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Πρόλογος του Knud Illeris

Από τη διεθνή επιτυχία του το 2006 με το βιβλίο του Beyond 

Learning: Democratic Education for a Human Future [Πέρα 

από τη Μάθηση: Δημοκρατική Εκπαίδευση για ένα Ανθρώπινο 

Μέλλον], ο Ολλανδός Gert Βiesta υπήρξε μια σημαντική 

κριτική φωνή στη διεθνή συζήτηση για τη μάθηση και την 

εκπαίδευση. Έχει εργαστεί σε πανεπιστήμια της Ολλανδίας, του 

Λουξεμβούργου, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Σκωτίας και 

της Αγγλίας και τώρα είναι Καθηγητής της Εκπαίδευσης στο 

Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Η προσέγγισή του είναι κατά 

βάση θεωρητική, αλλά με ευρύ εκπαιδευτικό αλλά και πολιτικό 

τρόπο. Έχει υπάρξει ενεργός συντάκτης, εκδότης και μέλος 

επιτροπών υιοθετώντας πάντα μια ανθρωπιστική στάση και 

προοπτική. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, το οποίο δημοσιεύθηκε 

το 2013 στο περιοδικό Power and Education (Τόμος 5, Αρ. 1), ο 

Biesta εγείρει ορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την 

έννοια, τη γλώσσα και τον λόγο (discourse) της «μάθησης» και 

υποστηρίζει ότι υπάρχει ανάγκη για μια διακοπή [του λόγου της 

μάθησης] προκειμένου να ανακτηθεί η χειραφετητική δυναμική 

της εκπαίδευσης.

Biesta, G. (2018). Interrupting the politics of learning. In Knud Illeris (ed.) Learning 

Theorists… In Their Own Words, chapter 18, pp.243-258, μτφ. Παρασκευάς Λιντζέρης, 

Ιωάννα Προφύρη. London and New York: Routledge
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Διακόπτοντας την πολιτική της μάθησης

Εισαγωγή: μάθηση, μάθηση, μάθηση

Στο προοίμιο του βιβλίου του Φαντάσματα του Μαρξ, ο Jacques Derrida γράφει ότι «το 

να ζεις, εξ ορισμού, δεν είναι κάτι που κάποιος το μαθαίνει» (Derrida, 1994, σ. xviii). Εάν 

αυτό είναι πράγματι έτσι, και αν είναι έτσι εξ ορισμού, τότε οι ακόλουθες γραμμές, 

που προέρχονται από τoν πρόλογο της έκθεσης της UNESCO από το Διεθνές Φόρουμ 

της Σαγκάης του 2010 για τη Διά Βίου Μάθηση, μπορεί να ακούγονται ίσως λίγο 

«παράταιρες». Διαβάζουμε:

«Ζούμε σήμερα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτικό κόσμο στον οποίον πρέπει να προσαρμοστούμε 

με την ολοένα ταχύτερη απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων. Ένα άτομο δεν θα είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής, εκτός αν αυτός ή αυτή γίνει 

ένας/μία διά βίου μανθάνων/νουσα και μια κοινωνία δεν θα είναι 

βιώσιμη αν δεν καταστεί μια κοινωνία της μάθησης». (Yang & Valdés-

Cotera, 2011, p. v)

Ισχυρισμοί όπως αυτοί - που σχεδόν ακούγονται σαν απειλές (Δεν θα είσαι σε θέση 

να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις της ζωής, αν δεν γίνεις ένας διά βίου μανθάνων! Η 

κοινωνία δεν θα είναι βιώσιμη αν δεν γίνει μια κοινωνία μάθησης!) - έχουν καταστεί 

υπερβολικά συνηθισμένοι τον τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να μπορεί κάλλιστα να 

υποστηριχθεί ότι ζούμε τώρα σε μια «εποχή της μάθησης» (η οποία παρεμπιπτόντως 

ήταν ο τίτλος ενός κεφαλαίου διαβούλευσης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 

από το 1998 που υποσχέθηκε ακόμη και «μια αναγέννηση για μια νέα Βρετανία» - δείτε 

Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης - DfEE, 1998). 

Στην εποχή της μάθησης περιβαλλόμαστε από ισχυρισμούς ότι η μάθηση είναι κάτι 

καλό και επιθυμητό, και συχνά από ισχυρισμούς ότι είναι εγγενώς καλό και επιθυμητό. 

Περιβαλλόμαστε επίσης από ισχυρισμούς ότι η μάθηση είναι κάτι αναπόφευκτο, 

κάτι που πρέπει να κάνουμε και δεν μπορούμε να μην το κάνουμε, και ως εκ τούτου 

πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να λαμβάνει χώρα όχι μόνο σε σχολεία, κολέγια 

και πανεπιστήμια, αλλά στην πραγματικότητα θα πρέπει να συνεχίζεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής μας, εκτεινόμενη τόσο χρονικά (η ιδέα της μάθησης σε όλο το μήκος 

της ανθρώπινης ζωής / lifelong learning) όσο και χωρικά (η ιδέα της μάθησης σε όλο 

το εύρος της ζωής, δηλαδή η μάθηση που διαπερνά όλες τις πτυχές της ζωής μας - 

lifewide learning). 

Gert Biesta
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Αλλά είναι η μάθηση όντως «ο θησαυρός μέσα μας» - όπως προτάθηκε στον τίτλο 

της έκθεσης της UNESCO του 1996 που συντάχθηκε από τον Jacques Delors και τους 

συναδέλφους του (Delors et al., 1996); Είναι πράγματι αναπόφευκτη η μάθηση; Είναι ένα 

«αναπόφευκτο βιολογικό γεγονός το ότι μαθαίνουμε όπως αναπνέουμε, όλη την ώρα, 

χωρίς να το σκεφτόμαστε» (Field, 2000, σ. 35); Είναι, επομένως, η μάθηση πράγματι 

κάτι που θα πρέπει να διαπερνά τη ζωή μας, από το σούρουπο μέχρι την αυγή, από το 

λίκνο έως τον τάφο, από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο; Και είναι επομένως απολύτως 

λογικό να υπάρχουν Ευρωπαϊκοί Δείκτες Διά Βίου Μάθησης που μετρούν με εξαιρετική 

λεπτομέρεια πόσο «καλά», κάθε μία ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και κάθε άτομο, τα πάει 

στη μάθησή του (βλέπε Ομάδα Ανάπτυξης ELLI, 2008, βλέπε επίσης Biesta, 2012a); 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ήθελα να θέσω ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα για την «εποχή 

της μάθησης», δηλαδή σχετικά με την προφανή παντοδυναμία της μάθησης στην 

εποχή μας και τις ζωές μας. Τα ερωτήματα αυτά έχουν εν μέρει να κάνουν με τον 

λόγο (discourse) περί της μάθησης και των προβλημάτων της. Επίσης, έχουν εν μέρει 

να κάνουν με τη δύναμη (power), δηλαδή με τους τρόπους με τους οποίους, μέσω 

του λόγου περί μάθησης, ασκείται η εξουσία. Και έχουν να κάνουν με την αντίσταση, 

δηλαδή με το ερώτημα, αν εμείς πρέπει να αντισταθούμε στην «απαίτηση» για μάθηση 

και, αν ναι, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό.

Προχωρώ σε αυτά τα ερωτήματα ως εκπαιδευτικός και ως θεωρητικός της 

εκπαίδευσης, καθώς νομίζω ότι η γλώσσα της μάθησης ήταν εντελώς ανώφελη στο 

διπλό εκπαιδευτικό έργο της δέσμευσης με, και της χειραφέτησης από, τον κόσμο, 

τόσο τον υλικό όσο και τον κοινωνικό (σε αυτή τη διατύπωση του «έργου» της 

εκπαίδευσης βλέπε, για παράδειγμα, Meirieu, 2007). To αναλυτικό και κριτικό «μέσο» 

που θα χρησιμοποιήσω στο κεφάλαιό μου είναι η ιδέα της «πολιτικής της μάθησης», 

μέσω της οποίας θα επισημάνω το ισχυρό έργο που συντελείται από, και την ίδια 

στιγμή κρύβεται πίσω από, τη συζήτηση για τη «μάθηση». Το «πεδίο συζήτησης» είναι 

αυτό της διά βίου μάθησης, όχι μόνο επειδή είναι εδώ που οι αξιώσεις σχετικά με και 

οι απαιτήσεις για μάθηση αρθρώνονται πιο ρητά, αλλά κι επειδή ο τομέας αυτός, τόσο 

μέσω της πολιτικής όσο και μέσω της έρευνας, συμβάλλει πιο έντονα σε μια προφανή 

«κοινή λογική» σχετικά με τη μάθηση στις σύγχρονες κοινωνίες.

Θα αναπτύξω τις ιδέες μου σε πέντε βήματα. Θα ξεκινήσω με τη συζήτηση για τη 

μάθηση, αναφέροντας, από τη μία πλευρά, την εξελισσόμενη «μαθησικοποίηση» 

(learnification) του λόγου (discourse) για την εκπαίδευση και τονίζοντας, από την άλλη, 

ορισμένα προβλήματα σχετικά με την ίδια την ιδέα της «μάθησης». Στο πλαίσιο αυτό, 

θα εξετάσω στη συνέχεια τις αλλαγές στον «τομέα» της διά βίου μάθησης (και εδώ θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι το να ονοματίσουμε αυτό το «πεδίο» από πλευράς μάθησης 

αποτελεί ήδη μέρος του προβλήματος που θα ήθελα να εξετάσω), προκειμένου να 



5

διερευνηθούν ορισμένες πτυχές μιας πολιτικής της μάθησης που εφαρμόζεται μέσα 

από αυτό. Στη συνέχεια, θα κάνω κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσαμε 

να αντισταθούμε στην τάση να φυσικοποιούμε [να θεωρούμε ως κάτι φυσικό] τη 

μάθηση - δηλαδή το να εξισώνεται με την αναπνοή και την πέψη - τόσο στο επίπεδο 

της θεωρίας όσο και στο επίπεδο της πρακτικής. Από εκεί θα στραφώ στο ερώτημα 

της χειραφέτησης με σκοπό να διερευνήσω πώς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και 

να «πράξουμε» τη χειραφέτηση έξω από τα όρια μιας πολιτικής της μάθησης. Το πώς 

θα μπορούσε να είναι μια τέτοια χειραφέτηση-χωρίς-μάθηση είναι κάτι το οποίο, στο 

πέμπτο βήμα, θα καταδείξω μέσα από το έργο του Foucault. Μετά από αυτό θα κάνω 

κάποιες τελικές παρατηρήσεις για να συνθέσω την επιχειρηματολογία μoυ.

