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Ρερίληψη
Θ διδαςκαλία του Σωκράτθ επθρζαςε κάκε μορφι φιλοςοφίασ και παιδαγωγικισ από τθν εποχι του μζχρι ςιμερα. Ο Σωκράτθσ αςχολικθκε κατά κφριο
λόγο με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, κακϊσ οι μακθτζσ του ιταν ενιλικοι με ιδθ
διαμορφωμζνεσ προςωπικότθτεσ. H ςωκρατικι παιδαγωγία μεκοδεφτθκε μζςω
τθσ διαλεκτικισ, τθσ μαιευτικισ και τθσ ειρωνείασ, τθσ επιτθδευμζνθσ άγνοιασ του
δαςκάλου. Θ διαλεκτικι ςτο Σωκράτθ γίνεται εργαλείο αφφπνιςθσ του μακθτι. Θ
μαιευτικι είναι θ τεχνικι που πρϊτοσ ο Σωκράτθσ επινόθςε με ςτόχο τθν
εκμαίευςθ τθσ αλικειασ από τθν ψυχι του μακθτι. Θ ειρωνεία αποςκοπεί ςτθ
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ άγνοιασ, θ οποία λειτουργεί ωσ κίνθτρο για μάκθςθ, κάτι
που ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων, κακϊσ το κίνθτρο
για μάκθςθ ςτουσ ενθλίκουσ είτε υποτονεί, είτε είναι εξαιρετικά περιοριςμζνο.
Θ ςυνζχιςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ ενθλίκουσ κακϊσ και θ αναβάκμιςθ των
γνϊςεϊν τουσ, ζχει καταςτεί αναγκαία ςτθ ςφγχρονθ εποχι προκειμζνου να
καλυφκοφν επαγγελματικζσ αλλά και προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ. Το πεδίο τθσ
εκπαίδευςθσ ενθλίκων ζχει προςελκφςει το ενδιαφζρον των μελετθτϊν κακϊσ
διαφοροποιείται ωσ προσ τθν τυπικι εκπαίδευςθ. Οι ανάγκεσ, τα κίνθτρα, όπωσ
επίςθσ και οι τρόποι μάκθςθσ των ενθλίκων είναι διαφορετικοί, γιϋαυτό και
απαιτοφνται διαφορετικζσ διδακτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ. Επιπλζον, οι ενιλικοι
διακζτουν ιδθ ζναν πλοφτο εμπειριϊν και γνϊςεων, που ζχουν προκφψει από τισ
εμπειρίεσ αυτζσ, όταν προςζρχονται ςτθν επαν-εκπαίδευςι τουσ. Ακόμα, ζχουν
παγιωμζνεσ ιδζεσ και αντιλιψεισ ωσ προσ τισ γνϊςεισ τουσ και όχι μόνο· ζτςι, είναι
εξαιρετικά δφςκολθ θ εκπαίδευςι τουσ, κακϊσ προκφπτει ςυχνά θ ανάγκθ να
ανακεωριςουν τισ αντιλιψεισ αυτζσ. Με τθ ςωκρατικι μζκοδο επιδιϊκεται θ
αυτογνωςία των εκπαιδευόμενων, θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ άγνοιασ ι των
ςτρεβλϊςεων ςτισ αντιλιψεισ τουσ, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν κριτικι ανάλυςθ
των κζςεϊν τουσ και, ενδεχομζνωσ, τθ ριηικι ανατροπι ι ανακεϊρθςι τουσ.
Θ παροφςα εργαςία ςτόχο ζχει να αναδείξει τθν παιδαγωγικι ςθμαςία τθσ
ςωκρατικισ διδαςκαλίασ και τθσ περίφθμθσ μεκόδου του, τθσ ςωκρατικισ
ειρωνείασ, τθσ διαλεκτικισ και τθσ μαιευτικισ. Πλθ θ πραγμάτευςθ του κζματοσ
λαμβάνει χϊρα ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.
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Abstract
The Socratic Method and its Significance for Adult Education.
The teaching of Socrates has influenced every form of philosophy and pedagogy
from his time to the present day. Socrates dealt primarily with adult education as
his students were adults, with fully developed personalities. The Socratic pedagogy
proceeds from the dialectic, the maieutic and the irony, the pretended ignorance
of the teacher. The dialectic in Socrates becomes a tool to stir the student. The
maieutic is the technique, which Socrates first devised, with a view to eliciting the
truth from the soul of the student. The irony aims to raise awareness of ignorance,
which serves as motivation for learning, and which is of particular interest in adult
education, as motivation for learning among adults either fades or is extremely
limited.
Continuing education for adults as well as the upgrading of their knowledge has
become a necessity in the modern era so that they are able to meet their
professional and personal needs. The field of adult education has attracted the
interest of researchers as it is differentiated from formal education. The needs,
motives, as well as the learning process in adulthood are different, which is the
reason why different teaching methods and techniques are required. In addition,
adults already have a wealth of experience and knowledge that has emerged from
this experience when they come to retraining. Moreover, they have established
fixed ideas and beliefs about their knowledge and not only, and thus, they are
extremely difficult to train as the need often arises for them to revise these beliefs.
With the application of the Socratic method we aim to raise learners’ selfknowledge, awareness of ignorance or distortions in their beliefs, resulting in
critical analysis of their positions and possibly radical reversal or revision.
This paper aims to highlight the pedagogical importance of the Socratic teaching
and the famous method of the Socratic irony, dialectic and maieutic. The discussion
of the subject takes place within the framework of the study of adult education.
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Ειςαγωγή
Θ διδαςκαλία του Σωκράτθ επθρζαςε κάκε μορφι φιλοςοφίασ και παιδαγωγικισ από τθν εποχι του μζχρι ςιμερα. Ο Σωκράτθσ αςχολικθκε κατά κφριο
λόγο με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, κακϊσ οι μακθτζσ του ιταν ενιλικοι με ιδθ
διαμορφωμζνεσ προςωπικότθτεσ. H ςωκρατικι παιδαγωγία μεκοδεφτθκε μζςω
τθσ διαλεκτικισ, τθσ μαιευτικισ και τθσ ειρωνείασ, τθσ επιτθδευμζνθσ άγνοιασ του
δαςκάλου. Θ διαλεκτικι ςτο Σωκράτθ γίνεται εργαλείο αφφπνιςθσ του μακθτι.
Από λεκτικι περιιγθςθ ι ενδιαφζρουςα ανταλλαγι απόψεων, μετατρζπεται ςε
εργαλείο γνϊςθσ από το οποίο κα προκφψει ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ.
Θ μαιευτικι είναι θ τεχνικι που πρϊτοσ ο Σωκράτθσ επινόθςε με ςτόχο τθν
εκμαίευςθ τθσ αλικειασ από τθν ψυχι του μακθτι. Ρρόκειται για μια επϊδυνθ
διαδικαςία, κακϊσ θ τελικι ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ γίνεται ςυνϊνυμθ τθσ
ενδοςκόπθςθσ του μακθτι, τθσ κατανόθςθσ των δυνατοτιτων του. Ο Σωκράτθσ κα
προςπακιςει να φτάςει τθ γνϊςθ μζςα από τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ άγνοιασ. Θ
ειρωνεία, επιτθδευμζνθ άγνοια, ςτο Σωκράτθ παίηει ζναν εξαιρετικά ςθμαντικό
ρόλο ςτθν πρόκλθςθ τθσ αυτογνωςίασ του μακθτι· είναι παιδαγωγικι, δίνει ςτο
μακθτι τθ δυνατότθτα να γνωρίηει ζνα πράγμα χωρίσ προκαταλιψεισ, ςα να το
βλζπει από τθν αρχι από τθ ςτιγμι που ομολογεί τθν πλιρθ άγνοιά του,
απαλλάςςει από προκαταλιψεισ και δογματιςμοφσ και προκαλεί ςε ζρευνα. Θ
αξιοποίθςθ τθσ επιτθδευμζνθσ άγνοιασ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ των ενθλίκων
αποκτά μια ιδιαίτερθ ςθμαςία· θ ςυνειδθτοποίθςθ αυτισ τθσ άγνοιασ από τθν
πλευρά των μακθτϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν κριτικι ανάλυςθ των κζςεϊν τουσ
και ενδεχομζνωσ τθ ριηικι ανατροπι αυτϊν των κζςεων ι ανακεϊρθςι τουσ, τθν
αμφιβολία τουσ για τθ μζχρι τότε πορεία τουσ, ϊςτε να αναηθτιςουν εξ υπαρχισ
τθ γνϊςθ. Συνεπϊσ, θ ςωκρατικι ειρωνεία λειτουργεί ωσ κίνθτρο για μάκθςθ, κάτι
που ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων, κακϊσ το κίνθτρο
για μάκθςθ ςτουσ ενθλίκουσ είτε υποτονεί, είτε είναι εξαιρετικά περιοριςμζνο.
Θ ςυνζχιςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ ενθλίκουσ κακϊσ και θ αναβάκμιςθ των
γνϊςεϊν τουσ, ζχει καταςτεί αναγκαία ςτθ ςφγχρονθ εποχι προκειμζνου να
καλυφκοφν επαγγελματικζσ αλλά και προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ. Το πεδίο τθσ
εκπαίδευςθσ ενθλίκων ζχει προςελκφςει το ενδιαφζρον των μελετθτϊν, κακϊσ
διαφοροποιείται ωσ προσ τθν τυπικι εκπαίδευςθ. Οι ανάγκεσ, τα κίνθτρα, όπωσ
επίςθσ και οι τρόποι μάκθςθσ των ενθλίκων είναι διαφορετικοί, γιϋαυτό και
απαιτοφνται διαφορετικζσ διδακτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ. Επιπλζον, οι ενιλικοι
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διακζτουν ιδθ ζναν πλοφτο εμπειριϊν και γνϊςεων, που ζχουν προκφψει από τισ
εμπειρίεσ αυτζσ, όταν προςζρχονται ςτθν επανεκπαίδευςι τουσ. Ακόμα, ζχουν
παγιωμζνεσ ιδζεσ και αντιλιψεισ ωσ προσ τισ γνϊςεισ τουσ και όχι μόνο· ζτςι, είναι
εξαιρετικά δφςκολθ θ εκπαίδευςι τουσ, κακϊσ προκφπτει ςυχνά θ ανάγκθ να
ανακεωριςουν τισ αντιλιψεισ αυτζσ.
Θ παροφςα εργαςία ςτόχο ζχει να αναδείξει τθν παιδαγωγικι ςθμαςία τθσ
διδαςκαλίασ του Σωκράτθ και τθσ περίφθμθσ μεκόδου του, τθσ ςωκρατικισ
ειρωνείασ, τθσ διαλεκτικισ και τθσ μαιευτικισ. Εξετάηεται μία άλλθ μορφι του
όρου ‘άγνοια’, αυτι τθσ αμφιβολίασ. Πλθ θ πραγμάτευςθ του κζματοσ λαμβάνει
χϊρα ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ τθσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων.
Το πρϊτο κεφάλαιο αςχολείται με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων· διαςαφθνίηεται ο
όροσ ‘ενιλικοσ’ και ακολουκεί μία ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι ςτθν εξζλιξι τθσ.
Αναφζρονται οι όροι που ζχουν χρθςιμοποιθκεί από επίςθμουσ φορείσ και
οργανιςμοφσ προκειμζνου να αποδοκεί θ τάςθ επιςτροφισ των ενθλίκων ςτθν
εκπαίδευςθ. Τζλοσ, γίνεται ςφντομθ εννοιολογικι διαςαφινιςθ όρων και εννοιϊν
που ςυνδζονται ςτενά με τθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων και όχι μόνο.
Τα κεφάλαια 2 και 3 εςτιάηουν ςτθν παρουςίαςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ παιδείασ
του Σωκράτθ και ςτθν επίδραςι τθσ ςτθ διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ των
ενθλίκων. Ριο ςυγκεκριμζνα, το δεφτερο κεφάλαιο αφορά το Σωκράτθ·
αναφζρονται ςφντομεσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ βιογραφία του και
περιγράφεται ο τρόποσ διδαςκαλίασ του, ϊςτε να ςκιαγραφθκεί το διδακτικό του
προφίλ. Ραρουςιάηεται θ μαιευτικι μζκοδοσ και γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτθ
ςωκρατικι ειρωνεία και τον ζλεγχο, απόρροια του οποίου ιταν θ πρόκλθςθ τθσ
απορίασ ςτουσ ςυνομιλθτζσ. Ο Σωκράτθσ πρόβαλε τθν άγνοιά του ωσ γνϊριςμα
τθσ ανκρϊπινθσ ςοφίασ του. Αν κάτι τον κάνει ςοφό, όπωσ αναφζρεται ςτθν
Απολογία, είναι θ παραδοχι τθσ άγνοιάσ του αλλά και θ καλλιζργεια ανάλογθσ
παραδοχισ από τον ενιλικο μακθτι του. Ράντα προζκυπτε ζνα είδοσ ζντεχνα
μεκοδευμζνθσ απορίασ του δαςκάλου, απορίασ που καλοφνταν να λφςει ο μακθτισ. Θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ άγνοιασ οδθγεί το μακθτι ςτθν αυτογνωςία. Στο
Σωκράτθ θ ςθμαςία τθσ άγνοιασ είναι γνωςιακι και θκικι. Θ γνωςιακι άγνοια
αφορά ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ του κενοφ και τθσ ζλλειψθσ, που αποτυπϊνεται
ςτον απορθτικό χαρακτιρα των διαλόγων του με τουσ ςυνομιλθτζσ του. Ωσ προσ
τθν θκικι διάςταςθ τθσ άγνοιασ, κατά τον Σωκράτθ, μόνο αυτόσ που δεν γνωρίηει
πράττει το κακό. Θ άγνοια δθλαδι γίνεται ςυνϊνυμθ τθσ αδικίασ, εφόςον θ γνϊςθ
είναι ςυνϊνυμθ τθσ αρετισ.
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Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται επίςθσ αναφορά ςτουσ επαγωγικοφσ ςυλλογιςμοφσ,
χαρακτθριςτικό τθσ ςωκρατικισ μεκοδολογίασ· μζςω τθσ ενδελεχοφσ ζρευνασ, τθσ
περιγραφισ των βαςικϊν γνωριςμάτων ενόσ πράγματοσ, επιδιϊκεται θ επίτευξθ
του οριςμοφ τθσ ζννοιασ που ςυηθτείται. Ακόμα, καταγράφονται οι προχποκζςεισ
εφαρμογισ τθσ μαιευτικισ μεκόδου, οι απαιτιςεισ που κζτει ςτο ςωκρατικό
δάςκαλο αλλά και το μακθτι, κακϊσ επίςθσ και τα οφζλθ που προκφπτουν από
τθν εφαρμογι τθσ. Τζλοσ, ςυηθτοφνται τα ςθμεία ςτα οποία ζχει αςκθκεί κριτικι
ςτθ ςωκρατικι μζκοδο.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτθ μάκθςθ των ενθλίκων, ενϊ παράλλθλα
ςυηθτοφνται οι αρχζσ τθσ ςωκρατικισ μεκόδου, ϊςτε να αναδειχκοφν τα
πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, αλλά και να υπογραμμιςκεί το
γεγονόσ πωσ ςυςτατικά τθσ ςτοιχεία βρίςκονται ςτθ βάςθ όλων των ςφγχρονων
κεωριϊν που αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων. Στο κεφάλαιο αυτό ςκιαγραφοφνται τα χαρακτθριςτικά των ενθλίκων εκπαιδευόμενων και καταγράφονται
τα κίνθτρα που τουσ ωκοφν εκ νζου προσ τθν εκπαίδευςθ και τθ ςυμμετοχι τουσ
ςε εκπαιδευτικά προγράμματα. Αναφζρονται ακόμα οι αναςταλτικοί παράγοντεσ
και τα εμπόδια που προκφπτουν κατά τθ μάκθςι τουσ. Τονίηεται ο ρόλοσ τθσ
εμπειρίασ ςτθ μάκθςθ των ενθλίκων κυρίωσ ςε ςχζςθ με τθ δθλοφμενθ άγνοια του
δαςκάλου, αλλά και θ καίρια ςθμαςία του τρόπου υποβολισ των ερωτιςεων κατά
τθ διεξαγωγι του διαλόγου. Επιπλζον, παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι τφποι
μάκθςθσ, κακϊσ βοθκοφν να κατανοιςουμε καλφτερα τον τρόπο με τον οποίο
μακαίνουν οι ενιλικοι, και αναφζρεται μία τυπολογία τεςςάρων τφπων
εκπαιδευομζνων ανάλογα με τον προτιμϊμενο τρόπο μάκθςθσ. Ακολουκεί μία
ενότθτα που αναφζρεται ςτθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ προσ τθν οποία
τείνουν οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι, και θ οποία αφορμάται από τθν αυτογνωςία
του ενθλίκου, που ςτθ ςωκρατικι παιδαγωγία προάγεται μζςω του διαλόγου. Θ
ικανότθτα άςκθςθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, όχι μόνο χριςιμθ αλλά και αναγκαία
ςυνκικθ ςτθ ςθμερινι εποχι, είναι ζνα ακόμα μεγάλο πλεονζκτθμα που
επιτυγχάνεται μζςω τθσ ςωκρατικισ διαλεκτικισ.
Λδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτθ μεταςχθματιςτικι μάκθςθ, ωσ τθν πλθρζςτερθ
προςζγγιςθ ςτον τρόπο με τον οποίο θ μάκθςθ ςτουσ ενθλίκουσ δφναται να
προκαλζςει μεταςχθματιςμοφσ ςτο ςφςτθμα των αντιλιψεϊν τουσ, αλλά και
επειδι αφορά κατ’ εξοχιν ενιλικα άτομα, μια και ςυντελείται κυρίωσ ςτθν
ενιλικθ φάςθ τθσ ηωισ. Θ μεταςχθματιςτικι μάκθςθ αφορά ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ
των δυςλειτουργικϊν παραδοχϊν με ςτόχο τθν ανακεϊρθςι τουσ, ϊςτε να γίνουν
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πιο λειτουργικζσ. Θ ενότθτα αυτι κεωροφμε πωσ αποτελεί μία μοντζρνα εκδοχι
των ςτόχων τθσ ςωκρατικισ διδαςκαλίασ, θ οποία όχι μόνο αναδεικνφει τθ
ςθμαςία τθσ, αλλά επίςθσ ςυνθγορεί υπζρ τθσ εφαρμογισ τθσ ςωκρατικισ
μεκόδου

ςτθ

ςφγχρονθ

εκπαίδευςθ

ενθλίκων.

