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Αποτελεσματική εκπαίδευση ενηλίκων και ο ρόλος της στην σύγχρονη κοινωνία
Η εκπαίδευση των ενηλίκων μπορεί να καταστεί το σημαντικότερο εργαλείο μιας
σύγχρονης κοινωνίας που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των δομών της και να αποτελέσει παράλληλα κλειδί στη λύση σύγχρονων προβλημάτων. Για να πετύχει
ωστόσο τους στόχους της, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη μορφή και περιεχόμενο, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης να είναι ενήλικες που σκέφτονται
και δρούνε περισσότερο σαν “παιδιά” μέσα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Γιατί σαν παιδιά; Η απάντηση βρίσκεται στον ορισμό της “σύγχρονης κοινωνίας”.
Η καλύτερη προσέγγιση για να αντιληφθούμε την σημασία και τον ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην σύγχρονη κοινωνία είναι να δώσουμε την καλύτερη δυνατή
ερμηνεία στον ίδιο τον όρο “σύγχρονη κοινωνία”. Εάν κατανοήσουμε τον όρο και
εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα της σύγχρονης κοινωνίας στα οποία μπορούμε να επιδράσουμε, τότε θα μπορέσουμε να σχεδιάζουμε αποτελεσματικότερα
προγράμματα για την εκπαίδευση ενηλίκων.
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Με βάση την έρευνα ο όρος “σύγχρονη κοινωνία” είναι άμεσα συνυφασμένος με την “κοινωνία της γνώσης”,
όρος ο οποίος φαίνεται ότι προκύπτει από την εκτενή ανάλυση της μεταβιομηχανικής συμπεριφοράς της κοινωνίας (Πεχλιβανίδης, 2002) . Αρχικά, οι ερευνητές προσπάθησαν να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο θα
μπορούσαν να ενισχύσουν τις ικανότητες των ενηλίκων, έτσι ώστε αυτοί να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα
νέα δεδομένα της κοινωνίας, αφού η βιομηχανοποίηση και ακολούθως η ανάπτυξη της τεχνολογίας έσπρωξαν
την παραγωγή σε σημείο που ξεπερνούσε κατά πολύ τη ζήτηση . Η προσπάθεια για διάθεση των αποθεμάτων
απαιτούσε καλή πληροφόρηση για εξεύρεση νέων τμημάτων της αγοράς και τρόπων διάθεσης της υπερπαραγωγής, ενώ λίγα χρόνια μετά, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ανέβασε την ζήτηση σε μεγαλύτερα μεγέθη
από την παραγωγή και πάλι η πληροφορία έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην βελτιστοποίηση και στόχευση της παραγωγής. Έτσι προέκυψε και ο όρος “κοινωνία της πληροφορίας”, ο οποίος όμως φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετός για να περιγράψει τις αλλαγές που προέκυψαν με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τη δεκαετία του
‘80. Η πληροφορία έγινε πλέον διαθέσιμη σ’ όλους και ανάλογα
με την περίπτωση και τις σχετικές δυνατότητες της τεχνολογίας,
ακόμη και προβλέψιμη.
Για τον λόγο αυτό έπρεπε να υιοθετηθεί κάποια άλλη προσέγγιση
έτσι ώστε να διαμορφωθεί ο ορισμός της “σύγχρονης κοινωνίας”
για να εμπεριέχει τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η εξέλιξη
αυτή. Οι ερευνητές κατέφυγαν πλέον σε ένα νέο όρο, αυτό της “κοινωνίας της γνώσης” (OECD, 2015) (UNESCO,
2015). Με απλά λόγια μια αποτελεσματική κοινωνία πρέπει να χρησιμοποιεί την υφιστάμενη “γνώση για να
παράγει νέα γνώση” (Argyris & Schon, 1978). Τέλος, μια “κοινωνία η οποία κατορθώνει να αυτό-οργανώνεται
γύρω από την πληροφορία μέσω της τεχνολογίας και χωρίς χωρο-χρονικούς περιορισμούς μπορεί να θεωρηθεί ως μια σύγχρονη κοινωνία” (Wikipedia, 2011). Αυτό αναμφίβολα σημαίνει ότι οι ικανότητα χρήσης νέας
τεχνολογίας, οι βασικές αρχές επικοινωνίας και διοίκησης, καθώς και όλες οι συναφείς γνώσεις αποτελούν
στη σύγχρονη κοινωνία “βασικές ικανότητες” (threshold capabilities ή core competencies) (Prahalad & Hammel,
1990) οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται στις προτεραιότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Αυτές τις βασικές γνώσεις θα πρέπει να μπορεί να τις αποκτήσει κάθε ενήλικας εύκολα στα πλαίσια των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα πρέπει να προσφέρονται όχι μόνο με συμβατικούς τρόπους εκμάθησης, αλλά σε όλες τις μορφές, όπως είναι η ψηφιακή εκπαίδευση, η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,
σύγχρονη ή ασύγχρονη. Η πρόσβαση στις βασικές αυτές ικανότητες, θα πρέπει να διευκολυνθεί στο μέγιστο
από τους υπεύθυνους πολιτειακούς παράγοντες με την προσφορά δημιουργικών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Η γνώση όμως δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με την καινοτομία, η οποία αποτελεί στρατηγικά κρίσιμο παράγοντα για την πρόοδο και ευημερία της
σύγχρονης κοινωνίας. Συνεπώς, το πιο σημαντικό συστατικό που λείπει από την πιο πάνω ανάλυση για να
συμπληρωθούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας είναι η καινοτομία. Καινοτομία είναι η ικανότητα
να παράξουμε κάτι νέο ή να βελτιώσουμε υφιστάμενα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες (Pol, 2006). Μέσα
από σχετικές έρευνες φαίνεται ότι η οικονομική ύφεση στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα με το επίπεδο καινοτομίας των χωρών μελών της (EU, 2015). Με βάση μάλιστα τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών δημιουργήθηκαν δείκτες καινοτομίας (EU, European Innovation Scoreboards, 2015), οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στο
διαχωρισμό των κρατών μελών σε κατηγορίες με βάση τις ικανότητες τους στη καινοτομία (Hollanders, EsSadki, & Kanerva, 2015).