Το πρόβλημα με τη «μάθηση»

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η λέξη «μάθηση» έχει γίνει μια δημοφιλής έννοια 

στην εκπαιδευτική έρευνα, πολιτική και πρακτική. Αλλού (Biesta, 2009; 2010a) έχω 

χαρακτηρίσει την ταχεία αύξηση της χρήσης της λέξης «μάθηση» και την άνοδο μιας 

ευρύτερης «γλώσσας της μάθησης ως τη μαθησικοποίηση του εκπαιδευτικού λόγου 

και πρακτικής (learnification of educational discourse and practice). Η διαδικασία 

αυτή είναι ορατή σε μια σειρά από συλλογιστικές μετατοπίσεις, όπως η τάση να 

αναφέρονται στην εκπαίδευση ως «διδασκαλία και μάθηση», να αναφέρονται 

στους μαθητές ως «μανθάνοντες» (learners) και στους ενήλικους ως «ενήλικους 

μανθάνοντες», να βλέπουν τους εκπαιδευτικούς ως «διευκολυντές της μάθησης» και να 

θεωρούν τα σχολεία ως «περιβάλλοντα μάθησης» ή «μέρη για μάθηση» - το τελευταίο 

είναι η φράση που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό του Watercliffe Meadow, 

ένα δημοτικό σχολείο στο Σέφιλντ, επειδή υποτίθεται η λέξη «σχολείο» είχε έναν 

ιδιαιτέρως αρνητικό συνειρμό για τους μαθητές και τους γονείς.1 Η μετάβαση από την 

«εκπαίδευση ενηλίκων» στη «διά βίου μάθηση» είναι μια άλλη εξέχουσα διακήρυξη της 

ανόδου αυτής της «νέας γλώσσας της μάθησης» (Biesta, 2006α).

Η ανάδυση της «νέας γλώσσας της μάθησης» είναι το αποτέλεσμα - και ίσως θα 

έπρεπε να πούμε εν μέρει το ακούσιο αποτέλεσμα - μιας σειράς εξελίξεων. Σε 

αυτές περιλαμβάνονται (1) ο αντίκτυπος των νέων θεωριών της μάθησης, ιδίως των 

κονστρουκτιβιστικών θεωριών, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους μαθητές και 

τις δραστηριότητές τους παρά στους εκπαιδευτικούς και τις εισροές τους· (2) η 

(μεταμοντέρνα) κριτική των αυταρχικών μορφών διδασκαλίας· (3) αυτό που ο John 

Field (2000) αποκάλεσε «σιωπηλή έκρηξη» της μάθησης, δηλαδή το γεγονός ότι 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με όλο και περισσότερες μορφές και 

τρόπους μάθησης, ιδίως μη τυπικές και άτυπες· και (4) τον εξατομικευμένο αντίκτυπο 

1  Βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Watercliffe_Meadow (accessed 26 February 2017)
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των νεοφιλελεύθερων πολιτικών γενικά και ειδικά των πολιτικών στην εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων (ένα σημείο στο οποίο θα επιστρέψω 

παρακάτω). Η άνοδος της γλώσσας της μάθησης έχει, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ισχυροποιήσει εκείνους που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο του [εκπαιδευτικού] 

φάσματος, ιδίως όταν η διδασκαλία έχει σχεδιαστεί με στενό, ελεγκτικό και αυταρχικό 

τρόπο. Αλλά η άνοδος μιας γλώσσας της μάθησης είχε επίσης μερικές λιγότερο 

επιθυμητές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές έχουν να κάνουν με δύο πτυχές της έννοιας 

της «μάθησης», με τη μία να είναι ότι η «μάθηση» είναι όρος που αναφέρεται σε μια 

διεργασία και την άλλη ότι η «μάθηση», σε αντίθεση με την «εκπαίδευση», είναι ένας 

ατομικιστικός (individualistic) και εξατομικευτικός (individualizing) όρος.

Αρχίζοντας με το πρώτο σημείο: στην αγγλική γλώσσα η «μάθηση» υποδηλώνει γενικά 

μια διεργασία ή μια δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει, ωστόσο, ότι η λέξη «μάθηση» 

είναι από μόνη της ουδέτερη ή κενή όσον αφορά στο περιεχόμενο, την κατεύθυνση και 

τον σκοπό. Το να προτείνει κανείς ότι η μάθηση είναι καλή ή επιθυμητή - και, ως εκ 

τούτου, να προτείνει ότι είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής κάποιου ή που θα πρέπει να προωθηθεί στα σχολεία - δεν σημαίνει πραγματικά 

τίποτα μέχρι να καθοριστεί ποιο είναι το περιεχόμενο (content) της μάθησης και, το 

πιο σημαντικό, μέχρι να προσδιοριστεί ποιος είναι ο σκοπός (purpose) της μάθησης. 

Αυτή η κενότητα της έννοιας της «μάθησης» έχει κάνει την αυξημένη χρήση της στα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αρκετά προβληματική, καθώς ο σκοπός της εκπαίδευσης- 

είτε πρόκειται για τη σχολική εκπαίδευση είτε για την εκπαίδευση ενηλίκων - δεν 

είναι ποτέ μόνο ότι οι μαθητές μαθαίνουν, αλλά ότι μαθαίνουν κάτι και ότι αυτό το 

μαθαίνουν για συγκεκριμένους λόγους. Η γλώσσα της μάθησης έχει καταστήσει πολύ 

δυσκολότερη την ενασχόληση με το ερώτημα του σκοπού (purpose) [της μάθησης] 

σε τέτοιο βαθμό που σε πολλές περιπτώσεις το ερώτημα αυτό έχει ουσιαστικά 

εξαφανιστεί από τη συζήτηση (βλ. Biesta, 2010α). Το γεγονός ότι η «μάθηση» είναι ένας 

ατομικιστικός (individualistic) και εξατομικευτικός (individualizing) όρος - η μάθηση 

είναι, τελικά, κάτι που μπορεί κανείς να κάνει μόνο για τον εαυτό του· δεν είναι 

δυνατόν να μάθεις για κάποιον άλλο - έχει επίσης στρέψει την προσοχή μακριά από τη 

σημασία των σχέσεων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρακτικές και, ως εκ τούτου, 

έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο να διερευνηθούν ποιες είναι στην πραγματικότητα 

οι ιδιαίτερες ευθύνες και τα καθήκοντα των επαγγελματιών της εκπαίδευσης όπως οι 

δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές ενηλίκων.

Μόλις αναγνωριστεί ότι το ζήτημα της μάθησης εγείρει πάντα περεταίρω ερωτήσεις 

σχετικά με τους σκοπούς της, μπορούμε, από τη μια μεριά, να αρχίσουμε να ρωτάμε 

ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι επιθυμητοί σκοποί της μάθησης, ενώ, από την άλλη, 

μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τους συγκεκριμένους σκοπούς που προωθούνται 

στις πολιτικές και τις πρακτικές διά βίου μάθησης. Όσον αφορά στο πρώτο θέμα, 
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είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων ότι η μάθηση 

των ενηλίκων δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά μπορεί να εξυπηρετήσει μια σειρά από 

διαφορετικούς σκοπούς. Οι Aspin και Chapman (2001) κάνουν μια ωφέλιμη διάκριση 

μεταξύ τριών διαφορετικών θεματολογιών για τη διά βίου μάθηση: διά βίου μάθηση 

για την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη, δια βίου μάθηση για προσωπική ανάπτυξη 

και ολοκλήρωση, και διά βίου μάθηση για κοινωνική ένταξη και δημοκρατική 

κατανόηση και δραστηριότητα (βλ. Aspin και Chapman, 2001, σελ. 39-40). Αλλού 

(Biesta, 2010a) έχω προτείνει μια διάκριση μεταξύ τριών τομέων εκπαιδευτικού 

σκοπού: ο τομέας των προσόντων (qualifications), που έχει να κάνει με τους τρόπους 

με τους οποίους, μέσω της εκπαίδευσης, τα άτομα αποκτούν τα προσόντα να κάνουν 

ορισμένα πράγματα (αυτός είναι ο τομέας της απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών 

και προδιαθέσεων)· ο τομέας της κοινωνικοποίησης (socialisation), ο οποίος έχει να 

κάνει με τους τρόπους με τους οποίους, μέσω της εκπαίδευσης, τα άτομα γίνονται 

μέρος των υφιστάμενων κοινωνικών, πολιτικών, επαγγελματικών κ.λπ. «κατηγοριών» 

(orders)· και τον τομέα της υποκειμενοποίησης (subjectification), ο οποίος, σε αντίθεση 

με την κοινωνικοποίηση, δεν έχει να κάνει με το πώς τα άτομα γίνονται μέρος των 

υφιστάμενων «τάξεων πραγμάτων» (existing orders), αλλά με το πώς μπορούν να είναι 

ανεξάρτητα - ή όπως θα έλεγαν ορισμένοι: αυτόνομα - υποκείμενα της δράσης και 

της ευθύνης. Ενώ τα προσόντα και η κοινωνικοποίηση μπορούν να συμβάλουν στην 

ενδυνάμωση των ατόμων, διότι τους δίνουν τη δύναμη να λειτουργούν εντός των 

υφιστάμενων κοινωνικοπολιτικών διαμορφώσεων και πλαισίων, η υποκειμενοποίηση 

προσανατολίζεται στην χειραφέτηση, δηλαδή στους τρόπους πράξης και ύπαρξης που 

δεν αποδέχονται απλώς τη δεδομένη τάξη πραγμάτων, αλλά έχουν προσανατολισμό 

προς την αλλαγή της υπάρχουσας τάξης, έτσι ώστε να είναι πιθανοί διαφορετικοί 

τρόποι πράξης και ύπαρξης. Θα επιστρέψω σε αυτό το θέμα παρακάτω. 