Στθν

επίτευξθ

τθσ

μεταςχθματιςτικισ μάκθςθσ καίριο ρόλο παίηει ο διάλογοσ. Ο ορκολογικόσ
διάλογοσ προςφζρει ςτουσ ενθλίκουσ τθ δυνατότθτα να ςυγκρίνουν τισ απόψεισ
τουσ με αυτζσ του δαςκάλου και των ςυν-ςυηθτθτϊν τουσ προάγοντασ ζτςι τον
κριτικό ςτοχαςμό και ενιςχφοντασ τθν αυτοδφναμθ ςκζψθ.
Το ίδιο κεφάλαιο αναφζρεται επίςθσ ςτουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων. Καταγράφονται οι ρόλοι που μπορεί να υποδυκεί ο εκπαιδευτισ, ζτςι όπωσ τουσ
περιζγραψαν τζςςερισ ςθμαντικοί μελετθτζσ του πεδίου· ο ‘εμψυχωτισ ι
διευκολυντισ’ του Malcolm Knowles, o ‘προβλθματίηων παιδαγωγόσ’ του Paulo
Freire, o ‘ςυνεργατικόσ μανκάνων’ του Jack Mezirow και ο ‘καλόσ άνκρωποσ’ του
Peter Jarvis, κακϊσ και τα τυπικά προςόντα που είναι αναγκαίο να διακζτει ζνασ
καλόσ εκπαιδευτισ ενθλίκων. Γίνεται ακόμα ςφντομθ αναφορά ςτισ βαςικζσ αρχζσ
ςχεδιαςμοφ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κακϊσ και ςτισ εκπαιδευτικζσ
μεκόδουσ και τεχνικζσ που κεωροφνται οι πλζον κατάλλθλεσ για τθν εκπαίδευςθ
των ενθλίκων. Θ ςωκρατικι μζκοδοσ αναγνωρίηεται ωσ μία από τισ μεκόδουσ
διδαςκαλίασ που βρίςκει άριςτθ εφαρμογι ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.
Το τζταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα τελικά ςχόλια, όπου ςυνεκτιμϊνται τα
ςυμπεράςματα από τα επιμζρουσ κεφάλαια και ενότθτεσ, διατυπϊνονται τα
τελικά ςυμπεράςματα και καταγράφονται προτάςεισ για περαιτζρω εναςχόλθςθ
με τθ μελζτθ τθσ ςωκρατικισ μεκόδου.
Οι περιοριςμοί τόςο από το κζμα όςο και τθν ζκταςθ τθσ εργαςίασ δεν
επζτρεψαν διεξοδικι ςυηιτθςθ. Για το λόγο αυτό ο αναγνϊςτθσ παραπζμπεται ςε
ςυγγράμματα, ςτα οποία μπορεί να βρει διεξοδικότερθ ςυηιτθςθ των κεμάτων
που κίγονται ςτθν

παροφςα εργαςία, αλλά και πλουςιότερθ ςχετικι

βιβλιογραφία.
Τθν ευκφνθ τθσ απόδοςθσ ςτα Ελλθνικά των αποςπαςμάτων από ξενόγλωςςα
ςυγγράμματα φζρει αποκλειςτικά θ γράφουςα.
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Κεφάλαιο 1. Εκπαίδευςη ενηλίκων
1.1. Ειςαγωγή
Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων αποτελεί ζναν κλάδο ο οποίοσ αν και μποροφμε να
ιςχυριςτοφμε ότι υπιρχε ανζκακεν, εντοφτοισ μόλισ ςτο πρόςφατο παρελκόν
άρχιςε να οργανϊνεται, ϊςτε να φτάςει ςιμερα να αποτελεί διακριτό
επιςτθμονικό πεδίο. Θ ζμφαςθ που τζκθκε και εξακολουκεί να τίκεται ςτθν
εκπαίδευςθ ενθλίκων ζχει να κάνει με τθν ανάγκθ των ατόμων να είναι ικανά να
αντεπεξζλκουν ςτισ διαρκϊσ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ.
Σφμφωνα με το Ν. 3879/101 θ «Γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων περιλαμβάνει όλεσ
τισ οργανωμζνεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που απευκφνονται ςε ενθλίκουσ και
ςτοχεφουν ςτον εμπλουτιςμό γνϊςεων, ςτθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ ικανοτιτων
και δεξιοτιτων, ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του ατόμου και τθσ ιδιότθτασ
του ενεργοφ πολίτθ, κακϊσ και ςτθν άμβλυνςθ των μορφωτικϊν και κοινωνικϊν
ανιςοτιτων. Ραρζχεται από φορείσ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ και από φορείσ τθσ
μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ».
Τα χαρακτθριςτικά τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι θ παγκοςμιότθτα, κακϊσ
ζχει αναδειχκεί ςε παγκόςμιο πρόβλθμα με επιπτϊςεισ ςτισ κοινωνικζσ, πολιτικζσ
και οικονομικζσ εξελίξεισ, θ προαιρετικότθτα, παρόλο που οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ
κακιςτοφν αναγκαία τθ μθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ ενθλίκων και γενικά τθ Δια
βίου μάκθςθ, και θ ανοιχτότθτα, δθλαδι θ δυνατότθτα των ενθλίκων να
επιλζγουν τον τόπο, τρόπο, χρόνο και αντικείμενο τθσ εκπαίδευςισ τουσ2. Mε τθ
ςτενι ζννοια του όρου, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων αναφζρεται «ςτθν εκπαίδευςθ
ατόμων τα οποία ζχουν ενθλικιωκεί»· με τθν ευρεία ζννοια, «είναι μια μορφι
κοινωνικισ ζκφραςθσ θ οποία εντάςςεται ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ και
ιςτορικζσ ςυνκικεσ»3.
Θ ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι ςτθν εξζλιξθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων που
ακολουκεί, μασ βοθκά να αντιλθφκοφμε τουσ λόγουσ οι οποίοι ςυνζβαλαν ςε
αυτιν εξζλιξθ και οι οποίοι αιτιολογοφν επίςθσ τθν αναγκαιότθτά τθσ επανεκπαίδευςθσ των ενθλίκων. Επιπλζον, ςτουσ διάφορουσ όρουσ που ζχουν κατά
καιροφσ χρθςιμοποιθκεί και οι οποίοι αναφζρονται παρακάτω, αντιλαμβανόμαςτε
ποφ ετίκετο ζμφαςθ κατά τθν πορεία αυτισ τθσ εξζλιξθσ από τουσ διάφορουσ
1

ΦΕΚ 163Α/21-9-10 ςτο http://diaviou.auth.gr/definitions.
Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 26-27.
3
Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 22
2
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επίςθμουσ οργανιςμοφσ και φορείσ. Θ γενικι αναφορά ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων
ολοκλθρϊνεται με τισ ςφντομεσ διαςαφθνίςεισ εννοιϊν που ςχετίηονται με τθν
εκπαίδευςθ και που μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε καλφτερα ςε τι αποςκοπεί θ
εκπαίδευςθ των ενθλίκων.
1.2. Ιςτορική αναδρομή
Θ ζφεςθ του ανκρϊπου για μάκθςθ είναι ζμφυτθ και εκδθλϊνεται ςτουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ ανζκακεν επεδίωκε τθ μόρφωςι του. Οι απαρχζσ τθσ
εκπαίδευςθσ ενθλίκων ανιχνεφονται ιδθ ςτθν αρχαιότθτα, κακϊσ τότε θ
εκπαίδευςθ αφοροφςε κυρίωσ ενθλίκουσ. Ζτςι, ςτθν αρχαία Σπάρτθ βρίςκουμε
εφαρμογι τθσ ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ λόγω των δομϊν που διείπαν τθν πόλθ·
αλλά και θ Ακινα τθσ κλαςςικισ περιόδου αποτελοφςε επίςθσ παράδειγμα μιασ
‘κοινωνίασ μάκθςθσ’ με τθ δια βίου μάκθςθ να είναι ζκδθλθ ςε κάκε κοινωνικι
δραςτθριότθτα κακϊσ και ςτισ ςχολζσ που ιδρφκθκαν από μεγάλουσ φιλοςόφουσ4.
Ο 18οσ αιϊνασ με τθ διάδοςθ των ιδεϊν του Διαφωτιςμοφ ζδωςε ςθμαντικι
ϊκθςθ και ανάπτυξθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, κακϊσ γίνονται οι πρϊτεσ
ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ προσ τθν εξαςφάλιςθ τθσ μόρφωςθσ. Στουσ νεϊτερουσ
χρόνουσ, θ γαλλικι και βιομθχανικι επανάςταςθ ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθν
ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ωσ αποτζλεςμα των κοινωνικϊν μεταβολϊν,
ενϊ το 19ο αιϊνα οι τεχνολογικζσ, πολιτικζσ και οικονομικζσ εξελίξεισ
ςυνετζλεςαν ςτθν πιο ςυςτθματικι οργάνωςι τθσ5.
Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθν Ευρϊπθ και ςτισ ΘΡΑ
είχε ςτόχο τθ βελτίωςθ του μορφωτικοφ επιπζδου των ευπακϊν κοινωνικϊν
τάξεων. Μετά τον δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο και με τθ διακιρυξθ των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΘΕ το 1948, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων γνϊριςε
μεγάλθ εξάπλωςθ, κακϊσ κεωρικθκε ωσ μοχλόσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ αλλά
και βαςικό ςτοιχείο για τθν εξζλιξθ των ατόμων ςε κοινωνικό, επαγγελματικό και
προςωπικό επίπεδο. Στθ δεκαετία του ’50, θ αναμόρφωςθ τθσ κοινισ αγοράσ του
άνκρακα και χάλυβα μαηί με τθν ειςαγωγι νζων μεκόδων εργαςίασ και
τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, δθμιοφργθςαν τθν ανάγκθ τθσ επανακατάρτιςθσ των
4

Ρεριςςότερα για τισ εκφάνςεισ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων κατά τθν ελλθνικι αρχαιότθτα βλ.
Σιπθτάνου, 2004.
5
Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 31. Για μια διεξοδικι ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν αρχι και εξζλιξθ τθσ
δια βίου μάκθςθσ βλ. Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002. Σχετικά με τισ πολιτικζσ και τισ δράςεισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ δια βίου μάκθςθ βλ. Σιπθτάνου, 2005.
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βιομθχανικϊν εργατϊν που ζπρεπε να αλλάξουν επάγγελμα 6. Στθ δεκαετία του ’60
εκδθλϊνεται προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν ανεπάρκεια του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ αλλά και τθν προςφορά δεφτερθσ ευκαιρίασ ςε ενθλίκουσ ςε ςχζςθ
με τθν αγορά εργαςίασ. Στθ δεκαετία του ’70 θ πετρελαϊκι κρίςθ είχε ωσ ςυνζπεια
τθν απϊλεια κζςεων εργαςίασ και τθν ανάδυςθ του προβλιματοσ τθσ
επανεκπαίδευςθσ. Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ζχει
επεκτακεί ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ με τθ δθμιουργία όλο και περιςςότερων
προγραμμάτων και ζχει πάρει πολλζσ επιπλζον μορφζσ πζρα από τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ, όπωσ λ.χ. θ εκπαίδευςθ ςε ηθτιματα πολιτικά,
κοινωνικά ι πολιτιςμικά και θ εκπαίδευςθ ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν
αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου7.
Στθν Ελλάδα8, ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα εμφανίηονται οι πρϊτεσ δραςτθριότθτεσ
εκπαίδευςθσ από μορφωτικζσ οργανϊςεισ που ςτόχευαν ςτθν καταπολζμθςθ του
αναλφαβθτιςμοφ. Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα οι εργατικζσ ενϊςεισ αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίεσ για τθν εκπαίδευςθ των εργατϊν κυρίωσ ςε περιοχζσ όπου
ςθμειϊνεται οικονομικι ανάπτυξθ. Το 1929, επί Βενιηζλου, διαμορφϊνονται ςειρά
από νόμουσ και ρυκμίςεισ με ςτόχο τθν καταπολζμθςθ του αναλφαβθτιςμοφ και
ιδρφονται τα νυχτερινά ςχολεία για ενθλίκουσ. Για πρϊτθ φορά εκδθλϊνεται
ζμπρακτο κρατικό ενδιαφζρον. Μετά το τζλοσ του εμφυλίου πολζμου δίνεται
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων με τθν ίδρυςθ διαφόρων κεςμϊν, οι
οποίοι επωμίηονται το ζργο αυτό. Εκτόσ από τθν καταπολζμθςθ του
αναλφαβθτιςμοφ, όπου και επικεντρϊνονται, εμφανίηονται και οι πρϊτοι
οργανιςμοί εκπαίδευςθσ ενθλίκων, όπωσ τα Κζντρα Γεωργικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΕΓΕ)
και το Ελλθνικό Κζντρο Ραραγωγικότθτασ (ΕΛΚΕΡΑ), με βαςικό ςκοπό τθν αφξθςθ
τθσ παραγωγικότθτασ ςτθν ελλθνικι οικονομία9. Στθ δεκαετία του ’80,
παρατθρείται μία αφξθςθ των δράςεων εκπαίδευςθσ ενθλίκων λόγω τθσ
χρθματοδότθςθσ από ευρωπαϊκοφσ κοινοτικοφσ πόρουσ. Οι δράςεισ αυτζσ
ςτοχεφουν ςτθν ςυμπλθρωματικι κατάρτιςθ, ϊςτε να καλυφκοφν τα κενά τθσ
τυπικισ εκπαίδευςθσ.
Σιμερα, θ επζκταςθ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςε παγκόςμιο επίπεδο
ερμθνεφεται ωσ αποτζλεςμα των αναγκϊν που προζκυψαν τόςο ςτο οικονομικο6

Σιπθτάνου, 2005: 83.
Κόκκοσ, 2005: 19.
8
Ρεριςςότερα ςχετικά με τθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτθν Ελλάδα βλ. Καψάλθσ &
Ραπαςταμάτθσ, 2002: 38-44, Καραλισ, 2010.
9
Καραλισ, 2013: 19.
7
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τεχνολογικό όςο και ςτο κοινωνικο-πολιτιςτικό επίπεδο. Οι ραγδαίεσ μεταβολζσ
κατζςτθςαν αναγκαία τθ ςυνεχι ανανζωςθ των μεκόδων εργαςίασ, τθ διαρκι
εξειδίκευςθ και τθ διαρκι κατάρτιςθ και επανακατάρτιςθ. Στο κοινωνικοπολιτιςτικό επίπεδο, οι αλλαγζσ που παρατθροφνται με τισ μετακινιςεισ
πλθκυςμϊν, τθν ζνταςθ του φαινομζνου του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθν κρίςθ
των παραδοςιακϊν κοινωνικϊν δομϊν, ζχουν ωσ ςυνζπεια περιςςότεροι
άνκρωποι να αναηθτοφν μορφωτικά εφόδια, είτε για να αντεπεξζλκουν, είτε για
προςωπικι ανάπτυξθ. Γενικά, ςτόχοσ είναι να μπορεί κάκε ενιλικοσ ςε διάφορεσ
φάςεισ τθσ ηωισ του να ζχει πρόςβαςθ ςε νζεσ γνϊςεισ που κα του επιτρζπουν να
εξελίςςεται, να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ, να αυτοκακορίηεται10.
1.3. Προι για την εκπαίδευςη ενηλίκων
Διάφοροι όροι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά καιροφσ για αναφορά ςτθν
εκπαίδευςθ ενθλίκων11. Ο όροσ ‘Συνεχισ εκπαίδευςθ’ (continuous/ permanent
education) χρθςιμοποιικθκε από το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ το 1966. Θ ςυνεχισ
εκπαίδευςθ ζχει το μεγαλφτερο εφροσ, προςδιορίηεται με πολλοφσ όρουσ και τα
κφρια επιχειριματα υπζρ τθσ εξακολουκοφν να είναι κυρίωσ οικονομικά. Τα
τελευταία χρόνια θ ζμφαςθ που δίνεται ςτθ ςυνεχι εκπαίδευςθ, αφορά ςτθ
δυνατότθτα που προςφζρει για ατομικι, κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, οι λόγοι12 που οδιγθςαν ςτθ διεφρυνςθ και ανάπτυξθ τθσ ςυνεχοφσ
εκπαίδευςθσ ζχουν να κάνουν με τθν αδυναμία των ςχολικϊν κεςμϊν να
ανταποκρικοφν ςτθ ηιτθςθ μιασ ςυνεχϊσ διαφοροποιθμζνθσ αγοράσ.
Το 1969, ο ΟΟΣΑ ενςτερνίηεται τθν ζννοια τθσ ‘εναλλαςςόμενθσ εκπαίδευςθσ’
(recurrent education), που υιοκετικθκε και κακιερϊκθκε ωσ πρακτικι απαραίτθτθ
για τθ ςφνδεςθ των χϊρων μάκθςθσ και εργαςίασ. Ο όροσ ‘εκπαίδευςθ ενθλίκων’
(adult education) κακιερϊκθκε από τθν Unesco ςτθν ςφνοδο του Ναϊρόμπι το
1976. Στθ δεκαετία του ’60, ο όροσ ‘ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ’ (continuing
education) χρθςιμοποιικθκε για να δθλϊςει ότι θ εκπαίδευςθ ςυνεχίηεται ςε όλθ
τθ διάρκεια τθσ ηωισ με τθ μορφι τθσ κατάρτιςθσ, επειδι δεν μπορεί να υπάρξει
οικονομικι ανάπτυξθ χωρίσ ζνα εκπαιδευμζνο προςωπικό 13. Από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ χρθςιμοποιικθκε ςτθ δεκαετία του ’80. Θ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ είναι
10

Κόκκοσ, 2005: 20-22.
Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 14-21, Σιπθτάνου, 2005: 17. Βλ. επίςθσ Jarvis, 2004: 45-79, για
ανάλυςθ των όρων που χρθςιμοποιοφνται ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.
12
Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 18.
13
Σιπθτάνου, διάλεξθ ςτισ 7.10.2010.
11
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ςτενότεροσ όροσ που αναφζρεται ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ενθλίκων οι
οποίοι ςυμπλθρϊνουν τθν τυπικι εκπαίδευςθ. Δίνει μεγαλφτερο βάροσ ςτο βακμό
ανταπόκριςθσ των ςκοπϊν και λειτουργιϊν τθσ εκπαίδευςθσ με τον κόςμο τθσ
εργαςίασ.
Ο όροσ «Διαβίου» εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (lifelong education and training)
άρχιςε να χρθςιμοποιείται από το 1996 και αφορά κυρίωσ τθν επαγγελματικι
εκπαίδευςθ, ενϊ ο όροσ ‘Δια βίου εκπαίδευςθ/ μάκθςθ’ (life-long education/
learning) άρχιςε να χρθςιμοποιείται μετά το Συμβοφλιο Κορυφισ ςτθ Λιςαβόνα το
2000. Θ ζμφαςθ τίκεται ςτθν επζκταςθ τθσ παροχισ μόρφωςθσ και ςτθν ενιλικθ
ηωι, κακϊσ επίςθσ και ςτθν ευρφτερθ ςυμμετοχικότθτα ενάντια ςτουσ κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ.
1.4. Εννοιολογικζσ διαςαφηνίςεισ14
1.4.1. Ραιδεία
Ο όροσ ‘παιδεία’ είναι ευρφσ, πολυδιάςτατοσ και αναφζρεται ςε διαδικαςίεσ
που καλφπτουν ολόκλθρο το εφροσ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Επιδζχεται πολλϊν και
διαφορετικϊν οριςμϊν ωσ προσ τισ μεκόδουσ και το περιεχόμενό τθσ 15. Σφμφωνα
με τον Ρολυχρονόπουλο (1985)16, αφορά τον πλοφτο των ιδεϊν, των ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν και των βιοκεωρθτικϊν αντιλιψεων «που οδθγοφν τουσ ανκρϊπουσ
ςτθ ςυνεχι αναςυγκρότθςθ τθσ εμπειρίασ τουσ και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςθμαςίασ
τθσ, με ςυνζπεια τθ δυναμικι και ιδιαίτερθ μορφοποίθςι τουσ». Θ ζννοια του
όρου ‘παιδεία’ είναι ευρφτερθ τθσ ζννοιασ ‘εκπαίδευςθ’. Ραλαιότερα θ παιδεία
εκεωρείτο αποτζλεςμα τθσ εκπαίδευςθσ, ενϊ ςιμερα κεωρείται ότι θ εκπαίδευςθ
ανικει ςτθν παιδεία. Θ παιδεία δεν ζχει ςτατικό χαρακτιρα, αλλά ακολουκεί και
επιδρά ςτθ διαμορφοφμενθ ηωι τθσ κοινωνίασ. Επιπλζον, καλλιεργεί δυνατότθτεσ
που είναι καλζσ από μόνεσ· κανείσ δεν προςδοκά εκμετάλλευςθ των αγακϊν που
προζρχονται από τθν παιδεία17.

14

Βλ. ςχετικά Rogers, 1999: 53-80.
http: //users.sch.gr/serso/PAIDEIA.doc.
16
Ππωσ αναφζρεται ςτο Ραιδαγωγικό Λεξικό.
17
Καραβάκου, διάλεξθ ςτισ 21.10.2010.
15
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1.4.2. Μόρφωςη
Θ μόρφωςθ εκδθλϊνεται ωσ ανάγκθ του ανκρϊπου κακϊσ εξελίςςεται και
αλλθλεπιδρά με το περιβάλλον του, γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
προςωπικότθτάσ του. Ο όροσ χρθςιμοποιείται με διττι ςθμαςία, με αυτιν τθσ
ευρυμάκειασ, δθλαδι του ςυνόλου των γνϊςεων που ζχει αποκτιςει κάποιοσ,
αλλά επίςθσ και ςε ςυνδυαςμό με, τθν πνευματικι καλλιζργεια ωσ αποτζλεςμα
αυτισ τθσ ευρυμάκειασ. Θ μόρφωςθ μπορεί να είναι το προϊόν τθσ τυπικισ ι και
τθσ άτυπθσ εκπαίδευςθσ ι επίςθσ το αποτζλεςμα προςωπικισ πρωτοβουλίασ,
δθλαδι τθσ αυτομόρφωςθσ. Αν και θ εκπαίδευςθ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ
μόρφωςθ, εν τοφτοισ δε μπορεί να ταυτιςτεί με αυτιν18.
1.4.3. Εκπαίδευςη
Ο όροσ ‘εκπαίδευςθ’ αναφζρεται ςτθ ςυςτθματικι και οργανωμζνθ
προςπάκεια προσ εξαςφάλιςθ των αγακϊν τθσ αγωγισ19. Θ εκπαίδευςθ αποτελεί
ςχεδιαςμζνθ μάκθςθ και ςτοχεφει ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικισ
μάκθςθσ, δθλαδι ςυμβάλλει ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του πολίτθ 20. Θ
εκπαίδευςθ ζχει ςυγκεκριμζνα πλαίςια και βακμίδεσ ςπουδϊν μζςα ςτισ οποίεσ
ολοκλθρϊνεται, ςτενότθτα, όςον αφορά τουσ ςτόχουσ τθσ, και παρωκείται από
εξωτερικοφσ ςκοποφσ κακϊσ υπάρχει θ προςδοκία για κάποιο μελλοντικό
όφελοσ21. Σφμφωνα με τον Κόκκο, ςτθν εκπαίδευςθ εμπεριζχεται πάντοτε μάκθςθ,
θ οποία «είναι ςυνειδθτι από τθν πλευρά των ςυμμετεχόντων και ςχεδιαςμζνθ με
ςυγκρότθςθ από κάποιον φορζα παροχισ μάκθςθσ» (2005: 33). Μπορεί επίςθσ να
υπάρξει μάκθςθ και χωρίσ διδαςκαλία· ζτςι, κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ
πραγματοποιοφνται πολλζσ διαφορετικζσ μακθςιακζσ διεργαςίεσ, οι οποίεσ όμωσ
δεν μποροφν να κεωρθκοφν εκπαιδευτικζσ22, κακϊσ θ μάκθςθ είναι ζννοια
ευρφτερθ τθσ εκπαίδευςθσ.