Με βάση τα πιο πάνω, διαφαίνεται ότι σημαντικότερα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κοινωνίας είναι η γνώση
και η ικανότητα καινοτομίας. Επομένως η απόκτηση γνώσης σε οποιοδήποτε τομέα, θα πρέπει να παραμείνει
ως προτεραιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ωστόσο, αν ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων σταματήσει μέχρι το σημείο αυτό, τότε η αποδοτικότητα της και τα οφέλη που θα προκύψουν για την κοινωνία δεν θα είναι
τα βέλτιστα, καθώς θα απουσιάζει ο στρατηγικής σημασίας παράγοντας της επιτυχίας: η καινοτομία. Εάν η
εκπαίδευση ενηλίκων καταφέρνει να βελτιώνει συστηματικά την ικανότητα της κοινωνίας για καινοτομία, τότε
θα καταστεί το σημαντικότερο εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη
κοινωνία.
Η ικανότητα για καινοτομία μπορεί να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί μέσα από διάφορα ερεθίσματα τα οποία είναι συνήθως συνδυασμός γνώσης και φαντασίας. Στην πραγματικότητα οι δύο έννοιες είναι απόλυτα
συνυφασμένες, γιατί όσο περισσότερη γνώση αποκτούμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να φανταζόμαστε
πράγματα, τα οποία θα μπορούσαμε να πετύχουμε (Kolb, 1984). Όσο περισσότερο φανταζόμαστε πράγματα
που θα θέλαμε να έχουμε ή να πετύχουμε, τόση περισσότερη διάθεση θα έχουμε για να απομακρυνθούμε
από τη “ζώνη άνεσης” (comfort zone) (Pedagogy, 2015) που δημιουργούμε ως ενήλικες και να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάτι καινοτόμο αποκτώντας παράλληλα μέσα από την προσπάθεια μας περισσότερη
γνώση.
Φαίνεται ότι το μυστικό της γνώσης και της καινοτομίας κρύβεται στον τρόπο που σκέφτονται και αντιδρούν
τα παιδιά, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που μαθαίνουν. Ο Pablo Picasso είπε ότι όλα τα παιδιά είναι
καλλιτέχνες, το πρόβλημα είναι να καταφέρουν να παραμείνουν καλλιτέχνες μεγαλώνοντας (Picasso, 1973).
Αυτή η φράση περιγράφει και τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η εκπαίδευση ενηλίκων, να καταφέρει δηλαδή να διατηρήσει και να βελτιώσει την δημιουργικότητα των ενηλίκων, ανεξαρτήτως του τομέα στον
οποίο δραστηριοποιούνται. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν κτίζοντας πάνω στην υφιστάμενη γνώση και
τις εμπειρίες τους και καινοτομούν συνδυάζοντας όλα αυτά με την φαντασία τους. Ανάλογα λοιπόν αν η εκπαίδευση ενηλίκων περιλαμβάνει βασικές γνώσεις οι οποίες θα μεταφέρονται μέσα από μεθοδολογίες εκπαίδευσης, οι οποίες θα κρατούν σε εγρήγορση την φαντασία και δημιουργικότητα των ενηλίκων. Υπάρχουν ασφαλώς πολλοί τρόποι για να αναπτυχθούν τέτοιες μεθοδολογίες, όπως είναι η χρήση παιγνιδιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες ενός προγράμματος ενηλίκων ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του.
Επομένως η εκπαίδευση ενηλίκων θα αποκτήσει και θα εδραιώσει το σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει στην σύγχρονη κοινωνία, όταν επιτύχει την εισαγωγή της καινοτομίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα
και το συνδυασμό της με τις βασικές γνώσεις, με ευφάνταστους και δημιουργικούς τρόπους διδασκαλίας.
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