Το πρόβλημα με τη γλώσσα της μάθησης, επομένως, είναι ότι τείνει να καθιστά  

ασαφείς κρίσιμες διαστάσεις των εκπαιδευτικών διαδικασιών και πρακτικών - όπως 

είναι οι πτυχές του περιεχομένου, του σκοπού και των σχέσεων. Αυτό δεν σημαίνει 

μόνο ότι η γλώσσα της μάθησης είναι μια ιδιαίτερα μη βοηθητική γλώσσα στον τομέα 

της εκπαίδευσης (και εκεί αποτελεί πράγματι απόδειξη ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά 

την ικανότητα των εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με τις κανονιστικές και πολιτικές 

διαστάσεις του έργου τους· βλέπε, για παράδειγμα, Biesta, 2010a, σ. 4) - γι’ αυτό έχω 

επινοήσει την μάλλον παράξενη λέξη «μαθησικοποίηση» (learnification) για να τονίσω 

αυτό - αλλά και το ότι αποκρύπτει το πολιτικό «έργο» που γίνεται με την -και μέσω της- 

γλώσσα(ς) της μάθησης. Σε αυτό το θέμα θα στραφώ τώρα.
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Η πολιτική της μάθησης

Ενώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα της μαθησικοποίησης του εκπαιδευτικού λόγου 

στον τομέα της σχολικής, κολεγιακής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το «πεδίο» 

όπου αυτό έχει συμβεί με τον πιο ρητό και ακραίο τρόπο είναι αυτό της διά βίου 

μάθησης. Όπως έχω ήδη επισημάνει, το ίδιο το γεγονός ότι αυτό το πεδίο ονομάζεται 

τώρα διά βίου μάθηση υπογραμμίζει ήδη τον αντίκτυπο της γλώσσας της μάθησης σε 

αυτόν τον τομέα.

Ενώ το ενδιαφέρον για τη διάσταση της «διά βίου» (lifelong) υπάρχει εδώ και πολλά 

χρόνια - για παράδειγμα στο έργο του Basil Yeaxlee στη Βρετανία και του Eduard 

Lindeman στις ΗΠΑ (και οι δύο στη δεκαετία του 1920) - η ιδέα της «διά βίου» 

συνδεόταν για πολύ καιρό με την έννοια της εκπαίδευσης (education) (ο τίτλος του 

βιβλίου του Yeaxlee του 1929 ήταν πράγματι Διά Βίου Εκπαίδευση) και όχι με εκείνη 

της μάθησης (learning). Ακόμη και στη δεκαετία του 1970, η αύξηση του ενδιαφέροντος 

για τη «διά βίου», κατά κάποιον τρόπο, συνδεόταν πάντα με την εκπαίδευση, όπως 

στην αναφορά/έκθεση ορόσημο του 1972 της UNESCO Learning to Be: The World of 

Education Today and Tomorrow (Faure et al., 1972) ή ακόμη και σε μία από τις πρώτες 

συνεισφορές του ΟΟΣΑ στη συζήτηση, στην έκθεση του 1973 Recurrent Education 

(OECD, 1973).

Δύο δεκαετίες αργότερα, η UNESCO συνέχιζε να ακολουθεί την κατεύθυνση της 

εκπαίδευσης, για παράδειγμα στην έκθεση του 1996 Learning: The Treasure Within 

(Delors et al., 1996) - αλλά σημειώστε τον τίτλο - η οποία όχι μόνο υποστήριξε την 

ανάγκη «να επανεξετάσουμε και να διευρύνουμε την έννοια της διά βίου εκπαίδευσης» 

έτσι ώστε να μην επικεντρώνεται μόνο στην προσαρμογή «στις αλλαγές της φύσης της 

εργασίας», αλλά και να συνιστά «μια συνεχή διαδικασία διαμόρφωσης του ανθρώπου 

ως ολότητα» (στο ίδιο, σ. 19). Υποστήριξε, επίσης, μια μετατόπιση της προσοχής «από 

την κοινωνική συνοχή στη δημοκρατική συμμετοχή» (στο ίδιο, κεφάλαιο 2) και «από 

την οικονομική ανάπτυξη στην ανθρώπινη ανάπτυξη» (στο ίδιο, κεφάλαιο 3), δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στις πολιτικές, δημοκρατικές και παγκόσμιες διαστάσεις της διά 

βίου μάθησης. Η έκθεση Learning: The Treasure Within  (Μάθηση: Ο Θησαυρός Μέσα 

μας) μπορεί, κατά μία έννοια, να θεωρηθεί ως απάντηση σε μια ταχέως αναδυόμενη 

εναλλακτική συζήτηση για τη διά βίου μάθηση, η οποία χαρακτηριζόταν έντονα από μια 

οικονομική λογική και μια εστίαση στη διά βίου μάθηση ως ανάπτυξη του ανθρώπινου 

κεφαλαίου.

Η ιδέα ότι η διά βίου μάθηση είναι πρωτίστως η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική ανάπτυξη, 

διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε ένα έγγραφο το οποίο άσκησε μεγάλη επιρροή και 
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που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ το 1997, με τίτλο Lifelong Learning for All (Διά Βίου Μάθηση 

για Όλους) (ΟΟΣΑ, 1997). Το κείμενο αυτό έδωσε μεγάλη έμφαση στην οικονομική 

λογική της διά βίου μάθησης - η οποία νοείται μάλλον με την τυπική έννοια της 

μάθησης «καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής» (στο ίδιο, σ. 15). Παρουσίασε την ιδέα της 

«διά βίου μάθησης για όλους» ως «κατευθυντήρια αρχή για τις πολιτικές στρατηγικές 

που θα ανταποκρίνονταν άμεσα στην ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας των ατόμων, 

των οικογενειών, των χώρων εργασίας και των κοινοτήτων να προσαρμόζονται και 

να ανανεώνονται συνεχώς» (στο ίδιο, σ. 13). Αυτή η προσαρμογή και η ανανέωση 

παρουσιάζονται ως απαραίτητες ενόψει των αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία και 

τον κόσμο της εργασίας. Η διά βίου μάθηση «από την προσχολική εκπαίδευση έως την 

ενεργό μάθηση κατά τη συνταξιοδότηση» παρουσιάζεται συνεπώς ως «σημαντικός 

παράγοντας για την προώθηση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης» 

και, επιπλέον, για την προώθηση της «δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής» (στο 

ίδιο, σ. 13). Ενώ, όπως αναφέρθηκε, η έκθεση Delors συνηγορεί υπέρ της μετατόπισης 

της προσοχής από την κοινωνική συνοχή στη δημοκρατική συμμετοχή και από την 

οικονομική ανάπτυξη στην ανθρώπινη ανάπτυξη, η έκθεση Lifelong Learning for All πήγε 

προς την αντίθετη κατεύθυνση όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, και θεώρησε 

τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή ως συμβατές [με την οικονομική ανάπτυξη] 

«θεματολογίες» και όχι ως θεματολογίες που ενδέχεται να έρθουν σε σύγκρουση 

μεταξύ τους (βλέπε επίσης Biesta, 2006β).

Η μετάβαση από τη διά βίου εκπαίδευση στη διά βίου μάθηση σημαίνει μια σειρά 

πραγμάτων. Πρόκειται καταρχάς για μια μετατόπιση του προσανατολισμού από τη 

διά βίου εκπαίδευση που έχει να κάνει με τους προσωπικούς και δημοκρατικούς 

στόχους προς μια οικονομική, αν όχι οικονομίστικη (economistic) λογική,2 στο πλαίσιο 

της οποίας η διά βίου μάθηση καθίσταται θέμα της αφηρημένης παραγωγής του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, τόσο στο επίπεδο των ατόμων και των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων τους, όσο και στο πιο μακρο-επίπεδο, όπου η διά βίου μάθηση εμφανίζεται 

ως «βασική στρατηγική για την προσαρμογή του ανθρώπινου κεφαλαίου στις νέες 

απαιτήσεις» (Ομάδα Ανάπτυξης ELLI, 2008, σ. 8). Ωστόσο, δεν έχει αλλάξει μόνο ο 

προσανατολισμός (orientation) της διά βίου μάθησης· σημαντικές αλλαγές υπάρχουν 

επίσης όσον αφορά τη «μορφή» της (form). Μια σημαντική αλλαγή είναι η συνεχιζόμενη 

εξατομίκευση (individualisation) της διά βίου μάθησης, κάτι που ο Field (2000) δείχνει 

εμπειρικά -η ιδέα του για μια «σιωπηρή έκρηξη» (“silent explosion”)- αλλά η οποία 

μπορεί επίσης να εντοπιστεί ιδεολογικά, για παράδειγμα στην έμφαση στην ανάγκη 

των ατόμων να προσαρμόζονται και να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της 

2  Χρησιμοποιώ την έννοια «οικονομίστικη» [λογική] ως αναφερόμενη στην ιδέα της οικονομίας 
ως αυτοσκοπό και αυταξία -κατ’ αντιστοιχία με τη διαφορά μεταξύ «επιστημονικού» και 
επιστημονικίστικου.
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παγκόσμιας οικονομίας, στην αναδιατύπωση της διά βίου μάθησης ως απόκτηση ενός 

συνόλου ευέλικτων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και επίσης, φυσικά, στη λεπτή αλλά 

κρίσιμη σημασιολογική μετατόπιση από τη «διά βίου εκπαίδευση» - μια σχεσιακή 

έννοια (relational concept) - στη «διά βίου μάθηση» - μια ατομικιστική έννοια 

(individualistic concept).