18

Ραιδαγωγικό Λεξικό.
Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 11.
20
Rogers, 1999: 67.
21
Καραβάκου, διάλεξθ ςτισ 21.10.2010.
22
Jarvis, 2004: 49-50.
19

16

1.4.4. Κατάρτιςη
Ο όροσ ‘κατάρτιςθ’ αναφζρεται ςτο είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ οι ςτόχοι τθσ οποίασ
περιορίηονται ςτθν απόκτθςθ επιπλζον επαγγελματικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και
ικανοτιτων. Θ επαγγελματικι κατάρτιςθ διακρίνεται ςτθν αρχικι και τθν
ςυνεχιηόμενθ. Στόχοσ τθσ αρχικισ κατάρτιςθσ είναι θ απόκτθςθ των βαςικϊν
επαγγελματικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων προκειμζνου να ενταχκεί το
άτομο ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ αποςκοπεί ςτθ
ςυμπλιρωςθ ι αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν γνϊςεων, δεξιοτιτων και
ικανοτιτων με ςτόχο τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του ατόμου και τθ διαςφάλιςθ
τθσ εργαςίασ23. Θ εκπαίδευςθ ενδζχεται να εμπεριζχει ςτοιχεία κατάρτιςθσ για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ και ςτόχουσ. Πταν όμωσ ταυτίηεται με τθν κατάρτιςθ, τότε θ
παρεχόμενθ μόρφωςθ είναι μονομερισ και ς’ εξάρτθςθ από τθ ςυγκεκριμζνθ μελλοντικι δραςτθριότθτα του εκπαιδευόμενου24.
1.4.5. Μάθηςη
Θ μάκθςθ είναι διαδικαςία δθμιουργίασ γνϊςθσ και αποτελεί μία εγγενι
ικανότθτα του ανκρϊπου που λαμβάνει χϊρα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του βίου. Ζχει
προςωπικό χαρακτιρα, κακϊσ οι άνκρωποι μακαίνουν με διαφορετικό τρόπο
λόγω των διαφορετικϊν τουσ δομϊν25. Είναι μια ολιςτικι διαδικαςία και αφορά τθ
ςκζψθ, τθν αντίλθψθ και τθ ςυμπεριφορά. Επθρεάηεται από τθν πρότερθ γνϊςθ,
τθν εμπειρία, τθν εξζλιξθ, τθν ανάπτυξθ και αλλθλεπίδραςθ του ανκρϊπου με το
κοινωνικό περιβάλλον.
Ζνασ από τουσ πιο αξιόπιςτουσ οριςμοφσ τθσ είναι εκείνοσ κατά τον οποίο θ
μάκθςθ αποτελεί τθ μόνιμθ μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ του ατόμου που
προκφπτει ωσ αποτζλεςμα εμπειρίασ ι άςκθςθσ26. Σφμφωνα με τον οριςμό αυτό,
κφρια χαρακτθριςτικά τθσ μάκθςθσ είναι πωσ αποτελεί λειτουργία του
οργανιςμοφ που εκδθλϊνεται με τθ μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ, πωσ είναι
αποτζλεςμα εμπειρίασ ι άςκθςθσ, και πωσ θ μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ που
προκφπτει είναι ςχετικά μόνιμθ.

23

Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10) ςτο http://diaviou.auth.gr/definitions.
Ραιδαγωγικό Λεξικό.
25
Boghossian, 2006: 714.
26
Bigge, 1990. Ρρβλ. Rogers, 1999: 113-117. Για μια διεξοδικι ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν κατανόθςθ τθσ
ανκρϊπινθσ μάκθςθσ βλ. Illeris, 2009.
24
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1.4.6. Δια βίου μάθηςη
Θ Δια βίου μάκθςθ αφορά όλεσ τισ «μορφζσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ςτθ
διάρκεια τθσ ηωισ του ανκρϊπου, που αποςκοποφν ςτθν απόκτθςθ ι τθν
ανάπτυξθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ
διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ, ςτθν επαγγελματικι ζνταξθ
και εξζλιξθ του ατόμου, ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ
ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά και ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι
ανάπτυξθ. Ρεριλαμβάνει τθν τυπικι εκπαίδευςθ, τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ και τθν
άτυπθ μάκθςθ»27.
Θ τυπικι εκπαίδευςθ αφορά τθ κεςμοκετθμζνθ μάκθςθ ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο
και χρόνο, είναι αυςτθρά δομθμζνθ και καταλιγει ςε πιςτοποίθςθ. Αναφζρεται
ςυνικωσ ςε οποιαδιποτε μορφι οργανωμζνθσ και ςυςτθματικισ εκπαίδευςθσ, θ
οποία προςφζρεται από τα ςχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα μιασ
χϊρασ28.
Θ μθ-τυπικι εκπαίδευςθ αφορά ςε οργανωμζνεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, που απευκφνονται ςε
ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευόμενουσ και ζχει ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ
ςτόχουσ29. Ρροζκυψε από τθν προςπάκεια να καλυφκοφν τα κενά τθσ τυπικισ
εκπαίδευςθσ, λ.χ. άνκρωποι που είτε δεν πιγαν ςχολείο είτε διζκοψαν τθ φοίτθςι
τουσ και οι γνϊςεισ τουσ ζμειναν ανολοκλιρωτεσ ι μθ πιςτοποιθμζνεσ.
Χαρακτθρίηεται από διαφορετικι χρονικι διάρκεια και τισ περιςςότερεσ φορζσ
ταυτίηεται με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.
Θ άτυπθ εκπαίδευςθ είναι περιςταςιακι, μθ κεςμοκετθμζνθ και ςχετίηεται
επίςθσ και με τθν αξιοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου. Συμπεριλαμβάνει
«οποιαδιποτε διαδικαςία με τθν οποία κάκε άτομο ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ
του μακαίνει και αποκτά ςτάςεισ, αξίεσ, ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και γνϊςεισ από
τθν κακθμερινι του εμπειρία, από τθν ανεξάρτθτθ και αυτοκατευκυνόμενθ
μάκθςθ και από τισ εκπαιδευτικζσ επιδράςεισ τισ οποίεσ δζχεται από πθγζσ του
περιβάλλοντόσ του»30.
Θ Δια βίου μάκθςθ περιλαμβάνει τθν ‘Δια βίου εκπαίδευςθ’ και τθν ‘Δια βίου
κατάρτιςθ’. Θ Δια βίου εκπαίδευςθ αφορά τθ διαδικαςία απόκτθςθσ γενικισ και
27

Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10) ςτο http://diaviou.auth.gr/definitions.
Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 82.
29
Jeffs and Smith, 1990, όπωσ αναφζρεται ςτθν Ραγγζ (χχ), Rogers, 1999: 54-55.
30
Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 82.
28
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επιςτθμονικισ γνϊςθσ, με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ
προςωπικότθτασ αφενόσ, αλλά και τθ δυνατότθτα ειςόδου ςτθν απαςχόλθςθ
αφετζρου. Θ Δια βίου κατάρτιςθ αφορά τθ διαδικαςία απόκτθςθσ εξειδικευμζνθσ
μόρφωςθσ, ςτα πλαίςια ςυγκεκριμζνθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, με ςτόχο
τθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων δεξιοτιτων31.
1.5. Συμπεραςματικζσ παρατηρήςεισ
Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων, θ οποία ανιχνεφεται ιδθ ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ,
είναι από τα επιςτθμονικά πεδία τα οποία βρίςκονται ςε ακμι ςτθ ςθμερινι
εποχι. Οι εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ οικονομίασ και τθσ τεχνολογίασ είναι τόςο
ραγδαίεσ, ϊςτε οι γνϊςεισ που προςφζρονται από τθν τυπικι εκπαίδευςθ
ξεπερνιοφνται πλζον γριγορα, με αποτζλεςμα τθν ανάγκθ για διαρκι εκπαίδευςθ
και επαν-εκπαίδευςθ, προκειμζνου τα άτομα να είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν
ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του εργαςιακοφ τουσ χϊρου και όχι μόνο. Ζτςι, θ δια
βίου μάκθςθ, θ οποία ξεκίνθςε ωσ μία ζννοια ςυμπλθρωματικι τθσ τυπικισ
εκπαίδευςθσ, αποτελεί τθ ςυνζχιςθ των ευκαιριϊν μάκθςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια
τθσ ηωισ32.
Ρζρα από τισ εξωτερικζσ απαιτιςεισ, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων καλείται να
καλφψει και προςωπικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων, τθν εςωτερικι επικυμία
για γνϊςθ και βελτίωςθ του εαυτοφ, που αποτελεί και μία ομολογία τθσ ατζλειασ
και ανεπάρκειάσ μασ33. Μία από τισ πλζον κατάλλθλεσ μεκόδουσ για εφαρμογι
ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι θ μαιευτικι ι ςωκρατικι μζκοδοσ. Ο Σωκράτθσ,
από τουσ μεγάλουσ δαςκάλουσ, που γνωρίηουμε μζςα από τα γραπτά άλλων,
προβάλει ωσ διδακτικι μορφι, αφοφ αςχολικθκε μόνο με ενθλίκουσ και θ
διδακτικι

του

μζκοδοσ

ταιριάηει

ςτα

χαρακτθριςτικά

των

ενθλίκων

εκπαιδευομζνων. Το επόμενο κεφάλαιο αφορά το Σωκράτθ και τθ ςωκρατικι
μζκοδο.

31

http://www.uoa.gr/ekpaideysh/dia-bioy-ekpaideysh.html.
Σιπθτάνου, 2005: 16.
33
Καραβάκου, διάλεξθ ςτισ 4.11.2010.
32
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Κεφάλαιο 2. Σωκράτησ
2.1. Ειςαγωγή
Ο Σωκράτθσ, ακθναίοσ φιλόςοφοσ και δάςκαλοσ ενθλίκων, αποτελεί μία
πρόκλθςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων. O απόθχοσ τθσ δράςθσ και του τρόπου που
δίδαςκε φτάνει μζχρι τισ μζρεσ μασ και επθρεάηει τον τρόπο διδαςκαλίασ των
ενθλίκων και όχι μόνο. Θ προςωπικότθτά του ωσ δαςκάλου, υπιρξε καταλυτικι
για τουσ μακθτζσ και ςυνομιλθτζσ του· υπιρξε o ακοφραςτοσ ςυηθτθτισ και ςυνερευνθτισ τθσ αλικειασ, δθλαδι τθσ γνϊςθσ που ζκρυβαν μζςα τουσ και
προςπακοφςε να τουσ δείξει τον τρόπο να τθν προςεγγίςουν και να τθν
αναδείξουν ορκά. Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιοφςε βαςιηόταν ςτο διάλογο,
εκκινοφςε από τθν περίφθμθ ειρωνεία του δαςκάλου και μζςω του ελζγχου
οδθγοφνταν το άτομο ςτθν απορία, τθν αναγνϊριςθ και αποδοχι τθσ άγνοιασ. Θ
επαγωγι ιταν το μζςον που μετζρχετο ο Σωκράτθσ ςτουσ διαλόγουσ του,
προκειμζνου να βοθκιςει τον ςυνομιλθτι του να κατανοιςει τισ ζννοιεσ ςτισ
οποίεσ αναφζρονταν και των οποίων τον οριςμό αναηθτοφςαν. Θ διδακτικι του
μζκοδοσ προκαλοφςε και τάραηε, κακϊσ ζφερνε τον κακζνα, είτε ςυνομιλθτι είτε
παριςτάμενο, ενϊπιο ενωπίω με τισ πεποικιςεισ τουσ, προκαλϊντασ τουσ να
απαλλαγοφν από τισ ψευδείσ ιδζεσ, δθλαδι ό,τι πίςτευαν και δε μποροφςαν να
αιτιολογιςουν με τον ορκό λόγο. Θ απορία ιταν το κομβικό ςθμείο κάκε
διαλόγου και αποτελοφςε και το ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν αναηιτθςθ τθσ
αλικειασ.
Σιμερα θ ςωκρατικι μζκοδοσ ανακαλφπτεται εκ νζου και γίνονται απόπειρεσ
εφαρμογισ τθσ τόςο ςτθν τυπικι όςο και ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων·
αναγνωρίηεται πωσ αποτελεί τθν κατάλλθλθ μζκοδο διδαςκαλίασ και άςκθςθσ
ςτον κριτικό τρόπο ςκζψθσ34 και πωσ θ ςωςτι εφαρμογι τθσ βοθκά ςτθν επίτευξθ
τθσ αυτογνωςίασ και δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μακθτι πρωτίςτωσ να βελτιϊςει τον
εαυτό του. Σε αυτό βοθκά τόςο θ απουςία τθσ εξουςίασ ςτθ ςχζςθ δαςκάλουμακθτι, μζςω τθσ εναλλαγισ των ρόλων κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου, όςο και
θ ζμφαςθ που τίκεται ςτισ ίδιεσ τισ ιδζεσ και ζννοιεσ που εξετάηονται και
ςυηθτοφνται και όχι ςτα πρόςωπα που τισ εκφράηουν. Καταλυτικό ρόλο όμωσ
παίηει θ ίδια θ ςτάςθ του μακθτι, θ ετοιμότθτα και προκυμία του να εμπλακεί ςε
αυτό το εγχείρθμα.
34

Βλ. ενότθτα 3.4.
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Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται θ ανάδειξθ του δαςκάλου Σωκράτθ και τθσ
μαιευτικισ του μεκόδου μζςα από τθν παρουςίαςθ αποςπαςμάτων από τουσ
πρϊτουσ πλατωνικοφσ διαλόγουσ, τουσ επονομαηόμενουσ και ςωκρατικοφσ· ςτα
αποςπάςματα αυτά καταφαίνονται επίςθσ θ λειτουργία και εφαρμογι τθσ
ςωκρατικισ ειρωνείασ και του ελζγχου, που οδθγεί ςτθν απορία. Ακόμα,
ςυλλζγοντασ ςτοιχεία από τουσ ίδιουσ διαλόγουσ, γίνεται φανερόσ ο τρόποσ
χριςθσ των επαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν. Τα πλεονεκτιματα και οι απαιτιςεισ που
κζτει θ ςωκρατικι μζκοδοσ, όπωσ και θ κριτικι που ζχει αςκθκεί ςτθ μζκοδο,
ςυηθτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ.
2.2.

Βιογραφικά ςτοιχεία

Ο Σωκράτθσ γεννικθκε και ζηθςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ηωισ του ςτθν
Ακινα. Θ θμερομθνία τθσ γζννθςισ του, 470/469 π.Χ. υπολογίηεται με βάςθ αυτιν
του κανάτου του το 399 π.Χ., κακϊσ, ςφμφωνα με τον Ρλάτωνα, ιταν τότε 70
ετϊν. Γονείσ του ιταν ο Σωφρονίςκοσ και θ Φαιναρζτθ, λικοξόοσ και μαία
αντίςτοιχα ςτο επάγγελμα. Ο ίδιοσ εικάηεται ότι αςχολικθκε με το επάγγελμα του
πατζρα του για μικρό χρονικό διάςτθμα πριν το «εγκαταλείψει για χάρθ τθσ
παιδείασ»35. Υπάρχουν πολφ λίγεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εκπαίδευςι του.
Είναι γνωςτό ότι ωφελικθκε από τθ διδαςκαλία του ςοφιςτι Ρρόδικου και του
μουςικοφ Δάμωνοσ. Δεν ςυμπακοφςε όμωσ τον τρόπο των ςοφιςτϊν. Π,τι ζγινε το
πζτυχε χάρθ ςτισ δικζσ του μελζτεσ36. Από τθν Ακινα απομακρφνκθκε μόνο ςτα
πλαίςια μιασ κρθςκευτικισ εκδρομισ37 και για να πάρει μζροσ ςε τρεισ
εκςτρατείεσ, όπου και διακρίκθκε για τθν ανδρεία του. Ιταν παντρεμζνοσ με τθν
Ξανκίππθ38 και είχε τρεισ γιοφσ.
Είναι ενδιαφζρουςεσ οι αναλογίεσ που φαίνεται πωσ υπάρχουν ανάμεςα ςτισ
τζχνεσ των γονζων του και το ζργο που αςκοφςε ο ίδιοσ ο Σωκράτθσ. Σχετικά με το
επάγγελμα του πατζρα του, όπωσ εκείνοσ ςμίλευε το μάρμαρο και καταςκεφαηε
ωραία αντικείμενα, ζτςι και ο Σωκράτθσ, χρθςιμοποιϊντασ «τὴ ςμίλθ τοῡ λόγου
του τεχνουργοῦςε καὶ καταςκεφαηε ὡραῖα μορφϊματα ςτὶσ ψυχὲσ τῶν νζων»39.
Σχετικά με τθ μθτζρα του, θ παρομοίωςθ είναι πολφ πιο ενδιαφζρουςα κακϊσ
35

Λουκιανόσ, Ἐνφπνιον 12 όπωσ αναφζρεται ςτο Guthrie, 2005: 89.
Μωραϊτίδθσ, 1911: 6.
37
Μωραϊτίδθσ, 1911: 54.
38
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Guthrie, 2005: 96-97 & 278-279, Καραςμάνθσ, 2002: 43-44, Reale,
2008: 284-303.
39
Βουδοφρθσ, 2004: 296.
36
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φαίνεται να υπάρχει αναλογία όχι μόνο ωσ προσ τθν τζχνθ τθσ, αλλά προσ αυτό το
ίδιο το όνομά τθσ, Φαιναρζτθ40, «δθλαδὴ αὐτὴ ποὺ φζρνει ςτὸ φῶσ τὴν ἀρετὴ»41.
Στον διάλογο του Ρλάτωνα Θεαίτθτο, ο Σωκράτθσ παρομοιάηει τθ δικι του
αποςτολι με τθν τζχνθ που αςκοφςε θ μθτζρα του· θ ίδια δε γεννά οφτε και
ςυνειςφζρει ςτθ ςφλλθψθ, βοθκά μόνο τισ άλλεσ γυναίκεσ να γεννιςουν, βοθκά
δθλαδι ςτον τόκο του καρποφ του ςϊματοσ. Κατ’ ανάλογο τρόπο, ο Σωκράτθσ,
χωρίσ να ζχει δικζσ του ιδζεσ και χωρίσ να ζχει βοθκιςει ςτθ ςφλλθψθ μιασ ιδζασ,
βοθκά τουσ άνδρεσ να φζρουν ςτον κόςμο τα δικά τουσ πνευματικά τζκνα,
εξαςκϊντασ τθ μαιευτικι του τζχνθ ι μζκοδο42.
Θ εξωτερικι εμφάνιςθ του Σωκράτθ περιγράφεται ωσ άςχθμθ 43, όμωσ παρόλα
αυτά αςκοφςε μία ιδιαίτερθ γοθτεία. Σχετικά με το χαρακτιρα του, αναφζρεται
πωσ δεν ιταν ιρεμοσ και ιπιοσ εκ φφςεωσ, αλλά πωσ κατόρκωςε «νά γίνθ
ἐξαίςιοσ τφποσ αὐτοκυριαρχθμζνου ἀνκρϊπου»44. Στα ζργα των Ρλάτωνα και
Ξενοφϊντα με τον κοινό τίτλο Σωκράτουσ Απολογία, ο Σωκράτθσ παρουςιάηεται
ωσ ςεβαςτι προςωπικότθτα45. Υπιρχε εναρμόνιςθ μεταξφ των λόγων και των
ζργων του και ζπραττε πάντα αυτό το οποίο ιταν ζννομο και δίκαιο ακόμα και με
κίνδυνο τθσ ηωισ του χωρίσ να δειλιάηει46. Θ ςτάςθ κατά τθν δίκθ του και θ
διλωςι του πωσ είναι αποφαςιςμζνοσ να δεχτεί με υπερθφάνεια τθν απόφαςθ
του δικαςτθρίου χωρίσ να προςπακιςει να πείςει κανζνα να τον λυπθκεί47 κακϊσ
και θ άρνθςι του να δραπετεφςει, όπωσ του πρότεινε ο Κρίτων, αποδεικνφουν
επίςθσ το ικοσ του Σωκράτθ.
Τον Σωκράτθ αρχικά προςζλκυςαν οι φυςικζσ επιςτιμεσ, ςφντομα όμωσ
ςτράφθκε ςτθ μελζτθ του ανκρϊπου και αςχολικθκε με φιλοςοφικά κζματα που
αφοροφςαν τθν θκικι, πολιτικι, κοινωνικι και κρθςκευτικι ηωι 48. Θ μεγάλθ
ςυμβολι του ςτθν ιςτορία του πνεφματοσ είναι θ ανακάλυψθ & κεμελίωςθ του

40

«εἶτα, ὦ καταγζλαςτε, οὐκ ἀκικοασ ὡσ ἐγϊ εἰμι ὑὸσ μαίασ μάλα γενναίασ τε καὶ βλοςυρᾶσ,
Φαιναρζτθσ;» (Θεαίτθτοσ,149a).
41
Guthrie, 2005: 275.
42
Καραςμάνθσ, 2002: 29 & 104-106, Guthrie, 2005: 274-275. «τῇ δζ γ' ἐμῇ τζχνῃ τῆσ μαιεφςεωσ τὰ μὲν
ἄλλα ὑπάρχει ὅςα ἐκείναισ, διαφζρει δὲ τῷ τε ἄνδρασ ἀλλὰ μὴ γυναῖκασ μαιεφεςκαι καὶ τῷ τὰσ ψυχὰσ
αὐτῶν τικτοφςασ ἐπιςκοπεῖν ἀλλὰ μὴ τὰ ςϊματα.» (Θεαίτθτοσ, 150b).
43
Ρλάτωνοσ Συμπόςιο, 215b.
44
Τατάκθσ, 1970: 22.
45
Βϊροσ, 2004. Βλ. επίςθσ Βουδοφρθσ, 2004.
46
Για ςχετικά περιςτατικά βλ. Ρλάτωνοσ Σωκράτουσ Απολογία, 32a-e, Guthrie, 2005: 90-91, Τατάκθσ,
1970: 45-47.
47
Ρλάτωνοσ Σωκράτουσ Απολογία, 34c-35d.
48
Βλ. Βουδοφρθσ, 2004: 298-299 για τισ πίςτεισ και κεωρθτικζσ κζςεισ του Σωκράτθ υπό τθ μορφι 10
ςθμείων. Ρρβλ. Vlastos, 1994: 11-12.
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πνευματικοφ ανκρϊπου49. Κεωρείται επίςθσ ο κεμελιωτισ τθσ θκικισ φιλοςοφίασ
λόγω τθσ εναςχόλθςισ του με προβλιματά θκικισ ςυμπεριφοράσ. Ζηθςε όλθ του
τθ ηωι ςφμφωνα με τισ πεποικιςεισ του παραμζνοντασ «προςκολλθμζνοσ ςτθ
φιλοςοφία του μζχρι που πζκανε γι’ αυτι»50.
Ο Σωκράτθσ δεν άφθςε γραπτά κείμενα και ωσ εκ τοφτου οι πλθροφορίεσ που
ζχουμε, προζρχονται από ςτοιχεία και μαρτυρίεσ που δίνουν άλλοι. Τζςςερισ
κεωροφνται οι βαςικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν για τον Σωκράτθ, ο Ρλάτων, ο
Ξενοφϊν, ο Αριςτοφάνθσ και ο Αριςτοτζλθσ. Τα ζργα τουσ όμωσ αποτελοφν κυρίωσ
ερμθνείεσ για το Σωκράτθ. Ζτςι, με κάκε ερμθνεία, ζχουμε ζνα διαφορετικό
Σωκράτθ51, κάτι το οποίο ςυνιςτά το λεγόμενο ‘ςωκρατικό πρόβλθμα’, δθλαδι το
ερϊτθμα που αφορά ςτο «ποιοι αρχαίοι ςυγγραφείσ μασ αποδίδουν πιςτότερα τθ
ςκζψθ του ιςτορικοφ Σωκράτθ»52. Οι περιςςότεροι μελετθτζσ ςυμφωνοφν πωσ οι
πρϊιμοι πλατωνικοί διάλογοι είναι θ κφρια πθγι αναηιτθςθσ τθσ φιλοςοφίασ του
Σωκράτθ53. Ππωσ το ζκεςε εφςτοχα ο Brunschvicg54, «Ἡ γνϊςθ μασ γιὰ τὸ Σωκράτθ
εἶναι κζμα ςωκρατικῆσ εἰρωνείασ. Τὸ μόνο ποὺ ξζρομε μὲ βεβαιότθτα γι’ αυτόν
εἶναι ὃτι δὲν ξζρομε τίποτε.»
2.3. Ο Σωκράτησ ωσ δάςκαλοσ
Ο Σωκράτθσ δεν υπιρξε δάςκαλοσ με τθ ςθμερινι ζννοια του όρου, δθλαδι ο
κάτοχοσ τθσ γνϊςθσ γεγονότων ι ιδεϊν που τθ μεταδίδει ςε κάποιον που δε
49

Κεοδωρακόπουλοσ, 2002: 54. Επίςθσ βλ. Τατάκθσ, 1970: 80-82 για μια ενδιαφζρουςα ερμθνεία του
χωρίου (1.1. 6-12) από τα Απομνθμονεφματα του Ξενοφϊντα ςχετικά με τθ διάκριςθ τθσ ηωισ ςε δφο
περιοχζσ κατά το Σωκράτθ, τθν περιοχι των «ἐφ’ ἡμῑν», που ιςοδυναμεί με τθν περιοχι τθσ θκικισ
δραςτθριότθτασ, και τθν περιοχι των «οὐκ ἐφ’ ἡμῑν», που ταυτίηεται με τθν περιοχι τθσ τφχθσ και το
λόγο ζχει θ κεϊκι βοφλθςθ.
50
Zeel ςτο Καραςμάνθσ, 2002: 33. Επίςθσ, Νεχαμάσ, ςτα Ρρολεγόμενα ςτο Βλαςτόσ, 1993: 14.
51
Τατάκθσ, 1970: 19. Ρεριςςότερα για τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι διάφορεσ ςωκρατικζσ πθγζσ
διαφζρουν μεταξφ τουσ βλ. Reale, 2008: 35-46.
52
Καραςμάνθσ, 2002: 50. Ρεριςςότερα για τον ιςτορικό ςε ςχζςθ με τον πλατωνικό Σωκράτθ, βλ.
Guthrie, 2005: 49-56, Βλαςτόσ, 1993: 90-139.
53
Τα ζργα του Ρλάτωνα κατατάςςονται με τρόπο που ανταποκρίνεται ςτθν πνευματικι και φιλοςοφικι
εξζλιξι του και ςυγχρόνωσ δείχνει και τθ χρονολογικι ςειρά ςυγγραφισ των διαλόγων του ωσ εξισ:
ΑϋΡερίοδοσ. Σωκρατικοί διάλογοι ι διάλογοι τθσ νεανικισ θλικίασ: Απολογία Σωκράτουσ, Κρίτων, Μων,
Ρρωταγόρασ, Λάχθσ, Χαρμίδθσ, Ρολιτείασ βιβλ. Α. (Κραςφμαχοσ), Ευκφφρων, Λφςισ. Βϋ Ρερίοδοσ:
Διάλογοι τθσ μεταβατικισ ι μζςθσ περιόδου, όπου περιλαμβάνονται οι διάλογοι που γράφτθκαν
εναντίον των ςοφιςτϊν: Γοργίασ, Μζνων, Ευκφδθμοσ, Λππίασ μείηων, Λππίασ ελάςςων, Κρατφλοσ,
Μενζξενοσ. Γϋ Ρερίοδοσ τθσ ακμισ: Συμπόςιον, Φαίδων, Ρολιτεία βιβλ. Β-Λ, Φαίδροσ. ΔϋΡερίοδοσ
γεροντικισ θλικίασ: Κεαίτθτοσ, Ραρμενίδθσ, Σοφιςτισ, Ρολιτικόσ, Φίλθβοσ, Τιμαίοσ, Κριτίασ, Νόμοι,
Επινομίσ. Οι επιςτολζσ του Ρλάτωνα ακολουκοφν ιδιαίτερθ ςειρά (Τατάκθσ, Β. & Λάγιοσ, Θλ., χχ: 5-6
τθσ Ειςαγωγισ του Πλάτων – Παρμενίδθσ). Ρρβλ. Βουδοφρθσ, 2004: 316-320. Ρεριςςότερα για το
ηιτθμα των πθγϊν βλ. Κεοδωρακόπουλοσ, 2002: 111-130, Τατάκθσ, 1970: 16-39.
54
Brunschvicg, 1927 όπωσ αναφζρεται ςτο Τατάκθσ, 1970: 18.
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γνωρίηει, αλλά ζνασ εντελϊσ ιδιότυποσ δάςκαλοσ που για πρϊτθ φορά
παρουςίαςε ζνα διαφορετικό τρόπο διδαςκαλίασ. Ο ίδιοσ ποτζ δε κεϊρθςε τον
εαυτό του ωσ δάςκαλο, ειδικό ι ςοφό, παρόλο που κατείχε όλθ τθ γνϊςθ τθσ
εποχισ του, και υποςτιριηε πωσ το μόνο που γνωρίηει είναι θ άγνοιά του 55.
Κεωροφςε πωσ ο ρόλοσ του είναι να αφυπνίηει τουσ ανκρϊπουσ και να τουσ κάνει
να ςυνειδθτοποιοφν και τθ δικι τουσ άγνοια. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποίθςε για
τον εαυτό του τθν παρομοίωςθ τθσ αλογόμυγασ κατά τθν απολογία του· ιταν
αυτόσ που ςτάλκθκε από το κεό για να ενοχλεί τουσ Ακθναίουσ ςυμπολίτεσ του
προκειμζνου να τουσ αφυπνίηει και να τουσ διαφωτίηει και να τουσ επιπλιττει 56·
Ρίςτευε πωσ θ αποςτολι του ιταν κεϊκι εντολι. Ο μακθτισ και φίλοσ του
Χαιρεφϊν πιγε ςτουσ Δελφοφσ57 και ρϊτθςε αν υπιρχε κάποιοσ ςοφότεροσ από
το Σωκράτθ. Θ απάντθςθ που ζλαβε από τθν Ρυκία ιταν πωσ δεν υπιρχε. Στθν
απολογία του58 ο Σωκράτθσ αναφζρει πωσ διερωτικθκε τι να εννοεί ο χρθςμόσ
αυτόσ, εφόςον γνϊριηε ότι δεν ιταν ςοφόσ ςε τίποτα. Θ απάντθςθ του
φανερϊκθκε κατά τθν πρϊτθ του επαφι με κάποιο «κφμα τθσ ζπαρςθσ τθσ
γνϊςθσ»59· μετά το τζλοσ τθσ ςυνομιλίασ τουσ, ο Σωκράτθσ αντιλαμβάνεται ποφ
ζγκειται θ ςοφία του: δεν γνωρίηει και ζχει πλιρθ ςυνείδθςθ του γεγονότοσ
αυτοφ, ενϊ ο ςυνομιλθτισ του, αν και επίςθσ δεν γνωρίηει, κεωρεί πωσ κάτι ξζρει.
Θ διερεφνθςθ του χρθςμοφ αυτοφ ζπειςε το Σωκράτθ για το κακικον που είχε
απζναντι ςτουσ ςυμπολίτεσ τουσ, να τουσ βοθκιςει να αποκτιςουν αυτογνωςία
που απαλλάςςει τθν ψυχι από τθν πλάνθ. Αυτόσ ιταν ζνασ ακόμθ λόγοσ, πζρα
από τθ διλωςθ τθσ άγνοιασ, για τον οποίο δεν ανζλαβε ποτζ να διδάξει κανζνα
μακθτι επ’ αμοιβι. Ο Νικίασ, ςτο διάλογο Λάχθσ (200d), αναφζρει πωσ κάκε φορά
που προτείνει ςτον Σωκράτθ να αναλάβει να διδάξει τον γιο του, ο Σωκράτθσ δε
δζχεται και του προτείνει άλλουσ. Είναι γεγονόσ πωσ ο Σωκράτθσ δεν αναλάμβανε
να διδάξει κατά τον τρόπο των ςοφιςτϊν, δθλαδι να πάρει χριματα ςε
αντάλλαγμα τθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων γνϊςεων. Εξάλλου, οφτε και δίδαςκε
ςυγκεκριμζνεσ ειδικζσ γνϊςεισ. Στθν απολογία του ομολογεί ενϊπιον του
δικαςτθρίου ότι ποτζ δεν πιρε χριματα για να διδάξει ςε κάποιον και προκαλεί
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τουσ παριςταμζνουσ να αναφζρουν αν ζχουν ακοφςει κάτι διαφορετικό 60. Το
«δαιμόνιο» ιταν επίςθσ αυτό που του υπαγόρευε ποιουσ μακθτζσ να επιλζξει 61·
αυτοφσ με τουσ οποίουσ υπιρχε πνευματικι και θκικι ςυγγζνεια62, «παιδαγωγικόσ
ζρωσ»63, κακϊσ μόνο τότε μποροφςε να ευδοκιμιςει θ ςχζςθ δαςκάλου-μακθτι.
Ο Σωκράτθσ περιςτοιχιηόταν από ζναν κφκλο μακθτϊν ι οπαδϊν με τουσ
οποίουσ ςυνομιλοφςε. Στισ ςυνακροίςεισ αυτζσ δεν υπάρχει ομαδικι διδαςκαλία,
αλλά ο Σωκράτθσ ςυνομιλεί με ζνα άτομο, ςτρζφεται προσ το ζνα πρόςωπο64.
Υποςτιριηε πωσ και ο ίδιοσ μακαίνει κακϊσ ςυνομιλεί. Στο διάλογο Λάχθσ, ο
Λυςίμαχοσ και ο Μελθςίασ ενδιαφζρονται να μάκουν για τθν ωφελιμότθτα τθσ
οπλομαχθτικισ ςτθν αγωγι των παιδιϊν τουσ και για το λόγο αυτό προςκαλοφν
τουσ ςτρατθγοφσ Νικία και Λάχθ ςε επίδειξθ οπλομάχου προκειμζνου να τουσ
ςυμβουλευτοφν. Ρροςκαλοφν και τον Σωκράτθ και όταν ο Λυςίμαχοσ ηθτά τθ
γνϊμθ του ςχετικά με το αν θ οπλομαχθτικι είναι ωφζλιμο μάκθμα για τουσ νζουσ
ι όχι, ο Σωκράτθσ, ωσ νεϊτεροσ από τουσ παρόντεσ ςτρατθγοφσ Νικία και Λάχθ,
προτείνει να ακοφςει πρϊτα τι ζχουν αυτοί να πουν και να διδαχκεί από αυτοφσ
και κατόπιν, αν ζχει διαφορετικι γνϊμθ, να τθν παρουςιάςει και να προςπακιςει
να τουσ πείςει65.
Μζγιςτο μζλθμα του Σωκράτθ υπιρξε θ αυτογνωςία για κάκε άνκρωπο και
κεωροφςε πωσ αυτι μπορεί να επιτευχκεί κυρίωσ μζςω του άμεςου και ηωντανοφ
διαλόγου, τθσ επαφισ του υποκειμζνου με άλλα υποκείμενα. Μόνο χάρθ ςτθν
φπαρξθ και τθν παρουςία του άλλου, ο άνκρωποσ μπορεί να αποκτιςει γνϊςθ του
εαυτοφ του66. Ο ηωντανόσ λόγοσ, ο διάλογοσ, υπιρξε μία από τισ καινοτομίεσ που
ειςιγαγε ο Σωκράτθσ. Ιταν αυτόσ που πάντα ρωτοφςε, όμωσ απζφευγε να δίνει
απαντιςεισ προτάςςοντασ τθ διλωςθ τθσ άγνοιασ67. Στον Μζνονα, από τον
ομϊνυμο διάλογο (70a-71d), που τον ρωτά αν θ αρετι είναι διδακτι ι αν τθν
αποκτά κανείσ με άςκθςθ ι αν βρίςκεται φφςει ςτουσ ανκρϊπουσ ι τθν αποκτά
κανείσ με κάποιον άλλο τρόπο, απαντά «… δὲν ξζρω τὸ παραμικρὸ γιὰ τὴν
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ἀρετι·»68 και ηθτά από τον Μζνονα να του πει τι είναι αρετι αυτόσ, που νομίηει ότι
γνωρίηει.
Με τθ μαιευτικι του μζκοδο69, προςπακοφςε να κάνει τουσ ςυνομιλθτζσ του να
ςυνειδθτοποιιςουν τθν άγνοιά τουσ και να μάκουν να «γεννοφν» τθ γνϊςθ, θ
οποία κεωροφςε πωσ βρίςκεται μζςα ςε κάκε άνκρωπο εξ οριςμοφ, ςφμφωνα με
τθ κεωρία τθσ ανάμνθςθσ70. Κατ’ αυτι τθ κεωρία, θ ψυχι ζχει κάποιεσ
προθγοφμενεσ ξεχαςμζνεσ γνϊςεισ επειδι γεννικθκε πολλζσ φορζσ. Επειδι δε
υπάρχει ομοιογζνεια ςτθ φφςθ και θ ψυχι τα ζχει μάκει όλα, αρκεί κάποιοσ να
ξαναφζρει ζνα μόνο πράγμα ςτο μυαλό του, αυτό που οι άνκρωποι το ονομάηουν
μάκθςθ, ϊςτε μόνοσ του να ξαναβρεί και όλα τα άλλα, αρκεί να μθν κουραςτεί να
ερευνά· «γιατὶ ἡ ἔρευνα καὶ ἡ μάκθςθ ςτὸ ςφνολό τουσ ἀνάμνθςθ εἶναι»71.
Ακόμα όμωσ και αν γνϊριηε τθν απάντθςθ, κεωροφςε πωσ ςωςτι εκπαιδευτικι
μζκοδοσ είναι ο δάςκαλοσ να κατευκφνει το μακθτι ϊςτε να τθν ανακαλφψει
μόνοσ του και όχι να του τθν αποκαλφψει72. Στο διάλογο Μζνων (82a-85b), ο
Σωκράτθσ με τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ κακοδθγεί ζνα δοφλο ςτθ λφςθ ενόσ
γεωμετρικοφ προβλιματοσ. Με τθ διαλεκτικι μζκοδο του Σωκράτθ, ο μακθτισ
«διερευνά και μακαίνει»73 και ςφμφωνα με το Κεοδωρακόπουλο (2002: 50), ο
Σωκράτθσ διδάςκει το πϊσ μακαίνει κανείσ από τον ίδιο τον εαυτό του.
Ο Σωκράτθσ επικυμοφςε τθν ανεξαρτθςία του ανκρϊπου με τθν ζννοια τθσ
αυτόβουλθσ ςκζψθσ. Κεωροφςε το ςφνολο των πλθροφοριϊν που κατζχουμε ωσ
ορκζσ γνϊμεσ, «δόξα», αλλά όχι ωσ πραγματικι «γνϊςθ». Στο διάλογο Λάχθσ
(184c-d), o Λυςίμαχοσ απευκφνεται ςτο Σωκράτθ και ρωτά ςε ποιον από τουσ δφο
ςτρατθγοφσ, ςτον Νικία ι τον Λάχθ, κα δϊςει τθν ψιφο του, μια και εξζφραςαν
διαφορετικζσ απόψεισ ωσ προσ τθν ωφελιμότθτα τθσ οπλομαχθτικισ ςτθν αγωγι
των νζων. Εξθγεί πωσ, αν οι δφο ςτρατθγοί είχαν ςυμφωνιςει, δεν κα χρειαηόταν
θ γνϊμθ ενόσ τρίτου. Με τθν απάντθςι του, «Μὰ τí, Λυςíμαχε, ὃποια οἱ
περιςςότεροι ἀπὸ μᾶσ κὰ παινοῦςαν, αὐτὰ κὰ ἀκολουκήςθσ;»74, ο Σωκράτθσ
δείχνει ςτον Λυςίμαχο πωσ μία γνϊμθ δεν πρζπει να αςπάηεται επειδι αποτελεί
τθν άποψθ των πολλϊν. Απευκυνόμενοσ ςτον Μελθςία, αν και αυτόσ κα πεικόταν
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ςτθ γνϊμθ των πολλϊν μάλλον ι ςτθ γνϊμθ ενόσ ειδικοφ, καταλιγει, «Γιατί,
φαντάηομαι, ἡ ςωςτὴ κρίςθ πρζπει νὰ ςτθριχτῆ ςτὴ ςτερεὴ γνϊςθ, τὴν ἐπιςτιμθ,
ὄχι ςτὸ πλῆκοσ τῶν κριτῶν»75. Το ίδιο υποςτθρίηει ο Σωκράτθσ και ςτον διάλογο
Κρίτων, «Λοιπόν, αγαπθτζ μου, δεν πρζπει να ενδιαφερόμαςτε τόςο πολφ εμείσ
για το τι κα πει για μασ ο κόςμοσ, αλλά για το τι κα πει εκείνοσ που γνωρίηει τι
είναι δίκαιο και τι άδικο, ο ζνασ - και αυτι είναι θ αλικεια»76.
Κατά το Σωκράτθ, πραγματικι διδαςκαλία δεν είναι θ άκριτθ αποδοχι
απόψεων και γνωμϊν κάποιων ειδικϊν αλλά το να κάνεισ το μακθτι να βγάλει ο
ίδιοσ τθ γνϊςθ από μζςα του77. Στόχοσ του ιταν να εκμαιεφςει τθ γνϊμθ των
ςυνομιλθτϊν του και χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια τουσ τα λόγια να τουσ κάνει να
ςυνειδθτοποιιςουν και να ομολογιςουν τθν πλάνθ τουσ, τθν άγνοιά τουσ και όχι
να ανακαλφψουν νζεσ γνϊςεισ. Κατόπιν, ελεφκεροι πλζον από τισ λάκοσ
παραδοχζσ τουσ να ξεκινιςουν τθ δικι τουσ ζρευνα για τθ γνϊςθ/αλικεια· και
ιταν ζτοιμοσ να ξεκινιςει μαηί τουσ τθν από κοινοφ αναηιτθςι τθσ78. Ο Λάχθσ,
μετά τον ζλεγχο των οριςμϊν που δίνει για τθν ανδρεία από το Σωκράτθ, φκάνει
ςε αδιζξοδο, ςτθν απορία, ομολογϊντασ πωσ αγανακτεί που δε μπορεί να
εκφράςει με λόγια αυτά που ςκζφτεται· «Γιατὶ νομίηω ὅτι γιὰ τὴν ἀνδρεία
ςκζπτομαι τί εἶναι, δὲν ξζρω ὅμωσ πῶσ μοῦ ξζφυγε πρίν, ὥςτε νὰ μὴν τὴν πιάςω
μὲ τὸ λόγο καὶ νὰ πῶ τί εἶναι»79. Ομοίωσ, όταν ο Σωκράτθσ ηθτά από τον Μζνονα
να ορίςει για τρίτθ φορά τι είναι θ αρετι, αφοφ οι δφο προθγοφμενεσ απόπειρεσ
για τον οριςμό τθσ αποδείχκθκαν ανεπαρκείσ, ο Μζνων του απαντά, «…ἐςὺ δὲν
κάνεισ ἄλλο παρὰ καὶ ὁ ἴδιοσ νὰ βρίςκεςαι ςὲ ἀπορίεσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ νὰ κάνθσ
νὰ ἀποροῦν·»80 και ςυνεχίηει λζγοντασ πωσ, ενϊ ςτο παρελκόν είχε μιλιςει πολλζσ
φορζσ για τθν αρετι, υπονοϊντασ ότι κεωροφςε πωσ γνϊριηε, τϊρα πια δεν είναι
ςε κζςθ να πει τίποτα. Ο Σωκράτθσ του απαντά πωσ αυτόσ δεν ξζρει τι είναι αρετι,
ο Μζνων όμωσ ςτθν αρχι ίςωσ ιξερε αλλά τϊρα οφτε και αυτόσ ξζρει. Ραρόλα
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αυτά, ο Σωκράτθσ δθλϊνει πωσ είναι πρόκυμοσ να εξετάςει και να ερευνιςει μαηί
του τι είναι θ αρετι (80a-d).
Στισ ςυηθτιςεισ που είχε ο Σωκράτθσ βλζπουμε τουσ ςυνομιλθτζσ του να
περιζρχονται ςε δφςκολθ κζςθ κακϊσ προχωροφςε ςτον ζλεγχο των απόψεϊν
τουσ, κάτι το οποίο προκαλοφςε τθ δυςφορία τουσ. Ο Μζνων, ςτον ομϊνυμο
διάλογο, παρομοιάηει το Σωκράτθ με καλάςςια νάρκθ, θ οποία ναρκϊνει όποιον
τθν πλθςιάςει. Ζτςι και ο Σωκράτθσ ζχει κάνει κάτι ανάλογο ςε αυτόν και γι’ αυτό
το λόγο δεν είναι ςε κζςθ να του απαντιςει και τον προειδοποιεί πωσ, αν ιταν
ξζνοσ ςε άλλθ πόλθ, κα τον ςυλλάμβαναν ωσ μάγο (80a-b). Στον ίδιο διάλογο, και
ο Άνυτοσ κυμϊνει με τον Σωκράτθ κακϊσ παρεξθγεί τα επιχειριματα και τα
παραδείγματα του τελευταίου πωσ, αν θ αρετι ιταν διδακτι, τότε και όλοι οι
επιφανείσ Ακθναίοι, που του ανζφερε, κα τθν είχαν επίςθσ διδάξει ςτουσ
απογόνουσ τουσ, κεωρϊντασ πωσ τουσ κακολογεί (94d-e). O Λάχθσ επίςθσ, ςτον
ομϊνυμο διάλογο, ομολογεί πωσ του ιρκε να κυμϊςει με όςα ειπϊκθκαν, ςαφϊσ
υπαινιςςόμενοσ τον τρόπο με τον οποίο ο Σωκράτθσ απζδειξε τισ αδυναμίεσ που
είχαν οι οριςμοί που ζδωςε για τθν ανδρεία και ςτισ δφο απόπειρεσ που ζκανε. Το
ςθμαντικό όμωσ είναι πωσ ο Λάχθσ, παρόλα αυτά, δθλϊνει πρόκυμοσ να επιμείνει
ωσ το τζλοσ ςτθν ζρευνά τουσ ςχετικά με το τι είναι θ ανδρεία (194a). Ο Guthrie
εφςτοχα αναφζρει πωσ «Μόνο ὅςοι εἶχαν τὴ ςωςτὴ ἰδιοςυγκραςία μποροῦςαν ν’
ἀνταποκρικοῦν, καὶ μόνο ἐφόςον ἦταν διατεκειμζνοι νὰ κάνουν ἐπίπονεσ
προςπάκειεσ» (2005: 117). Επίςθσ, για τθ δυςφορία που εκδθλωνόταν εκ μζρουσ
οριςμζνων εκ των ςυνομιλθτϊν του Σωκράτθ, των οποίων τα επιχειριματα
αποδεικνφονταν κενά, αναφζρει χαρακτθριςτικά πωσ, “Tὸ ν’ ἀναγκάηεται κανεὶσ
νὰ παραδζχεται τὴν ἄγνοιά του μὲ ἀμείλικτο τρόπο δὲν εἶναι μιὰ εὐχάριςτθ ἢ
ἄνετθ διαδικαςία» (ό.π.: 118).
Θ ςπουδαιότθτα τθσ διδαςκαλίασ του Σωκράτθ δεν ζγκειται μόνο ςτθ μζκοδο
που χρθςιμοποιοφςε. Θ ςυμβολι του ωσ δαςκάλου ςυνίςταται επιπλζον και ςτο
γεγονόσ πωσ ειςιγαγε δφο ςθμαντικά μεκοδικά εργαλεία, τουσ επαγωγικοφσ
ςυλλογιςμοφσ και τον οριςμό81. Οι ερευνθτζσ ςυμφωνοφν για το «παράδοξο» του
Σωκράτθ· ενϊ ωσ «δάςκαλοσ», με τθν τυπικι ςθμαςία του όρου, κεωρείται
μάλλον αποτυχθμζνοσ, κακϊσ από τουσ μακθτζσ του ελάχιςτοι είναι αυτοί οι
οποίοι διζπρεψαν, αντίκετα ο λογοτεχνικόσ Σωκράτθσ, μζςω των διαλόγων του
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Βλ. ενότθτα 2.4.3.
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Ρλάτωνα, κυριαρχεί ωσ δάςκαλοσ, κακϊσ επθρζαςε όλεσ τισ επόμενεσ γενιζσ των
φιλοςόφων και τισ φιλοςοφικζσ ςχολζσ που αναπτφχκθκαν82.
2.4. Η μαιευτική μζθοδοσ
Τθ μαιευτικι μζκοδο, δθλ. τθν απλι και αβίαςτθ μορφι του ςωκρατικοφ
διαλόγου, τθ ςυναντάμε ςτουσ διαλόγουσ τθσ πρϊτθσ ςυγγραφικισ περιόδου του
Ρλάτωνα που χαρακτθρίςτθκαν ωσ ςωκρατικοί ι μαιευτικοί. Θ Διαλεκτικι, δθλ. θ
αυςτθρι μζκοδοσ τθσ φιλοςοφικισ αναηιτθςθσ τθσ αλικειασ, ζτςι όπωσ αργότερα
αναπτφχκθκε από τον Ρλάτωνα, είναι τελείωσ διαφορετικι 83. O ίδιοσ ο όροσ
‘μαιευτικι’ είναι μάλλον επινόθςθ του Ρλάτωνα κακϊσ δεν αναφζρεται ςτουσ
πρϊιμουσ διαλόγουσ του οφτε ςτον Ξενοφϊντα84, αλλά απαντάται ςτον διάλογο
Θεαίτθτο (149a-151d)85, ςτον οποίο ζχουμε για πρϊτθ φορά διατφπωςθ τθσ
μαιευτικισ τζχνθσ ωσ μεκόδου απαραίτθτθσ για τθν αγωγι των νζων, με τθν
πορεία τθσ και τα αποτελζςματα ςτα οποία φτάνει86. Το ριμα ‘μαίομαι’ ςθμαίνει
‘προςπακϊ, αναηθτϊ, ερευνϊ’ και με αυτι τθ ςθμαςία τθσ αναηιτθςθσ και
ζρευνασ το χρθςιμοποιεί ο Σωκράτθσ και ςτον διάλογο Κρατφλο87. Ο Μ.
Wagenschein αποκαλεί τθ ςωκρατικι μζκοδο «γενετικι διαδικαςία», που
ςθμαίνει «διερευνθτικι μζκοδοσ, μζκοδοσ με ανακάλυψθ»88. Ο όροσ ‘μζκοδοσ’
είναι μία καινοφρια λζξθ που δθμιουργικθκε από τον Ρλάτωνα τθσ μζςθσ
περιόδου και για πρϊτθ φορά απαντάται ςτο διάλογο Φαίδων89. Στουσ πρϊιμουσ
διαλόγουσ του Ρλάτωνα, ο Σωκράτθσ ποτζ δε χρθςιμοποιεί αυτόν τον όρο και ποτζ
δεν ςυηθτά για τθν μζκοδο τθσ ζρευνάσ του οφτε και αναφζρεται ςτο γιατί ο δικόσ
του τρόποσ ζρευνασ είναι ο αυτόσ που οδθγεί ςτθν ανακάλυψθ τθσ αλικειασ90.
Σαφισ μορφι τθσ μαιευτικισ ωσ μεκόδου δεν υπάρχει ςε κανζνα ςυγκεκριμζνο
πλατωνικό κείμενο, αλλά ςτοιχεία τθσ βρίςκονται διεςπαρμζνα ςτα πλατωνικά
82