Ενώ πρόκειται για θέμα «μορφής», είναι επίσης θέμα πολιτικής. Η σημαντικότερη 

αλλαγή σε αυτό το επίπεδο αφορά τη μετατροπή της διά βίου μάθησης από δικαίωμα 

(right) που τα άτομα μπορούν να διεκδικήσουν σε καθήκον (duty) στο οποίο όλα τα 

άτομα πρέπει να ανταποκριθούν (όπως μπορεί να αποκαλύψει μια πιο προσεκτική 

ανάγνωση του τίτλου της έκθεσης του ΟΟΣΑ του 1997 Lifelong Learning for All: όχι 

ως μια διά βίου μάθηση διαθέσιμη σε όλους, αλλά ως μια διά βίου μάθηση που 

απαιτείται από όλους). Η Astrid Messerschmidt (2011) συνδέει τη μετατόπιση αυτή -την 

οποία χαρακτηρίζει ως την εμφάνιση ενός είδους “Bildungspflicht” («υποχρέωση για 

εκπαίδευση/μόρφωση») (Messerschmidt, 2011, σ. 18) - με τη στρατηγική της Λισαβόνας 

και επισημαίνει, ορθώς κατά την άποψή μου, ότι με την αύξηση του καθήκοντος 

προς την «εκπαίδευση/μόρφωση» (“Bildung”) ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 

της εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή, ο εθελοντικός χαρακτήρας τής συμμετοχής, έχει 

εξαφανιστεί.

Αλλού (Biesta, 2006b, σ. 175-176) έχω υποστηρίξει ότι μπορούμε επίσης να δούμε 

αυτή τη μετατόπιση ως αντιστροφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων στο ότι, 

στο πλαίσιο του «προτύπου» (“paradigm”) της διά βίου εκπαίδευσης τα άτομα είχαν 

δικαίωμα στη διά βίου εκπαίδευση και το κράτος καθήκον να παρέχει πόρους και 

ευκαιρίες, ενώ στο πλαίσιο του «προτύπου» της διά βίου μάθησης, τα άτομα έχουν 

καταλήξει με το καθήκον να μαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή, ενώ το κράτος φαίνεται 

τώρα να είναι σε θέση να μπορεί να διεκδικεί το δικαίωμα να απαιτεί από όλους τους 

πολίτες του να μαθαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτού είναι η άνοδος της έννοιας των «απλησίαστων μαθητών» (“hard-to-

reach-learners”) στην πολιτική για τη διά βίου μάθηση στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες 

αγγλόφωνες χώρες (βλ., για παράδειγμα, Brackertz, 2007), γεγονός που υποδηλώνει 

την έντονη ανησυχία της κοινωνίας, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μερικά άτομα που 

αρνούνται να ανταποκριθούν στο μαθησιακό τους καθήκον.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε την πολιτική της 

μάθησης στην εργασία. Υπάρχουν πολλές πτυχές σε αυτό. Μια βασική διάσταση 

της πολιτικής της μάθησης είναι η αυξανόμενη τάση μετατροπής των πολιτικών 

προβλημάτων σε μαθησιακά προβλήματα, μετατοπίζοντας έτσι την ευθύνη για την 

αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων από το κράτος και το συλλογικό επίπεδο στο 

επίπεδο των ατόμων. Αυτό μπορούμε να το δούμε με σαφήνεια στην άνοδο της 
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οικονομικής λογικής και στο γεγονός ότι τα άτομα καθίστανται υπεύθυνα για τη 

διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους στις ταχέως μεταβαλλόμενες παγκόσμιες 

αγορές, αντί να τεθεί πρωτίστως το ερώτημα, γιατί οι αγορές αυτές θα πρέπει 

να κυβερνούν την οικονομία και την κοινωνική και πολιτική ζωή. Το θέμα ορίζεται 

εξ ολοκλήρου ως ζήτημα ατομικής προσαρμογής και αναπροσαρμογής -ως θέμα 

μάθησης- και όχι ως θέμα διαρθρωτικών ζητημάτων και συλλογικών ευθυνών.

Η πίεση, ωστόσο, δεν προέρχεται μόνο από το εξωτερικό, αλλά και από το εσωτερικό. 

Αυτό έχει να κάνει με την ίδια την «κατασκευή» (construction) της ταυτότητας του διά 

βίου μανθάνοντος ως διεργασίας με την έννοια της Φουκωικής «κυβερνησιμότητας» 

(governmentality), όπου τα άτομα αρχίζουν να αναγνωρίζουν και στη συνέχεια να 

εσωτερικεύουν τη ζήτηση για διά βίου μάθηση (βλ. ιδιαίτερα Rose, 1999). Συνεπώς, δεν 

γίνονται απλώς «υποκείμενα διαρκούς μάθησης» (Field, 2000, σ. 35) ως αποτέλεσμα 

εξωτερικών πιέσεων, αλλά αισθάνονται ουσιαστικά μια εσωτερική «ανάγκη» να 

δομήσουν τον εαυτό τους και να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο (βλέπε, για 

παράδειγμα, Forneck & Wrana, 2005; Fejes, 2006; Biesta, 2006β). Αντί, λοιπόν, για 

έναν «θησαυρό μέσα μας», η μάθηση μετατρέπεται σε «πίεση μέσα μας», έτσι ώστε η 

πολιτική της μάθησης να τροφοδοτείται από την προφανή επιθυμία μας να μάθουμε 

(βλέπε Simons & Masschelein, 2009).

Η πολιτική της μάθησης στον τομέα της εργασίας βρίσκεται επίσης στη μετάβαση 

από ένα δημοκρατικό ενδιαφέρον για τη διά βίου εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση 

προς μια έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την ένταξη. Μέρος του προβλήματος 

εδώ -απλό αλλά κρίσιμο- είναι ότι μια κοινωνία με συνοχή δεν είναι απαραίτητα ή 

αυτόματα και δημοκρατική κοινωνία. Επίσης, οι έννοιες της κοινωνικής ένταξης και 

της συνοχής θέτουν πάντα το ερώτημα ποιος πρέπει να ενσωματωθεί σε τι ή να έχει 

συνοχή με ποιον, καθώς και σε ποιον επιτρέπεται να καθορίσει τη θεματολογία και να 

προσδιορίζει τους όρους ένταξης και συνοχής (βλέπε επίσης Biesta, 2010α, κεφάλαιο 

6). Και πάλι, η διά βίου μάθηση κινητοποιείται για να διευκολύνει την ένταξη και τη 

συνοχή μέσω διαδικασιών προσαρμογής και αναπροσαρμογής παρόμοιες με αυτές 

που είδαμε όσον αφορά την προσαρμογή και αναπροσαρμογή στις «απαιτήσεις» της 

οικονομίας.

Η τέταρτη πτυχή της πολιτικής της μάθησης που θα ήθελα να επισημάνω έχει να 

κάνει με τη φυσικοποίηση (naturalisation) της μάθησης, δηλαδή με την τάση να 

αντιλαμβανόμαστε τη μάθηση ως ένα εντελώς φυσικό φαινόμενο - στο ίδιο επίπεδο 

με την αναπνοή και την πέψη. Το να προτείνουμε ότι η μάθηση είναι απλώς μέρος 

της βιολογικής μας και όλο και περισσότερο της νευρολογικής μας «σύνθεσης» και 

επομένως είναι κάτι που δεν μπορούμε παρά να κάνουμε - κάτι που δεν μπορούμε να 

μην το κάνουμε - οδηγεί σε ένα ολισθηρό δρόμο όπου (1) η μάθηση πρώτα εξισώνεται 
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με τη ζωή· (2) τότε σχεδόν αναγκαστικά γίνεται μια διά βίου διαδικασία, η οποία (3) 

στη συνέχεια κινείται προς τον ισχυρισμό ότι κάθε φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί 

να μαθαίνει (can learn)· (4) τότε κινείται εύκολα προς την υπόδειξη ότι, ως εκ τούτου, 

κάθε φυσιολογικός άνθρωπος θα πρέπει να μαθαίνει (should learn), έτσι ώστε, (5) 

στο τέλος, πρέπει να μην πηγαίνει κάτι καλά με εσένα, αν δεν θέλεις να μάθεις και 

αρνείσαι την ταυτότητα του μανθάνοντος.

Το να τονίσουμε αυτές τις πτυχές της πολιτικής της μάθησης - αυτό είναι το πολιτικό 

έργο που επιτυγχάνεται μέσω της έννοιας, της γλώσσας και του λόγου της μάθησης 

- δεν σημαίνει να αρνηθούμε ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένες καλές πτυχές στη 

μάθηση (αν και γίνομαι ολοένα και λιγότερο αισιόδοξος σχετικά με αυτό, ακριβώς 

λόγω των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν), αλλά να γνωρίζουμε ότι η γλώσσα 

της μάθησης, η οποία είναι κατά βάση ατομικιστική και εξατομικευτική και αφορά 

περισσότερο μια διαδικασία παρά μια ουσιαστική γλώσσα, δεν είναι μια αθώα 

γλώσσα, αλλά στην πραγματικότητα μια γλώσσα που ασκεί ισχυρή επιρροή στο τι 

μπορούμε να είμαστε και πώς μπορούμε να είμαστε, [μια γλώσσα] που τείνει να 

εξημερώσει παρά να χειραφετήσει. Αλλά αν είναι έτσι, ποιες είναι οι ευκαιρίες για 

αντίσταση, και τι ακόμα θα μπορούσε να είναι η μάθηση στην περίπτωση αυτή; 

Επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ σε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα.