Καλλιγάσ ςτο Καραςμάνθσ, 2002: 120-121. Σχεδόν το ςφνολο των φιλοςοφικϊν ςχολϊν που
αναπτφχκθκαν μετά τον Σωκράτθ αποδίδουν τθν πατρότθτα των ιδεϊν τουσ ςε αυτόν πλθν των
Επικοφρειων. Για τθ διαχρονικι αξία του Σωκράτθ βλ. Βουδοφρθσ, 2004: 303-304. Για μια διεξοδικι
ςυηιτθςθ ςχετικά με τουσ Επικοφρειουσ βλ. Βερζττασ, 2006.
83
Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 452.
84
Καραςμάνθσ, 2002: 29.
85
Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 451. Στα χωρία αυτά ζχουμε τθν περιγραφι τθσ ςωκρατικισ μαιευτικισ.
86
Τατάκθσ, χχ: 14.
87
Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 451-452. «μαίεςκαι οὖν καλεῖσ τι;» (Κρατφλοσ, 421a).
88
Κανάκθσ, 1990: 10 & 126.
89
«πᾶσ ἄν μοι δοκεῖ, ἦ δ᾽ ὅσ, ςυγχωρῆςαι, ὦ Σϊκρατεσ, ἐκ ταφτθσ τῆσ μεκόδου, καὶ ὁ δυςμακζςτατοσ,
ὅτι ὅλῳ καὶ παντὶ ὁμοιότερόν ἐςτι ψυχὴ τῷ ἀεὶ ὡςαφτωσ ἔχοντι μᾶλλον ἢ τῷ μι.» (Φαίδων, 79e).
90
Vlastos, 1994: 1. Για μια διεξοδικι ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν φπαρξθ ι όχι μεκόδου ςτθ διδαςκαλία
του Σωκράτθ βλ. Anagnostopoulos, 2004.
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ζργα, όπωσ αναφζρκθκε, κυρίωσ τα ςωκρατικά γραπτά του Ρλάτωνα τθσ πρϊτθσ
του ςυγγραφικισ περιόδου91. Ο διάλογοσ είναι το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ νζασ
αυτισ μορφισ διδαςκαλίασ που ειςάγει ο Σωκράτθσ και το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο
του διαλόγου είναι θ μαιευτικι ερϊτθςθ, που παρακινεί το ςυνομιλθτι ςε
δραςτιρια ςυμμετοχι ςτθ ςυνομιλία92. Μζςω του μαιευτικοφ διαλόγου ο
Σωκράτθσ προςπακοφςε να εκμαιεφςει τθν αλικεια, δθλαδι αυτό που υπιρχε ςτο
μυαλό και τθν ψυχι του ςυνομιλθτι του, υποβάλλοντάσ τον ςε ζλεγχο των
απόψεων και πεποικιςεϊν του. Στόχοσ του ιταν θ ανάδειξθ τυχόν αντιφάςεων
ςτισ απόψεισ που εκφράηονταν και θ εξάλειψθ τθσ ςφγχυςθσ ςτισ αντιλιψεισ των
ςυνομιλθτϊν του93.
Θ μεκοδολογία τθσ ςωκρατικισ διδακτικισ94 περιλαμβάνει τισ ‘διερευνθτικζσ’
ερωτιςεισ. Χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ ο Σωκράτθσ προςπακοφςε να
εξακριβϊςει το επίπεδο των γνϊςεων του ςυνομιλθτι του γφρω από το κζμα
ςυηιτθςθσ. Ο προςδιοριςμόσ του όρου, τθσ ιδζασ ι του κζματοσ προσ ςυηιτθςθ
τισ περιςςότερεσ φορζσ γινόταν από τον Σωκράτθ, κακϊσ προςπακοφςε να
αποςαφθνίςει και να κακορίςει επακριβϊσ ποιο ιταν το ερϊτθμα ςτο οποίο
ζψαχναν απάντθςθ ςτθν πραγματικότθτα. Ζτςι, ςτο διάλογο Λάχθσ, το αρχικό
ερϊτθμα που τζκθκε από τον Λυςίμαχο και τον Μελθςία ςχετικά με το αν θ
οπλομαχθτικι είναι ωφζλιμο μάκθμα για τουσ νζουσ ι όχι, «μεταφράηεται» από
το Σωκράτθ ςτο ‘τι είναι θ ανδρεία’, θ οποία αποτελεί μζροσ τθσ αρετισ (190d),
κακϊσ ο λόγοσ για τον οποίο ενδιαφζρονται και ρωτοφν ο Λυςίμαχοσ και ο
Μελθςίασ, είναι επειδι επικυμοφν τθ ςωςτι ανατροφι των υιϊν τουσ, ϊςτε «νὰ
μὴ γίνουν φαῦλοι καὶ ντροπιάςουν τοὺσ προγόνουσ των»95· και αυτό είναι κάτι
που κα πετφχουν με τθν αρετι (ό.π., 190b). Συνεπϊσ, το πραγματικό ερϊτθμα ςτο
οποίο ψάχνουν απάντθςθ είναι με ποιο τρόπο αν παρουςιαςτεί θ αρετι ςτουσ
νζουσ κα κάνει τθν ψυχι τουσ καλφτερθ (ό.π.). Ππωσ εξθγεί ο Σωκράτθσ, «ὅταν
κανεὶσ ἐξετάηθ κάτι γιὰ κάποιο ςκοπό, ἡ ςκζψθ γίνεται γιὰ κεῖνο ποὺ ἀναφζρεται
ςτὸ ςκοπὸ καὶ ὄχι γιὰ κεῖνο ποὺ ἐρευνοῦςε ἐξ αἰτίασ τοῦ ςκοποῦ»96. Με άλλα
λόγια, το πραγματικό ερϊτθμα, εν προκειμζνω, είναι ο ςκοπόσ για τον οποίο κα
91

Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 458-459.
Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 455-456.
93
Καραςμάνθσ, 2002: 111-112.
94
Ρρβλ. Κανάκθσ, 1990: 43-44.
95
Τατάκθσ & Λάγιοσ, χχ: 35. «ὅπωσ μὴ καταιςχφνωςι τοὺσ αὑτῶν προγόνουσ φαῦλοι γενόμενοι»
(Λάχθσ, 187a).
96
Τατάκθσ & Λάγιοσ, χχ: 31. «ὅταν τίσ τι ἕνεκά του ςκοπῇ, περὶ ἐκείνου ἡ βουλὴ τυγχάνει οὖςα οὗ
ἕνεκα ἐςκόπει, ἀλλ' οὐ περὶ τοῦ ὃ ἕνεκα ἄλλου ἐηιτει» (Λάχθσ, 185d).
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ςποφδαηε κάποιοσ τθν οπλομαχθτικι και όχι το μζςον, δθλαδι θ ίδια θ τζχνθ τθσ
οπλομαχθτικισ. Βλζπουμε, λοιπόν, τον τρόπο με τον οποίο ο Σωκράτθσ ορίηει το
κζμα τθσ ςυηιτθςθσ.
Το μοτίβο που ακολουκείται ςτουσ πρϊιμουσ διαλόγουσ είναι παρόμοιο· ο
Σωκράτθσ δθλϊνει πωσ δεν είναι ςε κζςθ να απαντιςει ςτθν ερϊτθςθ που του
κζτουν οι ςυνομιλθτζσ του κακϊσ δε γνωρίηει κάτι ςχετικά με το κζμα. Αντίκετα,
καλεί τουσ ςυνομιλθτζσ του να του πουν τισ δικζσ τουσ απόψεισ, μια και είναι
ςίγουροσ πωσ, εφόςον ζκεςαν το ερϊτθμα, ζχουν οι ίδιοι γνϊμθ και κάποιεσ
γνϊςεισ για το κζμα. Οι ςυνομιλθτζσ του κεωροφν πολφ εφκολο να δϊςουν μία
απάντθςθ και είτε το δθλϊνουν, «Μὰ δὲν εἶναι δφςκολο, Σωκράτθ, νὰ πῶ.»97,
όπωσ κάνει ο Μζνων ςτον ομϊνυμο διάλογο για τθν ερϊτθςθ ‘τι είναι αρετι’, ι ο
Λάχθσ, «Μὰ τὸν Δία, Σωκράτθ, δὲν εἶναι δὺςκολο νὰ ἀπαντιςω, ὄχι·»98, επίςθσ
ςτον ομϊνυμο διάλογο για τθν ερϊτθςθ ‘τι είναι θ ανδρεία’, είτε, χωρίσ να
διςτάςουν, εκκζτουν τισ απόψεισ τουσ, όπωσ ζκαναν οι δφο ςτρατθγοί, Λάχθσ και
Νικίασ, ςτο Λάχθσ (181d-184c) ςχετικά με το αν θ οπλομαχθτικι αποτελεί ωφζλιμο
μάκθμα για τουσ νζουσ. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και ςτο διάλογο Ευκφφρων (5d)
με τον Ευκφφρονα πρόκυμα να εξθγεί ςτο Σωκράτθ πϊσ ορίηει τθν οςιότθτα.
Γίνεται φανερό, όπωσ αναφζρει ο ίδιοσ ο Σωκράτθσ ςτθν απολογία του, πωσ όλοι
διακατζχονταν από τθν εντφπωςθ πωσ, επειδι γνϊριηαν καλά τθν τζχνθ τουσ ι
είχαν κάποιεσ γνϊςεισ, τα γνϊριηαν όλα99.
Οι ‘μαιευτικζσ’ ερωτιςεισ που χρθςιμοποιοφςε ο Σωκράτθσ διευρφνουν τθ
ςκζψθ του μακθτι και βοθκοφν να παραμεριςτεί θ φαινομενικι γνϊςθ. Θ λογικι
ςειρά με τθν οποία διατυπϊνονται οι ερωτιςεισ προάγει τθν κατανόθςθ και
βοθκά το μακθτι να αντιλθφκεί τισ λογικζσ ςυγκροφςεισ των επιχειρθμάτων του.
Οι ερωτιςεισ τισ οποίεσ χρθςιμοποιεί ο Σωκράτθσ ςτο διάλογο Μζνων (84d-85b)
κακοδθγϊντασ το δοφλο ςτθ λφςθ του προβλιματοσ ανικουν ςε αυτό το είδοσ.
Σφμφωνα με τον Vlastos (1994: 5), ο Σωκράτθσ κεωρεί πωσ ο δοφλοσ ζχει τισ
απαντιςεισ, όχι επειδι μακαίνει από αυτόν, αλλά επειδι ξαναβρίςκει τθ γνϊςθ
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Τατάκθσ & Λάγιοσ, χχ: 91. «ἀλλ᾽ οὐ χαλεπόν, ὦ Σϊκρατεσ, εἰπεῖν» (Μζνων, 71e).
Τατάκθσ & Λάγιοσ, χχ: 45. «οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σϊκρατεσ, οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν» (Λάχθσ, 190e).
99
«ὦ ἄνδρεσ Ἀκθναῖοι, ταὐτόν μοι ἔδοξαν ἔχειν ἁμάρτθμα ὅπερ καὶ οἱ ποιθταὶ καὶ οἱ ἀγακοὶ
δθμιουργοί--διὰ τὸ τὴν τζχνθν καλῶσ ἐξεργάηεςκαι ἕκαςτοσ ἠξίου καὶ τἆλλα τὰ μζγιςτα ςοφϊτατοσ
εἶναι» (Ρλάτωνοσ Απολογία Σωκράτουσ, 22d).
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από τον εαυτό του100, ςφμφωνα με τθ κεωρία τθσ ανάμνθςθσ που ειςάγει ο
Ρλάτων ςτο διάλογο αυτόν.
Τθσ

πνευματικισ

μαίευςθσ

προθγοφνται

δφο

προπαραςκευαςτικζσ

προβακμίδεσ που είναι θ Ειρωνεία, δθλαδι θ προςποιθτι άγνοια ςε γνωςτά
ηθτιματα, και θ Ελεγκτικι101. Θ ελεγκτικι και θ μαιευτικι αποτελοφν τα δφο μζρθ
μιασ μεκοδολογίασ, είναι ςυμπλθρωματικζσ και χρθςιμοποιοφμε και ςτισ δφο
ερωταποκρίςεισ για να μπορζςουμε να φτάςουμε ςε κάποιο βακμό γνϊςθσ.
Διαχωρίηονται ωσ προσ το ότι, με τθν ελεγκτικι ελζγχουμε τθ γνϊςθ που κάποιοι
άνκρωποι κεωροφν ότι ζχουν, ενϊ με τθ μαιευτικι προςπακοφμε να
ανακαλφψουμε τθ γνϊςθ που εμείσ οι ίδιοι μποροφμε να αποκτιςουμε με τισ
δικζσ μασ δυνάμεισ102.
2.4.1. Η ςωκρατική ειρωνεία
Θ ειρωνεία είναι το ςχιμα του λόγου κατά το οποίο εννοείται το αντίκετο από
εκείνο που λζγεται103. Θ ειρωνεία χρθςιμοποιείται προσ αςτεϊςμό, χλευαςμό ι και
ωσ αίνιγμα, με τον κίνδυνο όμωσ να παρανοθκεί. Στουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ, θ λζξθ
υποδιλωνε τθν πρόκεςθ τθσ εξαπάτθςθσ. Εντοφτοισ, θ λζξθ ζχει χρθςιμοποιθκεί
ςτον Ρλάτωνα και με τθ ςθμαςία του ‘περιπαίηω’ ι ‘προςποιοφμαι’, χωρίσ όμωσ
πρόκεςθ εξαπάτθςθσ, και ζτςι ζχει φκάςει να χρθςιμοποιείται και ςτισ μζρεσ
μασ104. Χαρακτθριςτικό είναι το χωρίο ςτο Γοργία (489d-e), όπου ο Καλλικλισ
διαμαρτφρεται πωσ ο Σωκράτθσ τον περιπαίηει παριςτάνοντασ τον μακθτι του 105.
Ο Βλαςτόσ επίςθσ αναφζρει τον όρο «ςφνκετθ ειρωνεία» (1994: 70)
προκειμζνου να αναφερκεί ςτθν ιδιάηουςα ειρωνεία του Σωκράτθ. Στθν «απλι»
ειρωνεία, αυτό που λζγεται απλϊσ δεν είναι αυτό που εννοείται, ενϊ ςτθ
«ςφνκετθ» ειρωνεία, αυτό που λζγεται και είναι και δεν είναι αυτό που εννοείται·
με άλλα λόγια, αυτό που δθλϊνεται επιφανειακά είναι αλθκζσ από μία άποψθ,
100

«Ρρόςεχε δὴ τὸν νοῦν ὁπότερ᾽ ἄν ςοι φαίνθται, ἢ ἀναμιμνῃςκόμενοσ ἢ μανκάνων παρ᾽ ἐμοῦ.»
(Μζνων, 82b) και «Οὐκοῦν οὐδενὸσ διδάξαντοσ ἀλλ᾽ ἐρωτιςαντοσ ἐπιςτιςεται, ἀναλαβὼν αὐτὸσ ἐξ
αὑτοῦ τὴν ἐπιςτιμθν;» (ό.π., 85d).
101
Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 459. Για μια διεξοδικι ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ ςωκρατικι ειρωνεία βλ.
Βλαςτόσ, 1993: 57-89. Για μια διεξοδικι ςυηιτθςθ ςχετικά με το ςωκρατικό ζλεγχο βλ. Σιμθτλιϊτθσ,
2007, Vlastos, 1994: 1-37 και για τον αντίλογο βλ. Young, 2006.
102
Λεροδιακόνου ςτο Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 115.
103
Quintilianus όπωσ αναφζρεται ςτο Βλαςτόσ, 1993: 57.
104
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Βλαςτόσ, 1993: 57-89.
105
«ἀλλὰ πάλιν ἐξ ἀρχῆσ εἰπὲ τί ποτε λζγεισ τοὺσ βελτίουσ, ἐπειδὴ οὐ τοὺσ ἰςχυροτζρουσ; καὶ ὦ
καυμάςιε πρᾳότερόν με προδίδαςκε, ἵνα μὴ ἀποφοιτιςω παρὰ ςοῦ. Καλλίκλθσ: εἰρωνεφῃ, ὦ
Σϊκρατεσ.»

32

ψευδζσ από μία άλλθ, όπωσ λ.χ. ι άρνθςθ εκ μζρουσ του Σωκράτθ ότι γνωρίηει ι
ότι διδάςκει κάτι. Αυτό που εννοεί ωσ προσ τθν κατοχι τθσ γνϊςθσ είναι ότι ςτθν
περιοχι τθσ θκικισ, δεν υπάρχει κάποια τελικι γνϊμθ που να ιςχυρίηεται ότι τθ
γνωρίηει με βεβαιότθτα. Με τθ ςθμαςία του όρου όμωσ ωσ μία ‘δικαιολογθμζνθ
αλθκισ πεποίκθςθ’, υπάρχουν τελικζσ γνϊμεσ τισ οποίεσ ο Σωκράτθσ ιςχυρίηεται
ότι γνωρίηει. Στθν Απολογία (29b), αναφζρει ρθτά ότι γνωρίηει μία θκικι αλικεια:
«Το δε να πράττθ κανείσ αδικίασ ι να απεικι εισ εκείνον ο οποίοσ είνε καλφτερόσ
του και ανϊτερόσ του, είτε κεόσ είνε αυτόσ είτε άνκρωποσ, ότι είνε πολφ βλαβερόν
και πολφ επαίςχυντον, τοφτο το γνωρίηω»106. Σχετικά με τθ διδαςκαλία, δεν
διδάςκει με τθν ζννοια τθσ μεταβίβαςθσ τθσ γνϊςθσ, αλλά με τθν ζννοια τθσ
εμπλοκισ των μακθτϊν ςε μία ελεγκτικι επιχειρθματολογία, ϊςτε να
ανακαλφψουν οι ίδιοι τθν αλικεια που απζκρυψε ο δάςκαλοσ και ζτςι να
προκαλζςει και να υποβοθκιςει τθν προςπάκειά τουσ. Ππωσ αναφζρει ο Βλαςτόσ,
«Αν πρόκειται να φτάςεισ ςτθν αλικεια, τοφτο πρζπει να το κάνεισ μόνοσ ςου και
για τον εαυτό ςου.» (ό.π.: 88).
Κατά τον Sanderman (2004), ο Σωκράτθσ χρθςιμοποιεί «δθκτικι ειρωνεία»107
αντί λογικϊν επιχειρθμάτων, επειδι απευκφνεται ςτο κυμικό των ςυνομιλθτϊν
του και το αίςκθμα ντροπισ, που είναι μία όψθ του φόβου, προκειμζνου να
απομακρφνει τισ εςφαλμζνεσ πεποικιςεισ τουσ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα ζχουμε
ςτον διάλογο Ευκφφρων (15c-d). Ο Ευκφφρων, μάντθσ κατ’ επάγγελμα και
γνωςτόσ ςτθν Ακινα, κεωροφςε πωσ γνϊριηε τα πάντα γφρω από τα κρθςκευτικά
ηθτιματα. Συναντικθκαν με τον Σωκράτθ ςτθ Βαςίλειον Στοά108 όταν και οι δφο
χρειάςτθκε να διευκετιςουν ηθτιματα τθσ αρμοδιότθτασ του άρχοντα βαςιλιά· ο
μεν Σωκράτθσ τισ εναντίον του κατθγορίεσ για αςζβεια προσ τουσ κεοφσ τθσ πόλθσ,
ο δε Ευκφφρων για να καταγγείλει τον γζρο πατζρα του για φόνο. Ο Σωκράτθσ
δράττεται τθσ ευκαιρίασ να ςυηθτιςει με τον Ευκφφρονα περί του οριςμοφ του
οςίου, τθσ ευςζβειασ και τθσ αγιότθτασ, επικαλοφμενοσ τθ δυνατότθτα να
χρθςιμοποιιςει τισ γνϊςεισ που κα αποκομίςει από τθ ςυηιτθςθ με τον
Ευκφφρονα προσ υπεράςπιςι του από τισ κατθγορίεσ που αντιμετωπίηει. Μετά
από πζντε αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ οριςμοφ του ‘οςίου’, δθλαδι τθσ
‘ευςζβειασ’ και τθσ ‘αγιότθτασ’, ο Σωκράτθσ ηθτά από τον Ευκφφρονα να ςυνεχίςει
106

Μωραϊτίδθσ, 1911.«τὸ δὲ ἀδικεῖν καὶ ἀπεικεῖν τῷ βελτίονι καὶ κεῷ καὶ ἀνκρϊπῳ, ὅτι κακὸν καὶ
αἰςχρόν ἐςτιν οἶδα.»
107
“stinging irony” (2004: 432).
108
Θ Βαςίλειοσ Στοά ςτθν αρχαία Ακινα ιταν θ ζδρα του Αρείου Ράγου και του Άρχοντα βαςιλιά ο
οποίοσ αςχολοφνταν με κρθςκευτικζσ υποκζςεισ αλλά ςυμπεριλάμβανε και τουσ φόνουσ.
(Λςτοριομνιμονεσ).
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τθν προςπάκεια διατφπωςθσ ενόσ οριςμοφ γιατί και ο ίδιοσ επικυμεί να διδαχκεί
από αυτόν, κακϊσ είναι ςίγουροσ πωσ ο Ευκφφρων γνωρίηει τι είναι όςιο και τι
ανόςιο, διαφορετικά δεν κα προςπακοφςε να καταγγείλει για φόνο τον πατζρα
του, ζναν γζρο άνκρωπο, προκειμζνου να υπεραςπιςκεί ζναν ζμμιςκο δοφλο.
Επιπλζον, ςυνεχίηει ο Σωκράτθσ, αν ο Ευκφφρων δεν ιταν ςίγουροσ ότι γνϊριηε
καλά, τότε και τουσ κεοφσ κα φοβόταν, μιπωσ και διαπράξει κάποια αςζβεια με
αυτι τθν πράξθ του, αλλά και τουσ ανκρϊπουσ κα ντρεπόταν. Ο Ευκφφρων όμωσ
εγκαταλείπει γεμάτοσ ντροπι τθ ςυντροφιά του Σωκράτθ προφαςιηόμενοσ κάποια
επείγουςα δουλειά109.
Θ ειρωνεία τθν οποία χρθςιμοποιεί ο Σωκράτθσ κατά τισ ςυηθτιςεισ του με τουσ
νζουσ είναι διαφορετικοφ είδουσ και χαρακτθρίηεται ωσ παιδαγωγικι. Μζςω
αυτισ οι νζοι ενκαρρφνονται ςτθν αναηιτθςθ τθσ αλικειασ110. Στο διάλογο
Κρατφλοσ (384b), ο Ερμογζνθσ ηθτά τθ γνϊμθ του Σωκράτθ περί τθσ ορκότθτασ των
ονομάτων. Ο Σωκράτθσ του απαντά πωσ δεν κατάφερε να παρακολουκιςει τα
μακιματα του Ρρόδικου που κόςτιηαν πενιντα δραχμζσ, όπου και κα μάκαινε τα
πάντα γφρω από αυτό το κζμα, ςφμφωνα με τισ διαβεβαιϊςεισ του ίδιου του
Ρρόδικου. Και ςυνεχίηει, «Αλλ' εγϊ δεν ικουςα παρά τα μιασ δραχμισ μακιματα,
και δι' αυτό δεν γνωρίηω ποία είναι θ αλικεια επί αυτϊν των ηθτθμάτων. Πςον
όμωσ διά να εξετάςω ςυηθτθτικϊσ είμαι ζτοιμοσ και μαηί ςου και με τον
Κρατφλον»111. Θ κοινι εξζταςθ του ερωτιματοσ, για τθν οποία επιδεικνφει
προκυμία ο Σωκράτθσ, γίνεται δυνατι μζςω τθσ ςωκρατικισ ειρωνείασ, θ οποία
προκαλεί τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τον ςυνομιλθτι.
2.4.2. Ο ςωκρατικόσ ζλεγχοσ και η απορία

Ο Σωκράτθσ είχε αποκτιςει φιμθ για τον τρόπο με τον οποίο ςυνδιαλεγόταν.
Στο διάλογο Λάχθσ (187d-188c), ο Νικίασ απευκυνόμενοσ ςτον Λυςίμαχο του λζει
πωσ μάλλον δεν γνωρίηει για το Σωκράτθ πωσ, όποιοσ ζρκει πολφ κοντά του και
ςυηθτά μαηί του, ανεξάρτθτα από το κζμα για το οποίο ξεκίνθςαν τθ ςυηιτθςθ,
αναγκάηεται να αφεκεί να περιάγεται από αυτόν μζχρι να φτάςει ςτο ςθμείο να
απολογθκεί για τον εαυτό του και τθ ηωι του. Και όταν κα φτάςει ςε αυτό το
ςθμείο, ςυνεχίηει ο Νικίασ, o Σωκράτθσ δεν κα τον αφιςει αν δεν τον ελζγξει πζρα
109