Η απο-φυσικοποίηση της μάθησης σημαίνει επανα-πολιτικοποίηση της 
μάθησης· η επανα-πολιτικοποίηση της μάθησης (προ)απαιτεί την απο-
φυσικοποίηση της μάθησης 

Εάν μέρος του τρόπου με τον οποίον η πολιτική της μάθησης είναι σε θέση να επιτελεί 

το έργο της προκύπτει από την πρόταση ότι η μάθηση αποτελεί μια φυσική διαδικασία 

και φαινόμενο, τότε το πρώτο βήμα προς την αποκάλυψη του πολιτικού έργου που 

γίνεται μέσω της μάθησης συντελείται με την απο-φυσικοποίηση (de-naturalising) 

της μάθησης, δηλαδή τονίζοντας αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τεχνητή 

φύση της μάθησης. Ένας τρόπος για να απο-φυσικοποιήσουμε την ιδέα της μάθησης 

είναι αναγνωρίζοντας ότι η «μάθηση» είναι μια αξιολογική (evaluative) και όχι μια 

περιγραφική (descriptive) έννοια. Αν ξεκινήσουμε από τον ευρέως αποδεκτό ορισμό 

της μάθησης ως οποιαδήποτε περισσότερο ή λιγότερο διαρκής αλλαγής που δεν είναι 

το αποτέλεσμα [βιολογικής] ωρίμανσης, μπορούμε να δούμε ότι όταν χρησιμοποιούμε 

τη λέξη «μάθηση» - για παράδειγμα σε τέτοιες προτάσεις όπως «Ο Γιάννης έχει μάθει 

να οδηγεί ένα ποδήλατο» ή «Η Μαρία έχει μάθει τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής» 

- δεν είναι τόσο ότι περιγράφουμε (describing) την αλλαγή, όσο ότι κάνουμε μια κρίση 

(judgement) σχετικά με την αλλαγή. Το θέμα είναι ότι όταν παρατηρούμε τον Γιάννη 

πιο προσεκτικά, πιθανότατα θα είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε πολλά πράγματα 

που έχουν αλλάξει. Ο λόγος για τον προσδιορισμό ορισμένων από αυτές τις αλλαγές 
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ως «μάθηση» και άλλων ως «απλές αλλαγές» είναι επειδή αξιολογούμε αυτές τις 

αλλαγές - είτε θετικά, για παράδειγμα, όταν είμαστε υπερήφανοι που ο Γιάννης έχει 

μάθει να οδηγεί το ποδήλατό του, ή αρνητικά, για παράδειγμα, όταν ο Γιάννης έχει 

αποκτήσει κάποιες κακές συνήθειες στη διαδικασία - και επειδή έχουμε λόγους να 

πιστεύουμε ότι, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, αυτές οι αλλαγές είναι το αποτέλεσμα 

της αλληλεπίδρασης με ένα περιβάλλον και όχι μόνο το αποτέλεσμα ωρίμανσης.

Αυτό δείχνει ότι η «μάθηση» είναι ένας όρος που εκφράζει μια κρίση (judgement), 

γεγονός που υποδηλώνει ότι όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη μάθηση δεν περιγράφουμε 

τόσο ένα γεγονός όσο ότι αξιολογούμε ένα περιστατικό. (Θα μπορούσαμε να πούμε, 

ως εκ τούτου, ότι η μάθηση δεν είναι ένα ουσιαστικό.) Είναι αυτή η κρίση, λοιπόν, 

που χαρακτηρίζει μια αλλαγή ως μάθηση. Το να αντιλαμβανόμαστε τη «μάθηση» 

ως έναν αξιολογικό όρο μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να 

απο-φυσικοποιήσουμε την ιδέα της μάθησης, διότι μας επιτρέπει, κάθε φορά που 

χρησιμοποιείται η λέξη «μάθηση», όχι μόνο να ρωτάμε τι είδους κρίση γίνεται - 

δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων αλλαγών ως 

μάθησης - αλλά και για να ρωτάμε ποιος εμπλέκεται στη λήψη της απόφασης· ποιος, 

με άλλα λόγια, διεκδικεί την εξουσία να ορίσει μια συγκεκριμένη αλλαγή ως μάθηση 

(και κάποια άλλη αλλαγή «απλώς» ως αλλαγή).

Ο άλλος τρόπος με τον οποίο η ιδέα της μάθησης μπορεί να απο-φυσικοποιηθεί είναι 

απλά απορρίπτοντας την ίδια την ταυτότητα του μανθάνοντος, δείχνοντας έτσι ότι 

αυτή η ταυτότητα δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά μπορεί πραγματικά να απορριφθεί 

(βλέπε επίσης Simons και Masschelein, 2009). Μια τέτοια απόρριψη μπορεί να βοηθήσει 

να καταστεί ορατό το γεγονός ότι το να αποκαλείται κάποιος μανθάνων (learner) είναι 

στην πραγματικότητα μια πολύ συγκεκριμένη παρέμβαση, στο πλαίσιο της οποίας ο 

ισχυρισμός που γίνεται είναι ότι αυτός που αποκαλείται μανθάνων στερείται κάτι, δεν 

είναι ακόμη ολοκληρωμένος ή επαρκής και ως εκ τούτου πρέπει να συμμετάσχει σε 

επιπλέον «μαθησιακή δραστηριότητα» (βλ. επίσης Biesta, 2010b). Ενώ σε ορισμένες 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι απολύτως θεμιτό να γίνει αυτή η υπόθεση - για 

παράδειγμα, εάν κάποιος έχει ρητή επιθυμία να αποκτήσει μια συγκεκριμένη δεξιότητα 

ή μια ιδιαίτερη γνώση ή κατανόηση [ενός θέματος] - είναι σημαντικό να διατηρηθεί 

η ταυτότητα του μανθάνοντος περιορισμένη σε τέτοιες περιπτώσεις και να θεωρηθεί 

ως μια πραγματιστική, χρονικά καθορισμένη και οριζόμενη από την [συγκεκριμένη] 

κατάσταση επιλογή, και όχι ως φυσική κατάσταση. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις 

μπορεί πραγματικά να είναι πολιτικά σημαντικό να απορριφθεί η ταυτότητα του 

μανθάνοντος, ιδίως στις περιπτώσεις όπου, όπως προαναφέρθηκε, η ταυτότητα του 

μανθάνοντος χρησιμοποιείται για να επιβαρύνει τα άτομα με καθήκοντα, αιτήματα 

και υποχρεώσεις που θα έπρεπε να αποτελούν συλλογική ευθύνη. Η απόρριψη της 

ταυτότητας του μανθάνοντος, το να ισχυριστούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
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δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα προς μάθηση - για παράδειγμα, να ισχυριστεί 

κάποιος ότι μπορεί να μιλήσει ως πολίτης χωρίς πρώτα να χρειάζεται να μάθει τι 

σημαίνει να μιλάει «σωστά» (βλ. παρακάτω, βλ. επίσης Biesta, 2011) - δεν σημαίνει ότι 

αποδοκιμάζουμε τη σημασία της μάθησης, αλλά ότι απο-φυσικοποιούμε και συνεπώς 

πολιτικοποιούμε τη μάθηση, έτσι ώστε να γίνουν ορατές οι επιλογές, οι πολιτικές και 

η εξουσία. Συνεπώς, η άρνηση της ταυτότητας του μανθάνοντος αποκαλύπτει την 

πολιτική της μάθησης στην εργασία και ταυτόχρονα  αντιτίθεται σε αυτήν.

Χειραφέτηση χωρίς μάθηση;

Εάν οι ιδέες που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής έχουν κάποιο νόημα, θα ήθελα, 

στο τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου μου, να συνδέσω [το εγχείρημα] αυτό με το 

δύσκολο, αλλά σημαντικό ζήτημα της χειραφέτησης. Σε τελική ανάλυση, εάν συμβαίνει 

αυτό, ότι η μάθηση έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό ένα μέσο εξημέρωσης, αν όχι, για 

να χρησιμοποιήσω την όμορφη λέξη για την οποία πρέπει να ευχαριστήσουμε τον 

μεταφραστή του Rancière, ένα μέσο αποβλάκωσης [αποχαύνωσης] (stultification)3, 

τότε το σημαντικό ερώτημα για (εμάς) τους εκπαιδευτές είναι αν μπορούμε ακόμα να 

οραματιστούμε ευκαιρίες για χειραφέτηση και, πιο συγκεκριμένα, για χειραφέτηση 

χωρίς μάθηση. Υπάρχουν δύο συγγραφείς που, κατά τη γνώμη μου, συνέβαλαν 

σημαντικά σε αυτήν την πρόκληση - ο ένας είναι ο Michel Foucault, ο άλλος ο Jacques 

Rancière. Θα περιοριστώ εδώ στην παρουσίαση των ιδεών του Foucault ως παράδειγμα 

κατανόησης της χειραφέτησης-χωρίς-μάθηση4. Επιτρέψτε μου, σε αυτό το τμήμα, να 

πω κάτι σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η μάθηση στις «σύγχρονες» αντιλήψεις 

για τη χειραφέτηση για να δούμε, λοιπόν, στο επόμενο τμήμα, αν, με τον Foucault, 

μπορούμε να οραματιστούμε τη χειραφέτηση χωρίς μάθηση.