Μωραϊτίδθσ, 1911α.
Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 460-461.
111
Ηάμπασ, 1910. «νῦν δὲ οὐκ ἀκικοα, ἀλλὰ τὴν δραχμιαίαν. οὔκουν οἶδα πῇ ποτε τὸ ἀλθκὲσ ἔχει περὶ
τῶν τοιοφτων: ςυηθτεῖν μζντοι ἕτοιμόσ εἰμι καὶ ςοὶ καὶ Κρατφλῳ κοινῇ.» (Κρατφλοσ, 384b-c).
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για πζρα. Πμωσ τον Νικία δεν τον ενοχλεί αυτό· αντίκετα, κεωρεί πωσ είναι καλό
να μασ υπενκυμίηει κάποιοσ και αυτά που κάναμε αλλά και αυτά που δεν κάναμε
καλά. Ο ζλεγχοσ αυτόσ βοθκά να γίνουμε πιο ςυνετοί και να μακαίνουμε όςο
γερνάμε, κακϊσ θ γνϊςθ δεν ζρχεται μόνθ τθσ με το πζραςμα τθσ θλικίασ 112. Και
τελειϊνοντασ, δθλϊνει πωσ γνϊριηε ότι, από τθ ςτιγμι που ιταν παρϊν ο
Σωκράτθσ, θ ςυηιτθςθ που ξεκινοφςαν μαηί του δεν κα ιταν για τουσ νεαροφσ
αλλά γι’ αυτοφσ τουσ ίδιουσ. Ππωσ ςθμειϊνει ςχετικά ο Vlastos (1994: 9-10), ο
ζλεγχοσ που αςκεί ο Σωκράτθσ, ζχει υπαρξιακι διάςταςθ, κακϊσ δεν εξετάηει
απλά κζςεισ, αλλά ηωζσ. Με άλλα λόγια, ο ζλεγχοσ ζχει ωσ ςτόχο από τθ μια να
ανακαλφψει ο ςυνομιλθτισ του Σωκράτθσ τον τρόπο που κα ζπρεπε κάκε
άνκρωποσ να ηει και από τθν άλλθ, να ελζγξει ο Σωκράτθσ τισ πεποικιςεισ του
εκάςτοτε ςυνομιλθτι του.
Επίςθσ, κατά τον Vlastos (ό.π.: 4) ο ζλεγχοσ για τον Σωκράτθ είναι κυρίωσ
αναηιτθςθ όπωσ και θ φιλοςοφία. Το αναφζρει ςτθν απολογία του· τθν πρϊτθ
φορά όταν αναπτφςςει τθ κζςθ του πωσ ζνασ άνδρασ πρζπει να ηει με γνϊμονα το
αν ενεργεί δίκαια ι άδικα χωρίσ να υπολογίηει τον κίνδυνο, όπωσ ζκανε και ο ίδιοσ
«όταν μου όριηε ο κεόσ - κατά τθ δικι μου πάντα αντίλθψθ - ότι πρζπει να ηω
φιλοςοφϊντασ και εξετάηοντασ τον εαυτό μου και τουσ άλλουσ» (28e)113· και
παρακάτω, «δεν κα πάψω να φιλοςοφϊ και να ςασ ςυμβουλεφω και να νουκετϊ»
(29c)114, απαντϊντασ ςτθν υποκετικι περίπτωςθ που το δικαςτιριο αποφαςίςει
να τον αφιςει ελεφκερο υπό τον όρο να μθν περνά το χρόνο του εξετάηοντασ του
άλλουσ και φιλοςοφϊντασ.
Στο Γοργία, ο Σωκράτθσ αναφζρεται ςτο πόςο ςθμαντικό είναι οι πεποικιςεισ
κάποιου να είναι ςε αρμονία μεταξφ τουσ, όπωσ και τα ίδια τα άτομα να είναι ςε
αρμονία με τον εαυτό τουσ· «Κι όμωσ εγϊ, φίλε μου, κεωρϊ ότι είναι καλφτερο και
θ λφρα να μθν ζχει αρμονία και να κάνει παραφωνίεσ, και ο χορόσ, του οποίου κα
γινόμουν χορθγόσ, και πάρα πολλοί άνκρωποι να μθ ςυμφωνοφν μαηί μου, αλλά
να διαφωνοφν, παρά, αν και είμαι ζνασ, να μθν είμαι ςφμφωνοσ με τον εαυτό μου
και να λζω αντίκετα από όςα υποςτιριξα»115 (482b-c). Κατά ςυνζπεια, αναφζρει ο
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Σφμφωνα με τθ ριςθ του Σόλωνοσ «Γθράςκω δ’ ἀεὶ πολλὰ διδαςκόμενοσ.» όπωσ αναφζρεται ςτο
Τατάκθσ και Λάγιοσ, χχ: 38-39.
113
Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία «Οι Ζλλθνεσ».«τοῦ δὲ κεοῦ τάττοντοσ, ὡσ ἐγὼ ᾠικθν τε καὶ ὑπζλαβον,
φιλοςοφοῦντά με δεῖν ηῆν καὶ ἐξετάηοντα ἐμαυτὸν καὶ τοὺσ ἄλλουσ».
114
Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία «Οι Ζλλθνεσ». «ἐφ᾽ ᾧτε μθκζτι ἐν ταφτῃ τῇ ηθτιςει διατρίβειν μθδὲ
φιλοςοφεῖν».
115
http://www.free-ebooks.gr/gre/ebook/623. «καίτοι ἔγωγε οἶμαι, ὦ βζλτιςτε, καὶ τὴν λφραν μοι
κρεῖττον εἶναι ἀνάρμοςτόν τε καὶ διαφωνεῖν, καὶ χορὸν ᾧ χορθγοίθν, καὶ πλείςτουσ ἀνκρϊπουσ μὴ
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Sanderman (2004), είναι ενδεδειγμζνο το να αιςκάνεται κανείσ ντροπι όταν οι
πεποικιςεισ του δεν είναι ςε αρμονία μεταξφ τουσ. Στον ίδιο διάλογο (522b-e), ο
Σωκράτθσ δθλϊνει πωσ κα αιςκανόταν ντροπι αν επρόκειτο κάποιοσ να τον
ελζγξει και αποδεικνυόταν πωσ υπιρχε αςυνζπεια ςτισ πεποικιςεισ του· είναι το
αίςκθμα ντροπισ που προκαλεί ο ζλεγχοσ, αυτό που και ο ίδιοσ ο Σωκράτθσ
προκαλοφςε ςτουσ ςυνομιλθτζσ του και κεωροφςε πωσ λειτουργοφςε ωσ κίνθτρο.
Ζτςι, οι ςυνομιλθτζσ του, περιζρχονταν ςτθν κατάςταςθ όπου κα ζπρεπε να
αλλάξουν κάποιεσ από τισ πεποικιςεισ τουσ116, ϊςτε να αποκτιςουν και πάλι
ςυνζπεια και να αποφφγουν τθ ςυνεχιηόμενθ ντροπι. Επιπλζον, μζςω τθσ
διαδικαςίασ του ελζγχου ςτον οποίο υπζβαλε τουσ ςυνομιλθτζσ του, ο Σωκράτθσ
επίςθσ ωφελοφςε και όςουσ παρίςταντο, κακϊσ αναγκάηονταν να εξετάςουν και
τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ. Ππωσ αναφζρει ο Τατάκθσ, «ὁ Σωκράτθσ μὲ τὸν ἔλεγχό
του ἐπιχειρεῖ, ςπάηοντασ τὴ φαινομενικὴ ἁρμονία ποὺ κάκε ἄνκρωποσ ἔχει μὲ τὸν
ἑαυτό του, τὴν ἁρμονία τῶν ςυμβιβαςμῶν, νὰ ἀποκαταςτιςθ μζςα του τὴ
βακφτερθ ἐκείνθ ἁρμονία ποὺ πθγάηει ἀπὸ τὴ ςωςτὴ αὐτογνωςία» (1970: 74). Ο
Ευκφφρων, ςτον οποίο ζγινε αναφορά παραπάνω, αποτελεί τυπικό παράδειγμα.
Ο Robinson (1953), κεωρεί πωσ ςυνζπεια του ελζγχου, ςτον οποίο υπζβαλε
τουσ ςυνομιλθτζσ του ο Σωκράτθσ, ιταν τόςο θ αμθχανία όςο και θ οργι τουσ, «θ
οποία εντεινόταν λόγω τθσ διαςκζδαςθσ που προςζφερε ςτουσ υπόλοιπουσ
παριςταμζνουσ»117. Ραρόλα αυτά, αναγνωρίηει πωσ θ διαπίςτωςθ τθσ άγνοιασ
είναι ζνα από τα πλεονεκτιματα του ελζγχου, κακϊσ τουσ δθμιουργεί μία
πρωτογενι περιζργεια και τθν επικυμία να γνωρίςουν. Ζτςι, ςτο διάλογο Μζνων
(84a-c), ο δοφλοσ επικυμεί να ςυνεχίςει τθν αναηιτθςθ τθσ λφςθσ του
γεωμετρικοφ προβλιματοσ μετά τθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι δεν γνωρίηει, όπωσ
νόμιηε ςτθν αρχι.
Κατά τθ διαδικαςία του ελζγχου, μζςω των ερωτιςεων τισ οποίεσ ο Σωκράτθσ
κζτει ςτο ςυνομιλθτι του, αναδεικνφονται οι αδυναμίεσ ι αντιφάςεισ του αρχικοφ
ςυλλογιςμοφ και ο ςυνομιλθτισ παρακινείται ςτθν αναςκευι και αναδιατφπωςι
του, για να υποβλθκεί και πάλι ςε ζλεγχο. Στο τζλοσ κάκε ελζγχου, ο Σωκράτθσ
διαπιςτϊνει μια ανακολουκία ανάμεςα ςτισ απόψεισ του προςϊπου με το οποίο
ὁμολογεῖν μοι ἀλλ' ἐναντία λζγειν μᾶλλον ἢ ἕνα ὄντα ἐμὲ ἐμαυτῷ ἀςφμφωνον εἶναι καὶ ἐναντία
λζγειν.».
116
Ρρβλ. ςθμ. 125.
117
Ππωσ αναφζρεται ςτο Σιμθτλιϊτθσ, 2002: 529. «οἱ δ' ὁρῶντεσ ἑαυτοῖσ μὲν χαλεπαίνουςι, πρὸσ δὲ
τοὺσ ἄλλουσ ἡμεροῦνται, καὶ τοφτῳ δὴ τῷ τρόπῳ τῶν περὶ αὑτοὺσ μεγάλων καὶ ςκλθρῶν δοξῶν
ἀπαλλάττονται παςῶν *τε+ ἀπαλλαγῶν ἀκοφειν τε ἡδίςτθν καὶ τῷ πάςχοντι βεβαιότατα γιγνομζνθν.»
(Σοφιςτισ,230c).
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ςυηθτά118 και του εξθγεί ςε ποιο βακμό θ απάντθςθ είναι ανεπαρκισ· ζτςι βοθκά
το ςυνομιλθτι του να ςυνειδθτοποιιςει το πρόβλθμα. Ο Ευκφφρων λ.χ., ςτον
ομϊνυμο διάλογο, οδθγικθκε πζντε φορζσ ςτθν αναδιατφπωςθ του αρχικοφ
οριςμοφ του ςχετικά με το ‘τι είναι ευςζβεια’ και ομοίωσ ο Λάχθσ, ςτον επίςθσ
ομϊνυμο διάλογο, ςτθν προςπάκειά του να διατυπϊςει τον οριςμό τθσ ανδρείασ.
Με τθν απόρριψθ των απόψεϊν του ωσ αντιφατικϊν ι λανκαςμζνων, δθλ. τθν
«κάκαρςθ», ο ςυνομιλθτισ του Σωκράτθ οδθγείται ςε ςυνειδθτι άγνοια, δθλαδι
ςτθν απορία119, που είναι θ κατάςταςθ «μεταξφ γνϊςθσ και αγνωςίασ»120, όταν
δθλαδι κατανοοφμε πωσ θ γνϊςθ δεν ςυνίςταται ςε αποδοχι δοξαςιϊν ι
πεποικιςεων τισ οποίεσ υιοκετοφμε χωρίσ βακφ προβλθματιςμό. Θ απορία, το πιο
βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ μάκθςθσ, είναι θ ενδιάμεςθ κατάςταςθ μεταξφ τθσ
μάκθςθσ και τθσ γνϊςθσ. Θ γνϊςθ πρζπει να ακολουκείται από τθν απορία, θ
οποία είναι γονιμοποιθτικό ςτοιχείο ςτθ διαδιακαςία τθσ μάκθςθσ, κακϊσ θ
απορθτικι κατάςταςθ είναι αυτι που γεννά ερωτιςεισ. Με άλλα λόγια, θ απορία
είναι θ άλλθ όψθ τθσ μάκθςθσ.
O Michaelides (2011: 137) αναφζρει πωσ, ο Σωκράτθσ τονίηει τθν εναλλαγι
τθσ γνϊςθσ και τθσ άγνοιασ, τθν αποκάλυψθ και τθν απόκρυψθ121, απλά και μόνο
για να διευκολφνει μια νζα ζλευςθ τθσ αλικειασ και τθσ ςοφίασ. Θ εξζταςθ τθσ
άγνοιασ από το Σωκράτθ κακιςτά δυνατι τθ διαρκι ανανζωςθ τθσ μάκθςθσ μζςα
από το βάκοσ τθσ ίδιασ τθσ φπαρξθσ, ενϊ οι διαβόθτεσ αναηθτιςεισ του για το
αλθκινό, το καλό, το ενάρετο καταδεικνφουν τθ διαρκι ζρευνα, θ οποία επιτρζπει
ςτθν επικυμία για ελεφκερθ ςκζψθ να εμβακφνει και να επεκτείνει τθ γνϊςθ. Θ
ςωκρατικι παιδαγωγία επιφζρει μεταςχθματιςμό μζςω τθσ εμφάνιςθσ τθσ
απορθτικισ ςκζψθσ και τθσ άμεςθσ εμπλοκισ. Κατά τον Heidegger (2002: 41), «Θ
απορία είναι ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ ζλλειψθσ ι επικυμίασ, μία ςφγχυςθ που
επιτυγχάνεται μζςω τθσ αντιμετϊπιςθσ αυτοφ που δεν είχε ςκεφτεί κανείσ
προθγουμζνωσ, μία αβεβαιότθτα για το ποιο κα είναι το επόμενο βιμα
οδθγθμζνοσ από τθν επικυμία για πρόοδο»122. Συνεχίηει λζγοντασ πωσ, ο
Σωκράτθσ μζςω των ερωτιςεων οδθγεί τουσ ςυνομιλθτζσ του ςτθν αντίφαςθ και
τθ ςφγχυςθ, περιςτζλλοντάσ τουσ ςτθν απορία, τθν ζλλειψθ επινοθτικότθτασ *…+
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Καραςμάνθσ, 2002: 84.
Ρεριςςότερα για το ρόλο τθσ απορίασ ςτθ μαιευτικι μζκοδο βλ. Κανάκθσ, 1990: 28-30.
120
Spranger, 1954: 12 όπωσ αναφζρεται ςτο Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 461.
121
Απόδοςθ των όρων «unconcealment and concealment».
122
“Aporia is a specific kind of lack or want, a perplexity achieved by encounter with the previously
unthought, an uncertainty where to go next driven by a desire to progress”, όπωσ αναφζρεται ςτο
Michaelides, 2011: 137.
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το ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ είναι ηιτθμα όχι του πϊσ να μεταδϊςεισ γνϊςθ, αλλά
πϊσ να τθν αναςτείλεισ. Ο κατατοπιςμζνοσ δάςκαλοσ είναι αυτόσ που ςτινει το
ςκθνικό τθσ επινοθτικότθτασ. Θ εκπαίδευςθ δεν είναι θ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ και
των

δεξιοτιτων,

είτε

κατά

το

μεςαιωνικό

πρότυπο

του

δάςκαλου/

μακθτευόμενου, είτε κατά το μοντζρνο πρότυπο του πωλθτι/ καταναλωτι, αλλά
μάλλον μποροφμε να τθν αποκαλζςουμε παρεμπόδιςθ, μία κακυςτζρθςθ
ομολογίασ, ϊςτε να μπορζςει ο μακθτισ να φτάςει ςε μία απάντθςθ123. Θ άγνοια,
ωσ ζνασ τρόποσ παρεμπόδιςθσ, κζτει ςε αμφιςβιτθςθ το ρόλο του δαςκάλου ωσ
του προςϊπου που γνωρίηει και του μακθτι ωσ του προςϊπου που δεν γνωρίηει.
Θ ςιωπι του δαςκάλου είναι ςίγουρα αυτό το οποίο πρζπει να ακουςτεί124.
Θ απορία αυτι λοιπόν, κεωρθτικά125, αποτελεί το εφαλτιριο, το κίνθτρο για
τθν αναηιτθςθ τθσ πραγματικισ γνϊςθσ126, κακϊσ όταν ο άνκρωποσ φτάςει να
ζχει αμφιβολίεσ, κα αρχίςει να ερευνά, και αυτό αποτελεί τθ βαςικι κετικι
πλευρά τθσ ςωκρατικισ αυτογνωςίασ127. Συνεπϊσ, «Θ απορία είναι ζνα τζλοσ,
αλλά και μια αρχι»128· και ζνασ ςωκρατικόσ διάλογοσ ςταματά όταν φανεί ότι
ρίχτθκε ζνα φωσ που δείχνει τθ ςωςτι πορεία και τουσ προβλθματιςμοφσ129.
Ο Friedländer (1964: 292)130 ςυνοψίηει ωσ εξισ τουσ

ςτακμοφσ από τουσ

οποίουσ περνά ο δρόμοσ προσ τθν «επιςτιμθ» κατά το Σωκράτθ: α) θ δόξα, που
αναφζρεται ςτθ φαινομενικι γνϊςθ, τθν ακεμελίωτθ γνϊμθ που ςυνδζεται με τθ
δοκθςιςοφία, β) θ άγνοια, γ) θ αλθκισ δόξα, που αφορά τθν αλθκινι γνϊμθ, ζνα
είδοσ μεταβατικισ κατάςταςθσ μεταξφ άγνοιασ και ακριβοφσ γνϊςθσ, δ) θ
επιςτιμθ, που ςθμαίνει τθν κατανόθςθ, τθν ακριβι γνϊςθ και θ οποία υπάρχει,
όταν ο ςυνομιλθτισ είναι ςε κζςθ να εξθγιςει γιατί λζει ό,τι λζει και για ποιεσ
αιτίεσ το πράγμα είναι ζτςι όπωσ είναι (Μζνων, 98a). Θ ςχζςθ δε, μεταξφ αλθκινισ
γνϊμθσ και κατανόθςθσ είναι ότι θ γνϊμθ πρζπει να ςυνδεκεί με τθν αιτιολόγθςθ
για να μετατραπεί ςε κατανόθςθ, δθλαδι, επιςτιμθ.
Ραρά τθν προςπάκεια απόδοςθσ των βθμάτων τθσ ςωκρατικισ μεκόδου,
γίνεται εφκολα αντιλθπτό ότι θ διάκριςθ τθσ μαιευτικισ μεκόδου ςτισ διάφορεσ
123

Ρρβλ. ςθμ. 242.
Ππωσ αναφζρεται ςτο Michaelides, 2011: 137-138.
125
Αυτό δεν ιςχφει για όλουσ, παρά μόνο για όςουσ είναι «ζτοιμοι» για κάτι τζτοιο, κακϊσ το πρόςωπο
το οποίο ελζγχεται, ζρχεται ςτο τζλοσ αντιμζτωπο με το δίλθμμα ι να αλλάξει, ι να δεχτεί ότι του
αρζςει ο τρόποσ τθσ ηωισ του, κάτι όμωσ που τον γεμίηει οργι (Τατάκθσ, 1970: 107-108).
126
Mignucci ςτο Καραςμάνθσ, 2002: 96.
127
Ρολίτθσ ςτο Καραςμάνθσ, 2002: 86.
128
Κονιδιτςιϊτθσ, 2002: 462.
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Τατάκθσ, 1970: 38.
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Ππωσ αναφζρεται ςτο Κανάκθσ, 1990: 127.
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φάςεισ τθσ δεν είναι ςαφισ. Ο ςυνομιλθτισ, μζςω τθσ ειρωνείασ, τθσ μαιευτικισ
ερϊτθςθσ και του ελζγχου, μεταφζρεται ςε κατάςταςθ απορίασ και ςυνειδθτοποίθςθσ του προβλιματοσ· όλα αυτά προπαραςκευάηουν το ζδαφοσ για τθν
πνευματικι γζννθςθ. Ζτςι, αν και εκ πρϊτθσ όψεωσ, θ μζκοδοσ αυτι δίνει τθν
εντφπωςθ ωσ απορριπτικισ ι αρνθτικισ, ςτθν πραγματικότθτα ζχουμε ζνα νου
«κακαρό», απεκδυμζνο από παραπλανθτικζσ, εςφαλμζνεσ απόψεισ και προκαταλιψεισ, ζτοιμο για τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ131. Ππωσ πολφ εφςτοχα το κζτει ο
Santas «... *το+ Σωκρατικό επίτευγμα (:) ζγκειται ςτθν αποκάλυψθ ότι δεν
γνωρίηαμε κάτι ςθμαντικό ςτθ ηωι μασ, αλλά μόνο νομίηαμε ότι το γνωρίηαμε»132
(2009: 223).
2.4.3. Οι επαγωγικοί ςυλλογιςμοί και ο οριςμόσ
Συλλογιςμόσ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία οργανϊνει ο νουσ ζνα επιχείρθμα.
Το ριμα ‘επάγω’ ζχει τθν ζννοια του προςκομίηω ι παρακζτω μεμονωμζνα
παραδείγματα προκειμζνου να κάνω φανερό το γενικό 133. Στον επαγωγικό
ςυλλογιςμό θ πορεία είναι από το ειδικό και το ςυγκεκριμζνο προσ το γενικό και
το αφθρθμζνο, δθλαδι, οι επιμζρουσ περιπτϊςεισ οδθγοφν ςτον κανόνα. Ο
επαγωγικόσ ςυλλογιςμόσ ςυνικωσ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα πικανολογικά, με τθν
προςδοκία ότι αυτό που ιςχφει για κάποιο μζροσ, κα ιςχφει και για τα υπόλοιπα
τμιματα του ςυνόλου. Στον αναλογικό ςυλλογιςμό θ πορεία είναι από τα
επιμζρουσ πάλι για τα επιμζρουσ και γι’ αυτό το λόγο, είναι ςυχνά πολφ αςκενισ
ωσ προσ το βακμό πικανότθτασ· ςυνεπϊσ, απαιτείται προςοχι όταν καταλιγουμε
ςε ζνα ςυμπζραςμα134.
Οι επαγωγικοί ςυλλογιςμοί αποδίδονται ςτο Σωκράτθ, επειδι ιταν ο πρϊτοσ
που αναγνϊριςε τθ ςπουδαιότθτά τουσ135. Ειςιγαγε επίςθσ τθν ζννοια του
οριςμοφ136 των εννοιϊν, μζςω τθσ παρουςίαςθσ πολλϊν παραδειγμάτων που
οδθγοφν ςε γενικευμζνεσ κρίςεισ, κάτι που ςυνιςτά και τθν πρακτικι του
επαγωγικοφ ςυλλογιςμοφ137. Οι επαγωγικοί ςυλλογιςμοί που χρθςιμοποίθςε ο
131