Η ιδέα ότι η χειραφέτηση απαιτεί μάθηση είναι αυτή που εν μέρει έχει έρθει σε εμάς 

από τον Διαφωτισμό και την πρόταση του Immanuel Kant ότι μπορούμε να ξεφύγουμε 

ή να ξεπεράσουμε την ανωριμότητα μας - τον ετεροκαθορισμό μας - αν έχουμε το 

θάρρος να αξιοποιήσουμε τις ορθολογικές ικανότητές μας. Αλλά πιο συγκεκριμένα, 

η σύνδεση μεταξύ χειραφέτησης και μάθησης μπορεί να βρεθεί στη μαρξιστική ιδέα 

ότι για να απελευθερωθούμε από την καταπιεστική λειτουργία της εξουσίας, πρέπει 

να εκθέσουμε τον τρόπο λειτουργίας της εξουσίας. Αυτό που προσθέτει η μαρξιστική 

παράδοση σε αυτήν τη βασική ιδέα - και το οποίο, με τη σειρά του, επηρέασε έντονα 

τις κριτικές και χειραφετητικές παιδαγωγικές - είναι η έννοια της ιδεολογίας, όπου 

3 Ρανσιέρ, Ζ. (2008) Ο αδαής δάσκαλος - Πέντε μαθήματα πνευματικής χειραφέτησης, μτφ. Δάφνη 
Μπουνάνου. Αθήνα: Νήσος
4 Σχετικά με τον Ranciere και για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την ιδέα της 
χειραφέτησης-χωρίς-μάθηση, παραπέμπω τον αναγνώστη στα Bingham & Biesta (2010) και Biesta 
(2012b· 2017)
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ο ισχυρισμός δεν είναι μόνο ότι όλη η σκέψη είναι κοινωνικά καθορισμένη αλλά και 

ότι η ιδεολογία είναι σκέψη που αρνείται αυτόν τον καθορισμό. Η «δυσχέρεια της 

ιδεολογίας» έγκειται στην πρόταση ότι ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο η 

εξουσία λειτουργεί (ενεργεί πάνω) στη συνείδησή μας, δεν είμαστε σε θέση να δούμε 

πώς η εξουσία λειτουργεί πάνω στη συνείδησή μας (βλέπε Biesta, 2010c). Αυτό όχι 

μόνο σημαίνει ότι για να απελευθερωθούμε από τις επενέργειες της εξουσίας, πρέπει 

να εκθέσουμε το πώς ενεργεί η εξουσία πάνω στη συνείδησή μας. Σημαίνει επίσης ότι, 

προκειμένου να επιτύχουμε τη χειραφέτηση, κάποιος άλλος, του οποίου η συνείδηση 

δεν υπόκειται στην επιρροή της εξουσίας, πρέπει να μας παρέχει μια περιγραφή της 

αντικειμενικής κατάστασής μας (σε αυτό το θέμα δείτε επίσης Honig, 2003). Σύμφωνα 

με αυτό το σκεπτικό, επομένως, η χειραφέτηση εξαρτάται τελικά από την αλήθεια 

για την αντικειμενική μας κατάσταση, μια αλήθεια που μπορεί να παραχθεί μόνο από 

κάποιον που βρίσκεται εκτός της επιρροής της ιδεολογίας. 

Η εκπαιδευτική «μετάφραση» αυτής της «λογικής» της χειραφέτησης λαμβάνει βασικά 

δύο μορφές, μία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονολογική (monological) και μια 

που μπορεί να χαρακτηριστεί ως διαλογική (dialogical). Η μονολογική προσέγγιση είναι 

η πιο άμεση μετάφραση των ιδεών που περιγράφονται παραπάνω. Στηρίζεται στην 

υπόθεση ότι η χειραφέτηση απαιτεί εξωτερική παρέμβαση· μια παρέμβαση, επιπλέον, 

από κάποιον που δεν υπόκειται στην εξουσία η οποία χρειάζεται να ξεπεραστεί. Έτσι, 

η χειραφέτηση εμφανίζεται ως κάτι που συμβαίνει (γίνεται) σε κάποιον και ως εκ 

τούτου βασίζεται σε μια θεμελιώδη ανισότητα (inequality) μεταξύ του απελευθερωτή 

/ χειραφετητή (emancipator) και του χειραφετούμενου. Η ισότητα, σύμφωνα με αυτό 

το σκεπτικό, γίνεται το αποτέλεσμα της χειραφέτησης· γίνεται κάτι που βρίσκεται 

στο μέλλον. Επιπλέον, είναι ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται για 

τη νομιμοποίηση των παρεμβάσεων του ελευθερωτή / χειραφετητή. Αυτή είναι 

μια «λογική» της χειραφετητικής / απελευθερωτικής εκπαίδευσης (emancipatory 

education)  - μια λογική που θα μπορούσαμε επίσης να ονομάσουμε «αποικιακή» 

(“colonial”) (για παράδειγμα, Andreotti, 2011) -όπου ο δάσκαλος γνωρίζει και οι 

μαθητές δεν γνωρίζουν ακόμα· όπου είναι καθήκον του δασκάλου να εξηγήσει τον 

κόσμο στους μαθητές και όπου είναι καθήκον των μαθητών να γίνουν τελικά τόσο 

γνώστες όσο ο δάσκαλος. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει ένα σαφές μαθησιακό καθήκον 

για το μαθητή· ένα καθήκον που είναι στην ουσία αναπαραγωγικό (reproductive) στο 

ότι έχει ως στόχο την απόκτηση των γνώσεων/ιδεών του δασκάλου- χειραφετητή.

Ένα από τα κύρια επιτεύγματα του Paulo Freire είναι ότι έχει παράσχει μια διαλογική 

εναλλακτική λύση σύμφωνα με την οποία η χειραφέτηση δεν θεωρείται πλέον ως 

μια διαδικασία διατύπωσης της αλήθειας από τον δάσκαλο-χειραφέτηση - η έννοια 

της «τραπεζικής εκπαίδευσης» του Freire - αλλά όπου γίνεται μια διαδικασία της 

συλλογικής ανακάλυψης των καταπιεστικών δομών, διαδικασιών και πρακτικών, 
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μια διαδικασία στην οποία ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός και οι μαθητές/σπουδαστές 

τοποθετούνται ως «συν-υποκείμενα» (Freire , 1972, σ. 135). Ο Freire χαρακτηρίζει την 

καταπίεση ως την κατάσταση στην οποία τα άτομα αποσυνδέονται από τον κόσμο 

και υπάρχουν περισσότερο ως αντικείμενα των ενεργειών του καταπιεστή παρά ως 

υποκείμενα των δικών τους ενεργειών. Έτσι, η καταπίεση νοείται ως μια διαδικασία 

«απo-ανθρωποποίησης» (dehumanization) που συντελείται όταν οι φυσικοί τρόποι 

των ανθρώπων να «υπάρχουν μέσω της πράξης» (being-in-praxis) διαταράσσoνται ή 

καταστέλλονται (στο ίδιο). Η χειραφέτηση, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, αποσκοπεί 

στην αποκατάσταση της σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων και του κόσμου· ή, στο 

λεξιλόγιο του Freire: αποκατάσταση της πράξης (praxis). Ο ρόλος του δασκάλου σε 

αυτήν τη διαδικασία είναι να υποκινήσει εκ νέου διαλογικές και στοχαστικές πρακτικές 

που με τη σειρά τους επανακινούν την πράξη (praxis) και επανασυνδέουν τους 

ανθρώπους με τον κόσμο (στο ίδιο, σ. 30). Έτσι, για τον Freire, επίσης, η χειραφέτηση 

περιλαμβάνει μάθηση - και περισσότερο, ίσως, παρά στο τραπεζικό μοντέλο της 

χειραφέτησης, πρόκειται για μια συνεχή και κατά μία έννοια διά βίου διαδικασία. Η 

μάθηση, πάντως, δεν είναι αναπαραγωγική, αλλά εποικοδομηστική ή παραγωγική, αν 

και εξακολουθεί να έχει έναν προσανατολισμό προς την αλήθεια. Σε αντίθεση με το 

μονολογικό μοντέλο, αυτή δεν είναι η αλήθεια που δίνεται από τον δάσκαλο στους 

μαθητές σχετικά με την αντικειμενική τους κατάσταση υποθέτοντας ότι οι μαθητές δεν 

είναι σε θέση να αποκτήσουν οι ίδιοι επίγνωση της κατάστασης αυτής.

Για παράδειγμα: Ο Foucault και η πρακτική της παράβασης (transgression)

Αν και έχω δείξει ότι η αλήθεια κατέχει διαφορετική θέση στη μονολογική και τη 

διαλογική προσέγγιση, και οι δύο προσεγγίσεις βασίζονται τελικά στη δυνατότητα 

της αλήθειας και, πιο συγκεκριμένα, της αλήθειας που δεν είναι μολυσμένη από 

την εξουσία. Στη μονολογική προσέγγιση, αυτή η αλήθεια διδάσκεται από (και έτσι 

δίνεται από) τον δάσκαλο· στη διαλογική προσέγγιση, αυτή η αλήθεια ανακαλύπτεται 

μέσω μιας συλλογικής διαδικασίας μάθησης. Το γεγονός ότι και οι δύο προσεγγίσεις 

βασίζονται στην ιδέα της αμόλυντης από την εξουσία αλήθειας έχει, στη μονολογική 

προσέγγιση, να κάνει με το γεγονός ότι η χειραφέτηση θεωρείται ως μια διαδικασία 

υπέρβασης ιδεολογικών στρεβλώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η χειραφέτηση 

λειτουργεί ως διαδικασία απo-μυστικοποίησης (demystification). Στη διαλογική 

προσέγγιση, η χειραφέτηση είναι η διαδικασία που αποκαθιστά την αληθινή ανθρώπινη 

ύπαρξη - ή στη γλώσσα  του Freire: την αληθινή ανθρώπινη πράξη (praxis). Και στις δύο 

περιπτώσεις, η αλήθεια είναι απαραίτητη για να ξεπεραστεί η αλλοτρίωση, είτε αυτή 

παράγεται από ψευδή συνείδηση είτε προκαλείται από την καταπίεση. Για να μπορέσει 

η αλήθεια να κάνει αυτό το «έργο», πρέπει να υποτεθεί ότι υπάρχει μια θεμελιώδης 

διάκριση μεταξύ αλήθειας και εξουσίας - και θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι 

αυτή η διάκριση είναι θεμελιώδης για το σύγχρονο πρόγραμμα του Διαφωτισμού (για 
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παράδειγμα, Habermas, 1990), απόδειξη της οποίας μπορούμε να βρούμε στην ιδέα 

του [κινήματος] “speaking truth to power” [«παραθέτοντας την αλήθεια έναντι της 

εξουσίας» ή κατά την αρχαιοελληνική εκδοχή, «μιλώντας με παρρησία»].

Ένας συγγραφέας που έχει αμφισβητήσει αυτήν ακριβώς την υπόθεση είναι ο Michel 

Foucault. Υποστήριξε ότι η εξουσία και η γνώση δεν υφίστανται ποτέ ξεχωριστά, αλλά 

πηγαίνουν πάντα μαζί, κάτι που εκφράζεται στην ιδέα της «εξουσίας/γνώσης». Αυτός 

είναι ο λόγος που πρότεινε ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε «όλη την παράδοση που 

μας επιτρέπει να φανταστούμε ότι η γνώση μπορεί να υπάρχει μόνο όταν οι σχέσεις 

εξουσίας αναστέλλονται» (Foucault, 1975, σ. 27) - μια παράδοση που αποτελεί τη 

βάση, τόσο για μονολογικές όσο και για διαλογικές προσεγγίσεις για τη χειραφέτηση. 

Ωστόσο, το να υποστηρίζουμε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή τη συγκεκριμένη 

παράδοση δεν σημαίνει ότι η αλλαγή δεν είναι πλέον δυνατή. Είναι μάλλον για να 

τονίσουμε ότι λειτουργούμε πάντα μέσα στο πλαίσιο «των αστερισμών» της εξουσίας/

γνώσης - δηλαδή, [μιας] εξουσίας/ γνώσης έναντι [μιας άλλης] εξουσίας/γνώσης - 

και όχι της γνώσης έναντι της εξουσίας ή της εξουσίας έναντι της γνώσης. Υπάρχει, 

επομένως, δυνατότητα δράσης, αλλαγής και κριτικής, αλλά πρέπει να το κατανοήσουμε 

αυτό με όρους που είναι ριζικά διαφορετικοί από την ιδέα ότι η χειραφέτηση είναι μια 

απόδραση (escape) από την εξουσία. 

Ο Foucault συμφωνεί με τους στοχαστές του Διαφωτισμού όπως ο Kant ότι η κριτική 

«συνίσταται στην ανάλυση και τον στοχασμό των ορίων» (Foucault, 1984, σ. 45). Αλλά: 

«αν το Καντιανό ερώτημα ήταν το να γνωρίζουμε τα όρια της γνώσης, 

ως προς τη δυνατότητά μας να απαρνηθούμε την παράβαση (…) το 

κρίσιμο ερώτημα σήμερα πρέπει να επιστρέψει σε κάτι θετικό: σε ό,τι 

μας δίνεται [παρουσιάζεται] ως καθολικό, αναγκαίο, υποχρεωτικό, τι 

χώρος καταλαμβάνεται από ό,τι είναι μοναδικό, ενδεχόμενο, και προϊόν 

αυθαίρετων περιορισμών;»    (στο ίδιο)                                                                                            

Σε ορισμένες από τις εργασίες του, ο Foucault αναφέρθηκε σε αυτήν την προσέγγιση 

ως eventalization [συμβαντοποίηση] (Foucault, 1991, σ. 76). Eventalization «σημαίνει 

να καταστεί ορατή μια μοναδικότητα εκεί όπου υπάρχει ο πειρασμός να επικαλεσθεί 

κάποιος μια ιστορική σταθερά, ένα άμεσο ανθρωπολογικό χαρακτηριστικό ή μια 

προφανή κατάσταση που επιβάλλεται ομοιόμορφα σε όλα τα πράγματα» (στο ίδιο)5. 

Η eventalization λειτουργεί «κατασκευάζοντας γύρω από το μοναδικό συμβάν… ένα 

«πολύγωνο» ή μάλλον ένα «πολύεδρο νοητότητας (διανοητικότητας) (polyhedron of 

5  Αυτό που προσπάθησα να κάνω με την έννοια της «μάθησης» στα προηγούμενα μέρη αυτού του 
κειμένου μπορεί να γίνει με ακρίβεια κατανοητό με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, το ότι η διδασκαλία 
μπορεί να προχωρήσει χωρίς μάθηση είναι κάτι που καταδεικνύω στο Biesta (2015).
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intelligibility) του οποίου ο αριθμός των όψεων δεν είναι δεδομένος εκ των προτέρων 

και δεν μπορεί  ποτέ να θεωρηθεί ως τελικός» (στο ίδιο, σ. 77). Έτσι, eventalization 

σημαίνει να περιπλέξουμε και να αυξήσουμε την πολυμορφία (plurilise) των ερμηνειών 

των συμβάντων, των στοιχείων τους, των σχέσεών τους και των τομέων αναφοράς 

τους. 

Ως εκ τούτου, η eventalization δεν οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση, μια κατανόηση των 

υποκείμενων δομών ή αιτιών, και από αυτήν την άποψη, δεν παράγει ακριβώς το είδος 

της γνώσης που θα μας απελευθερώσει από τις επενέργειες αυτών των δομών ή των 

αιτιών. Αλλά ο Foucault ήταν ανένδοτος ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια ανάλυση 

είναι χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό που δεν δημιουργεί η eventalization, έχει υποστηρίξει, 

είναι συμβουλές ή κατευθυντήριες γραμμές ή οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει. Αλλά 

αυτό που μπορεί να επιφέρει είναι μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι «δεν 

ξέρουν πλέον τι κάνουν», έτσι ώστε οι πράξεις, οι χειρονομίες, οι λόγοι που μέχρι τότε 

φαίνονταν να είναι προφανείς γίνονται προβληματικοί, δύσκολοι, επικίνδυνοι» - και 

αυτή η συνέπεια, υποστηρίζει, είναι απολύτως εμπρόθετη (intentional) (στο ίδιο, σ. 84). 

Ως εκ τούτου, η eventalization δεν έχει ως αποτέλεσμα μια βαθύτερη ή πιο αληθινή 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της εξουσίας - προσπαθεί μόνο να  ταράξει 

αυτό που θεωρείται δεδομένο - ούτε έχει ως στόχο να παράγει συνταγές για δράση. 

Επομένως, αυτού του είδους η ανάλυση δεν αποσκοπεί στην επίλυση προβλημάτων· 

δεν είναι ένα είδος γνώσης που προορίζεται για τους «κοινωνικούς λειτουργούς» ή 

τους «μεταρρυθμιστές», αλλά για δρώντα υποκείμενα (subjects who act). Όπως εξηγεί 

ο Foucault:

«Η κριτική δεν χρειάζεται να είναι η πρόταση ενός παραγωγικού 

συλλογισμού που καταλήγει: αυτό είναι συνεπώς αυτό που πρέπει 

να γίνει. Θα πρέπει να είναι ένα μέσο για εκείνους που αγωνίζονται, 

εκείνους που αντιστέκονται και αρνούνται αυτό που είναι. Θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται σε διαδικασίες σύγκρουσης και αντιπαράθεσης, σε 

απόπειρες άρνησης. Δεν χρειάζεται να θεσπίζει τον νόμο για τον νόμο. 

Δεν είναι στάδιο προγραμματισμού. Είναι μια πρόκληση που κατευθύνεται 

στο δεδομένο [σε αυτό που είναι].» (στο ίδιο, σ. 84)

Αντί να σκεφτεί τη χειραφέτηση ως μια απόδραση από την εξουσία, ο Foucault 

οραματίζεται τη χειραφέτηση ως «πρακτική κριτική που παίρνει τη μορφή μιας πιθανής 

παράβασης» (Foucault, 1984 σ. 45· η έμφαση έχει προστεθεί). Η κριτική πρακτική της 

παράβασης δεν έχει ως στόχο να ξεπεράσει τα όρια (όχι επειδή τα όρια δεν είναι 

μόνο περιοριστικά, αλλά και επειδή είναι πάντοτε διευκολυντικά· βλέπε Simmons, 

1995, σ. 69). Η παράβαση είναι μάλλον ο πρακτικός και πειραματικός «φωτισμός των 

ορίων» (Foucault, 1977, σ. 33-38· Boyne, 1990) - όπως στην προσπάθεια να δούμε πόσο 

μακριά μπορούμε να πάμε αρνούμενοι την ίδια την ύπαρξη της μάθησης ή την ίδια την 
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πρόταση ότι η μάθηση έχει οποιαδήποτε σχέση με εμάς ή ότι εμείς έχουμε οποιαδήποτε 

σχέση με τη μάθηση.

Επομένως, η απόρριψη από τον Foucault της ιδρυτικής διάκρισης του σύγχρονου 

Διαφωτισμού, δηλαδή της διάκρισης μεταξύ αλήθειας και εξουσίας, δεν συνεπάγεται 

το τέλος της δυνατότητας χειραφέτησης και το τέλος της δυνατότητας κριτικής, αλλά 

μετατρέπει τη χειραφέτηση από μια προσπάθεια που βασίζεται στην αλήθεια - είτε 

την αλήθεια που πρέπει να δοθεί από τον δάσκαλο-χειραφετητή είτε την αλήθεια που 

ανακαλύφθηκε μέσω της συλλογικής κριτικής μάθησης - στο πρακτικό καθήκον της 

παράβασης (transgression). Παράβαση σημαίνει να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά 

για να δείξουμε - ή να αποδείξουμε, όπως θα έλεγε ο Foucault - ότι τα πράγματα 

μπορούν να είναι διαφορετικά και ότι ο τρόπος που τα πράγματα είναι δεν είναι ο 

τρόπος με τον οποίο τα πράγματα αναγκαστικά θα πρέπει να είναι, άρα ότι μπορούμε 

επίσης να μην είμαστε ένας διά βίου μανθάνων. Έτσι, το χειραφετητικό δυναμικό της 

παράβασης έγκειται στη δυνατότητα «να μην είμαστε, κάνουμε ή σκεφτόμαστε πλέον 

ό,τι είμαστε, κάνουμε ή σκεφτόμαστε» - και με αυτή ακριβώς την έννοια, η πρόταση 

του Foucault, «επιδιώκει να δώσει μια νέα ώθηση ... στο απροσδιόριστο (undefined) 

έργο της ελευθερίας» (Foucault, 1984, σ. 46). 

Με τον Foucault μπορούμε, έτσι, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα περιγράμματα μιας 

διαφορετικής κατανόησης και προσέγγισης της χειραφέτησης, όπου η χειραφέτηση 

δεν είναι πλέον μια απόδραση από την εξουσία μέσω της απο-μυστικοποίησης, αλλά 

γίνεται μια πρακτική της παράβασης - η πρακτική αντιπαράθεση των διαφορετικών 

αστερισμών δύναμης/γνώσης - προκειμένου να δείξει ότι τα πράγματα δεν είναι 

απαραίτητο να είναι όπως είναι σήμερα. Υπάρχει κρίσιμο έργο που πρέπει να γίνει σε 

σχέση με αυτό, αλλά αυτό δεν είναι μια διαδικασία απο-μυστικοποίησης, παρρησίας 

(speaking truth to power), αλλά μια διαδικασία «συμβαντοποίησης» (eventalization), 

δηλαδή πλουραλιστικοποίησης (pluralization) της αλήθειας. Αυτό σημαίνει επίσης, 

και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συζήτηση, ότι ο ρόλος της μάθησης στη 

χειραφέτηση γίνεται ριζικά διαφορετικός. Από μια άποψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

αν ακολουθήσουμε τον Foucault δεν υπάρχει πλέον τίποτα να μάθουμε, τουλάχιστον 

όχι αν δούμε τη μάθηση ως προϋπόθεση για τη χειραφέτηση. Δεν υπάρχει, για να 

είμαι πιο ακριβής, τίποτα να μάθουμε για την αντικειμενική μας κατάσταση, γιατί αν 

ακολουθήσουμε τον Foucault, πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι μπορούμε να 

κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της αντικειμενικής μας κατάστασης και των στρεβλών 

ερμηνειών που έχουμε για αυτήν. Ομοίως δεν υπάρχει τίποτα να μάθουμε για την 

πραγματική ανθρώπινη ύπαρξή μας, διότι, αν ακολουθήσουμε τον Foucault, πρέπει 

να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι υπάρχει μια ενιαία αληθινή ανθρώπινη ύπαρξη - 

υπάρχουν πολλές, το οποίο βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι όλες ίσης αξίας ή σημασίας, 

ούτε ότι η ανθρώπινη ύπαρξη δεν έχει όρια.
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Ενώ, λοιπόν, δεν υφίσταται πλέον η πρόταση ότι ένα συγκεκριμένο είδος μάθησης, μια 

μάθηση που αποκαλύπτει την αλήθεια, θα οδηγήσει σε χειραφέτηση, αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει τίποτα να αποκομίσει κάποιος από την παράβαση (transgression) 

και την αύξηση της πολυφωνίας (pluralisation), εφ’ όσον έχουμε κατά νου ότι αυτές 

καθαυτές οι διεργασίες δεν κατευθύνονται από τη μάθηση. Είναι η παράβαση και 

η αύξηση του πλουραλισμού που έρχονται πρώτα, και το ότι αποκομίζουμε από τη 

δέσμευσή μας σε τέτοια πειράματα χειραφέτησης έρχεται δεύτερο (και το τι κάνουμε 

με αυτό εξακολουθεί να είναι ένα άλλο θέμα). Από την άποψη αυτή, η προσέγγιση του 

Foucault υποδηλώνει μια διαφορετική σχέση μεταξύ μάθησης και χειραφέτησης - και 

θα μπορούσε επίσης να πει  κάποιος πως, δεδομένου ότι το έργο της ελευθερίας για 

τον Foucault είναι ακαθόριστο, η διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, και από αυτήν 

την άποψη η χειραφέτηση είναι μια ισόβια πρόκληση (όχι σε αντίθεση με ό,τι είχε κατά 

νου ο Freire, αν και με διαφορετικούς όρους), ότι η ελευθερία δεν είναι ένα σημείο ή 

μια κατάσταση πραγμάτων που μπορούμε ποτέ να φθάσουμε. 

Συμπεράσματα

Σε αυτό το κεφάλαιο προσπάθησα να θέσω ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά 

με την έννοια της «μάθησης», τη γλώσσα της «μάθησης» και τον λόγο σχετικά με τη 

«μάθηση». Η πρόθεσή μου ήταν να διαταράξω λίγο τα θετικά, αν όχι θερμά, αισθήματα 

που εμείς, ως εκπαιδευτικοί, θεωρητικοί της εκπαίδευση και άνθρωποι που εργάζονται 

για την αλλαγή προς το καλύτερο, μπορεί να έχουμε για τη μάθηση, προβάλλοντας 

το πολιτικό «έργο» που επιτελείται μέσω αυτής της έννοιας, ιδιαίτερα το πολιτικό 

έργο που μας κρατά περιορισμένους, μας εξημερώνει και μας αποχαυνώνει, αντί να 

μας βοηθά να ενεργούμε διαφορετικά και να είμαστε διαφορετικοί. Το έκανα αυτό, 

καταρχάς, δείχνοντας ορισμένα από τα προβλήματα με τη γλώσσα της μάθησης σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τονίζοντας το γεγονός ότι η γλώσσα της μάθησης τείνει 

να συγκαλύψει εκείνες τις διαστάσεις που καθιστούν την εκπαίδευση «εκπαιδευτική», 

να το πω έτσι. Εδώ έχω τονίσει ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίον οι ερωτήσεις 

σχετικά με το περιεχόμενο, το σκοπό και τις σχέσεις εξαφανίζονται εύκολα από τo 

οπτικό πεδίο, όταν αρχίζουμε να μιλάμε για την εκπαίδευση από την άποψη της 

ατομικιστικής και εξατομικευτικής διεργασίας-γλώσσας της μάθησης. Προσπάθησα, 

μέσω μιας συζήτησης για μετασχηματισμούς στον τομέα της διά βίου μάθησης, να 

τονίσω πώς μέσα από την ίδια την ιδέα της «μάθησης» γίνεται πολλή πολιτική δουλειά 

και ότι ακόμη και η ίδια η κατασκευή της διά βίου μάθησης ως «πεδίου» αποτελεί 

ήδη παράδειγμα της ασκούμενης πολιτικής της μάθησης. Αντιπαραθετικά σε αυτό 

υπόβαθρο, πρότεινα ότι υπάρχει ανάγκη για διακοπή της πολιτικής της μάθησης. 

Ένα σημείο εκκίνησης για μια τέτοια διακοπή είναι η αντίσταση στην πρόταση ότι 

η μάθηση είναι μια φυσική διαδικασία και, συνεπώς, πρόκειται για κάτι που απλά 
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«συμβαίνει» - πέρα από τον έλεγχό μας. Επιπλέον, υπογράμμισα τη σημασία της 

άρνησης της ίδιας της ταυτότητας του μανθάνοντος -και πιο συγκεκριμένα [της 

ταυτότητας] του διά βίου μανθάνοντος- μιας άρνησης που ταυτόχρονα μπορεί να 

εκθέσει και να αντιταχθεί στη λειτουργία της πολιτικής της μάθησης. Στο τελευταίο 

μέρος έχω συνδέσει αυτό με τη συζήτηση για τη χειραφέτηση, προκειμένου να δείξω 

ότι το να εγκαταλείψουμε την έννοια της μάθησης δεν σημαίνει να εγκαταλείψουμε 

την ιδέα της χειραφέτησης. Έχω χρησιμοποιήσει τον Foucault ως παράδειγμα για το 

πώς η χειραφέτηση-χωρίς-μάθηση - η οποία για τον Foucault γίνεται χειραφέτηση-

ως-παράβαση - θα μπορούσε να μοιάζει, δείχνοντας επίσης πώς η κριτική μου για 

την πολιτική της μάθησης μπορεί η ίδια να γίνει κατανοητή ως μια προσπάθεια 

παράβασης. Αυτό δεν είναι - ή δεν είναι ακόμη - μια γενική καταγγελία της ιδέας της 

μάθησης, καθώς εξακολουθώ να θέλω να είμαι ανοιχτός στο ενδεχόμενο ότι η μάθηση 

μπορεί επίσης να λειτουργήσει για το καλό (αν και, όπως αναφέρθηκε, γίνομαι όλο 

και πιο απαισιόδοξος σχετικά με αυτή τη πιθανότητα). Το κρίσιμο ζήτημα εδώ είναι 

αν εναπόκειται σε εμάς να αποφασίσουμε αν θα μάθουμε ή όχι, αν θα υιοθετήσουμε 

την ταυτότητα του μανθάνοντος ή όχι, ή αν μπορούμε μονάχα να υποκύψουμε στις 

συνεχιζόμενες απαιτήσεις για μάθηση και στις διαρκείς συνεχείς απαιτήσεις να 

διαμορφώσουμε τους εαυτούς μας ως διά βίου μανθάνοντες - δηλαδή αν μπορούμε 

μόνο να υποκύψουμε στο καθήκον της μάθησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όχι 

μόνο πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διακόπτουμε την πολιτική της μάθησης, 

αλλά ότι, ίσως ως μέρος αυτού, πρέπει επίσης να αλλάξουμε τον λόγο (discourse) 

σχετικά με την εκπαίδευση, από έναν λόγο που βασίζεται στη γλώσσα της μάθησης 

σε μια σε έναν λόγο που μπορεί να είναι εκπαιδευτικός πέρα από τη μάθηση (Biesta, 

2006a· βλέπε επίσης Biesta, 2015 και Biesta, in press).
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