Mignucci ςτο Καραςμάνθσ, 2002: 94.
“…Socratic achievement: showing us that we didn’t know something important in our lives, but only
thought we knew it.”
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Guthrie, 2005: 290-291.
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Από τθν ιςτοςελίδα ‘Ψθφιακό ςχολείο’.
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Ross, 1924, όπωσ αναφζρεται ςτο Guthrie, 2005: 154.
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Θ πρωταρχικι ςθμαςία του ριματοσ ‘ορίηω’ είναι ‘χαράςςω τουσ όρουσ ι τα όρια’. (Guthrie, 2005:
291). Επίςθσ, ςχετικά με τθ φφςθ του ςωκρατικοφ οριςμοφ βλ. Guthrie, 2005: 164-170.
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Βϊροσ, 2004.
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Σωκράτθσ δεν είναι επιςτθμονικι επαγωγι138, αλλά μόνο μια ςτοιχειϊδθσ μορφι
αυτοφ του μθχανιςμοφ, οι καλοφμενοι «επακτικοί λόγοι», δθλ. αναλογικά
επιχειριματα ωσ παραδείγματα που επιβεβαιϊνουν μία γενικι αρχι139. Ζνα
χαρακτθριςτικό παράδειγμα επαγωγικοφ ςυλλογιςμοφ ζχουμε ςτο διάλογο
Γοργίασ (474c-475d). O Σωκράτθσ ςυηθτά με τον Ρϊλο τθ διαφωνία του πωσ το
καλό είναι και ωραίο και το κακό είναι και άςχθμο. Ο Σωκράτθσ αναφζροντασ
ειδικζσ περιπτϊςεισ, όπωσ τα ςχιματα, τα χρϊματα, τθ μουςικι, τουσ νόμουσ, τα
μακιματα, αποςπά τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρϊλου πωσ, ό,τι κεωροφμε ωραίο
είναι είτε επειδι αυτό είναι ωφζλιμο είτε επειδι είναι ευχάριςτο ι και για τουσ
δφο αυτοφσ λόγουσ μαηί, λ.χ το ανκρϊπινο ςϊμα. Από τθν παρατιρθςθ των
ειδικϊν περιπτϊςεων, καταλιγουν ςτον εντοπιςμό ενόσ γενικοφ χαρακτθριςτικοφ
που είναι κοινό ςε όλα τα μζλθ μιασ ομάδασ πραγμάτων, γεγονότων, ανκρϊπων.
Κατά τθ ςυηιτθςθ του Σωκράτθ με τον Λάχθ, ςτον ομϊνυμο διάλογο (191c193e), ζχουμε ζνα παράδειγμα επαγωγικοφ ςυλλογιςμοφ που ακολουκεί ο
Σωκράτθσ, προςπακϊντασ να αποςπάςει από τον Λάχθ τον γενικό οριςμό τθσ
ανδρείασ με βάςθ τον προςδιοριςμό ενόσ κοινοφ επιμζρουσ ςτοιχείου, που
απαντάται ςε όλα τα είδθ ανδρείασ τα οποία του αναφζρει. Κάτι αντίςτοιχο επίςθσ
ζχουμε και ςτο διάλογο Μζνων· ο Σωκράτθσ ηθτά από τον Μζνονα να του
προςδιορίςει το ιδιαίτερο γνϊριςμα που περιζχεται ςε όλα τα είδθ αρετισ που
του απαρίκμθςε, και το οποίο προςδιορίηει τθν αρετι ωσ τζτοια 140. Ο Σωκράτθσ
χρθςιμοποιεί ςε αυτόν τον διάλογο τθ λζξθ ‘είδοσ’ για να δθλϊςει το ουςιϊδεσ
που προςπακοφςε να ορίςει141. Ο Μζνων παραδζχεται πωσ δε μπορεί να ορίςει
όλεσ τισ αρετζσ με ζναν τρόπο, όπωσ του ηθτά να κάνει ο Σωκράτθσ142. Στον
διάλογο Ευκφφρων (6d-e), ο Σωκράτθσ ηθτά από τον Ευκφφρονα να του ορίςει
κακαρά και ςυγκεκριμζνα το χαρακτθριςτικό που εμπεριζχεται ςε όλα όςα
αποκαλοφνται ‘ευςεβι’, ζτςι ϊςτε να το χρθςιμοποιεί ωσ υπόδειγμα για να μπορεί
να κρίνει αν κάτι είναι ευςεβζσ ι όχι.
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Θ λζξθ επαγωγι γίνεται τεχνικόσ όροσ μόνο ςτον Αριςτοτζλθ, ο οποίοσ αναφζρεται ςε αυτιν ωσ τθν
πρόοδο από το μερικό ςτο γενικό (Guthrie, 2005: 290).
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Βουδοφρθσ, 2004: 314.
140
«Οὕτω δὴ καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν: κἂν εἰ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί εἰςιν, ἕν γζ τι εἶδοσ ταὐτὸν ἅπαςαι
ἔχουςιν δι᾽ ὃ εἰςὶν ἀρεταί,…» (72c).
141
Guthrie, 2005: 156.
142
«οὐ γὰρ δφναμαί πω, ὦ Σϊκρατεσ, ὡσ ςὺ ηθτεῖσ, μίαν ἀρετὴν λαβεῖν κατὰ πάντων, ὥςπερ ἐν τοῖσ
ἄλλοισ.» (Μζνων,74b).
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Ο Σωκράτθσ χρθςιμοποιοφςε αναλογίεσ από τον παραςτατικό κφκλο του
ςυνομιλθτι αποςκοπϊντασ ςτθν κατανόθςθ μιασ ζννοιασ143. Ζτςι, ςτον διάλογο
Μζνων (71e-72e) ζχουμε τθν αναλογία ανάμεςα ςτα είδθ των μελιςςϊν και τα
είδθ των αρετϊν. Αν και υπάρχουν πολλϊν και διαφορετικϊν ειδϊν μζλιςςεσ
ζχουν όλεσ ζνα κοινό χαρακτθριςτικό βάςει του οποίου προςδιορίηονται ωσ
μζλιςςεσ. Ο Σωκράτθσ, χρθςιμοποιεί τθν αναλογία αυτι για να βοθκιςει τον
Μζνονα να κατανοιςει και να προςδιορίςει κατ’ ανάλογο τρόπο τθν ζννοια τθσ
αρετισ μζςα από τα διαφορετικά είδθ αρετισ που απαρίκμθςε. Ραρακάτω ςτον
ίδιο διάλογο (74b-77b), ο Σωκράτθσ χρθςιμοποιεί τθν αναλογία του ‘τι είναι
ςχιμα’ για να φτάςει ςτο ‘τι είναι αρετι’ και με όμοιο τρόπο ςτον Λάχθ (192a-b), ο
Σωκράτθσ χρθςιμοποιεί τθν αναλογία του οριςμοφ τθσ ταχφτθτασ επιδιϊκοντασ να
εκμαιεφςει από τον Λάχθ αυτόν τθσ ανδρείασ. Το κοινό ςτοιχείο που υπάρχει ςτα
είδθ τθσ ανδρείασ που αναφζρκθκαν είναι θ ουςία τθσ, ςυνιςτά τθν γενικι ιδζα, θ
οποία όταν κατανοθκεί, κα οδθγιςει και ςτον οριςμό τθσ ανδρείασ144. Ο Σωκράτθσ
λοιπόν, ζδινε ανάλογα παραδείγματα ςτουσ ςυνομιλθτζσ του προκειμζνου να τουσ
βοθκιςει να κατανοιςουν τθν ερϊτθςθ που τουσ ζκετε, ϊςτε να φτάςουν ςτον
πλιρθ οριςμό.
Κατά τον Αριςτοτζλθ, τα ςωκρατικά επιχειριματα είναι μία ειδικι μζκοδοσ
πεικοφσ· θ χριςθ των επεξθγθματικϊν παραδειγμάτων, ωσ μζςου για τον ζλεγχο
τθσ αλικειασ των προτεινόμενων οριςμϊν145, μοιάηει με τθν επαγωγι, που είναι θ
αφετθρία κάκε λογικισ διαδικαςίασ. Το ζργο τθσ επαγωγισ, όπωσ αποδίδεται από
τον Αριςτοτζλθ ςτο Σωκράτθ, είναι να διαπιςτϊςει, φςτερα από παρατιρθςθ
πολλϊν περιπτϊςεων, ζνα γενικό χαρακτθριςτικό μιασ ολόκλθρθσ κατθγορίασ
πραγμάτων και ζτςι οδθγοφμαςτε ςτον οριςμό146. Στουσ πρϊτουσ διαλόγουσ του
Ρλάτωνα, τουσ επονομαηόμενουσ επίςθσ ελεγκτικοφσ και επαγωγικοφσ, αν και δεν
επιτυγχάνεται ζνασ γενικόσ ικανοποιθτικόσ οριςμόσ μζςω τθσ επαγωγικισ πορείασ
τθσ ςυηιτθςθσ, δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για μελλοντικι ζρευνα147. Θ
ςτερει γνϊςθ, θ επιςτιμθ, ιταν αυτό το οποίο προςπάκθςε να διδάξει ο
Σωκράτθσ κζτοντασ τα πρϊτα ερωτιματα και δίνοντασ μερικζσ βάςεισ για τθν
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Κανάκθσ, 1990: 19.
Τατάκθσ & Λάγιοσ, χχ: 46.
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Santas, 2009: 422.
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Guthrie,2005: 154.
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Τατάκθσ & Λάγιοσ, χχ: 5.
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αποδεικτικι γνϊςθ148 με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου που πρζπει να ακολουκεί θ
διαλεκτικι ζρευνα.
2.4.4. Η εφαρμογή τησ μαιευτικήσ μεθόδου149
Αν και ςτθν παιδαγωγικι βιβλιογραφία, θ ςωκρατικι ςυηιτθςθ αξιολογείται ωσ
μια πάρα πολφ ςθμαντικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ150, εντοφτοισ υπάρχουν
αντικρουόμενεσ απόψεισ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ μαιευτικισ
μεκόδου ςτθ διδαςκαλία διαφορετικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων. Ο Σωκράτθσ
φαινόταν να πιςτεφει ςτθν παντοδυναμία τθσ μεκόδου και ο Ρλάτων το αιτιολογεί
με το μφκο τθσ ανάμνθςθσ151· ςτον κακζνα υπάρχουν οι ςωςτζσ παραςτάςεισ και
με τισ κατάλλθλεσ, εφςτοχα διατυπωμζνεσ ερωτιςεισ μποροφν να ανακινθκοφν
και να μετατραποφν ςε γνϊςθ152. Στο διάλογο Μζνων (82b-85b), θ κεωρία αυτι
επαλθκεφεται με πείραμα με τον αγεωμζτρθτο δοφλο. Θ ‘ανάμνθςθ’, ζτςι όπωσ
αναφζρεται ςε αυτόν τον διάλογο, δεν είναι παρά μια «ςυςτθματικι επεξεργαςία
και ταξινόμθςθ των πλθροφοριϊν, των γνϊςεων και των ςκζψεων που
αναφζρονται ςτθ ςυηθτοφμενθ ερϊτθςθ με μια αυςτθρά λογικι διαδικαςία» 153.
Σφμφωνα με τον Κανάκθ (1990: 85), με τθ ςωκρατικι ςτρατθγικι διδαςκαλίασμάκθςθσ είναι δυνατι θ διαπραγμάτευςθ περιοριςμζνθσ μόνον φλθσ. Κατά τον
Κονιδιτςιϊτθ (2002: 464) επίςθσ, θ γενίκευςθ τθσ μαιευτικισ μεκόδου δεν είναι
αποδεκτι χωρίσ αντίρρθςθ από τθ ςθμερινι ζρευνα τθσ επιςτιμθσ, κακϊσ θ
μάκθςθ με τθ μαιευτικι μζκοδο είναι δυνατι μόνο ςτθν περιοχι τθσ λογικισ, ενϊ
ςτθν περιοχι τθσ μάκθςθσ γεγονότων είναι προβλθματικι. Αντίκετα, ο Garlikov
(1998) κεωρεί πωσ θ μαιευτικι μζκοδοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να
διευκολφνει και τθ μάκθςθ γεγονότων, εφόςον θ παρουςίαςι τουσ οργανωκεί με
τρόπο που κα ζχει νόθμα για ςτο μακθτι154. Κατά τον Boghossian (2003: 18), θ
ςωκρατικι μζκοδοσ δεν περιορίηεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο ζρευνασ, αλλά οι
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Σκαλτςάσ ςτο Καραςμάνθσ, 2002: 177.
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εκπαιδευτικοί μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθν ςωκρατικι μζκοδο ςε κάκε πεδίο
ςυμπεριλαμβανομζνων και των κετικϊν επιςτθμϊν155.
Ο Rud (1997) αναφερόμενοσ ςε εργαςίεσ άλλων μελετθτϊν, εξετάηει αρκετζσ
χριςεισ τθσ ςωκρατικισ παιδαγωγίασ ςε διαφορετικά πλαίςια προκειμζνου να
καταδείξει τθν αςυνζπεια ανάμεςά τουσ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τον πλατωνικό
Σωκράτθ. Κεωρεί πωσ υπάρχει μία ευρεία χριςθ του όρου ‘ςωκρατικι’ για τθν
περιγραφι οριςμζνων τφπων διδαςκαλίασ, οι οποίεσ ενςωματϊνουν τθ χριςθ
ερωτιςεων από τον εκπαιδευτικό, ανεξαρτιτωσ του αντικειμζνου διδαςκαλίασ.
Υποςτθρίηει πωσ, θ κακι χριςθ ι κατάχρθςθ τθσ ςωκρατικισ κλθρονομιάσ
ςυμβαίνει κυρίωσ όταν θ διδαςκαλία του ερμθνεφεται ςτενά ωσ μία παιδαγωγικι
τεχνικι χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το πλαίςιο και θ ειρωνεία· ςυνεπϊσ, κεωρεί
πωσ είναι αναγκαία θ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ χριςθσ τθσ ςωκρατικισ
κλθρονομιάσ, κακϊσ υπό τον όρο ‘ςωκρατικι διδαςκαλία’ ςτεγάηεται μια ευρεία
γκάμα διδακτικϊν μεκόδων156.
Στθ ςωκρατικι μζκοδο, οι ερωτιςεισ, με τισ οποίεσ διευκφνεται θ ςυηιτθςθ
κεωροφνται το ςθμαντικότερο ςτοιχείο157. Ο Garlikov (χχ) αναφζρει πωσ υπάρχουν
τζςςερα κρίςιμα ςθμεία ςχετικά με τισ ερωτιςεισ· δθλαδι, οι ερωτιςεισ πρζπει να
είναι ενδιαφζρουςεσ ι να κινοφν τθν περιζργεια των μακθτϊν, κα πρζπει να
κακοδθγοφν με ςταδιακά και λογικά βιματα από τθν προθγοφμενθ γνϊςθ των
μακθτϊν προκειμζνου να μποροφν να απαντθκοφν άμεςα και τζλοσ κα πρζπει να
είναι ςχεδιαςμζνεσ με τρόπο ϊςτε να καταφζρει ο μακθτισ να κατανοιςει
ςυγκεκριμζνα ςθμεία. Επί τθσ ουςίασ, ο δάςκαλοσ προςπακεί να πετφχει να
χρθςιμοποιιςουν οι μακθτζσ τθ λογικι τουσ και να κατανοιςουν μζςω του
ςτοχαςμοφ τουσ πάνω ςτισ ερωτιςεισ του δαςκάλου, είτε τισ καλζσ νζεσ ιδζεσ ι τισ
προφανϊσ λανκαςμζνεσ ιδζεσ, που είναι οι ςυνζπειεσ των δικϊν τουσ παγιωμζνων
ιδεϊν, γνϊςεων ι πεποικιςεων. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει ο δάςκαλοσ να γνωρίηει
ι να είναι ςε κζςθ να ανακαλφψει ποιεσ είναι οι ιδζεσ και οι πεποικιςεισ των
μακθτϊν. Δεν είναι δυνατόν ο δάςκαλοσ να ρωτιςει οποιαδιποτε ερϊτθςθ ι να
ξεκινιςετε απλά από οπουδιποτε.
Ο Garlikov (ό.π.) ςυνεχίηει λζγοντασ πωσ, για να είναι αποτελεςματικι θ
ςωκρατικι μζκοδοσ ωσ διδακτικό εργαλείο, είναι καίριασ ςθμαςίασ θ αλλθλουχία
των ςθμαντικϊν ερωτιςεων να ακολουκεί μία λογικι πορεία. Το είδοσ τθσ
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ερϊτθςθσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία επίςθσ, κακϊσ δεν είναι όλεσ οι ερωτιςεισ
κατάλλθλεσ, όπωσ λ.χ. οι ευρείεσ, πολφ ανοιχτζσ ερωτιςεισ. Επίςθσ, ζνασ καλόσ
«Σωκρατικόσ δάςκαλοσ» πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα να αποτρζπει τουσ μακθτζσ
από το να μαντεφουν αυτό που κζλει να ακοφςει158.
Τα πλεονεκτιματα τθσ διδαςκαλίασ με τθ ςωκρατικι μζκοδο159 είναι ότι οι
μακθτζσ δε χάνουν το ενδιαφζρον ι τθ ςυγκζντρωςι τουσ όταν ςυμμετζχουν
ενεργά. Ο δάςκαλοσ μπορεί να διατθριςει ι και να ανακερμάνει το ενδιαφζρον
τουσ ρωτϊντασ εάν κεωροφν κάποια από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν ωσ
λανκαςμζνθ ι αν ςυμφωνοφν με κάποια ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ που δόκθκε.
Εάν κρικεί ςκόπιμο, μπορεί να ηθτθκεί απάντθςθ από ςυγκεκριμζνουσ μακθτζσ,
κατά τρόπο όμωσ που δεν κα τουσ κάνει να αιςκανκοφν ότι απειλοφνται· εάν θ
ςωκρατικι μζκοδοσ χρθςιμοποιθκεί με τρόπο ευγενικό και που προκαλεί τθν
εμπλοκι δεν υπάρχει λόγοσ να κεωρείται απειλθτικι160. Θ απουςία απειλισ
μπορεί λειτουργιςει ωσ κίνθτρο και να ενεργοποιιςει και άλλουσ μακθτζσ, οι
οποίοι ςε διαφορετικι περίπτωςθ κα παρζμεναν ςιωπθλοί. Σε περίπτωςθ που οι
μακθτζσ δεν γνωρίηουν να απαντιςουν, θ απάντθςθ δίνεται από άλλουσ μακθτζσ.
Θ ςωκρατικι μζκοδοσ εξάπτει τθν περιζργεια των μακθτϊν και διεγείρει τθ
ςκζψθ τουσ. Ακόμα, κάνει τθ διδαςκαλία πιο ενδιαφζρουςα, κακϊσ τισ
περιςςότερεσ φορζσ ο εκπαιδευτικόσ μακαίνει από τουσ μακθτζσ· για παράδειγμα, θ Paley (1986) περιγράφει πωσ άλλαξε θ ςτάςθ τθσ και εμπλουτίςτθκε θ
διδακτικι τθσ εμπειρία από τθ ςτιγμι που άρχιςε να «ακοφει» τισ απόψεισ των
μακθτϊν τθσ. Επιπλζον, με τθν εφαρμογι τθσ ςωκρατικισ μεκόδου, θ
ανατροφοδότθςθ είναι διαρκισ και άμεςθ, επιτρζποντασ με αυτόν τον τρόπο τον
ζλεγχο τθσ κατανόθςθσ των μακθτϊν κατά τθν πορεία του μακιματοσ και τθν
άμεςθ διόρκωςθ ι απάντθςθ των αποριϊν. Τζλοσ, θ ςωκρατικι μζκοδοσ
ςυνίςταται ςε διδαςκαλία μζςω τθσ διζγερςθσ τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν ςε
εςτιαςμζνεσ διδακτικζσ περιοχζσ προκειμζνου να εκμαιεφςουμε τισ απόψεισ τουσ
και όχι διδαςκαλία θ οποία επιβάλλει ςτο μακθτι ιδζεσ, τισ οποίεσ ενδζχεται και
να μθν είναι ςε κζςθ να αφομοιϊςει.
Είναι πικανό, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι ιδζεσ των μακθτϊν να ξεπερνοφν
τθν προγραμματιςμζνθ ςειρά παρουςίαςθσ τθσ διδακτζασ φλθσ. Οι επιλογζσ για
τον δάςκαλο είναι αρκετζσ και όλεσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ διατιρθςθσ του
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ενδιαφζροντοσ του μακθτι, ο οποίοσ κατ’ αυτόν τον τρόπο εμπλζκεται ενεργά ςτθ
διαδικαςία τθσ μάκθςισ του· ζτςι, ο δάςκαλοσ μπορεί να αλλάξει τθ ςειρά
παρουςίαςθσ τθσ διδακτζασ φλθσ προκειμζνου να απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ των
μακθτϊν ι να τουσ ηθτιςει να ςκεφτοφν τθν απάντθςθ τθν οποία κα μποροφν να
ελζγξουν και να ςυηθτιςουν αργότερα.
Θ μαιευτικι μζκοδοσ «προάγει τον τρόπο ςκζψθσ του μακθτι ενϊ αναλφει
ζννοιεσ με λογικό τρόπο»161. Με τθ ςωκρατικι μζκοδο οι μακθτζσ μποροφν να
διδαχκοφν πϊσ να ςκζφτονται κριτικά μζςω τθσ προςεκτικισ εξζταςθσ ιδεϊν και
προβλθμάτων ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο162, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
κατανoοφν το προσ μάκθςθ υλικό και όχι απλϊσ πακθτικά να μακαίνουν να το
επαναλαμβάνουν ςε ςυνκικεσ τάξθσ163. H μετάδοςθ γνϊςεων παραςφρει ςε
πακθτικι αποδοχι και οι γνϊςεισ ςιμερα ξεπερνιοφνται γριγορα, γιϋ αυτό και οι
ερωτιςεισ κεωροφνται πιο ςθμαντικζσ από τισ ζτοιμεσ απαντιςεισ. Δθμιουργία
γνϊςθσ ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ εμπλζκονται ενεργά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία
αναηθτϊντασ να βρουν νόθμα ςτισ εμπειρίεσ τουσ164.
Για να είναι δυνατι θ εφαρμογι τθσ ςωκρατικισ μεκόδου165 κα πρζπει οι
μακθτζσ να κατζχουν επαρκείσ γνϊςεισ ςχετικζσ με το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ, τισ
οποίεσ κα παρουςιάςουν και οι οποίεσ κα ςυηθτθκοφν και, ενδεχομζνωσ, κα
ςυμπλθρωκοφν ι κα ανακεωρθκοφν. Αυτό προχποκζτει πωσ οι μακθτζσ είναι
ικανοί και πρόκυμοι να εκφράςουν ανοικτά τισ απόψεισ τουσ. Επιπλζον, οι
μακθτζσ χρειάηεται να υιοκετιςουν οριςμζνεσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ αλλά και να
διακζτουν ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ, όπωσ να ακοφν υπομονετικά, να
υποβάλλουν ςυμπλθρωματικζσ ερωτιςεισ, να αμφιςβθτοφν απόψεισ, να ηθτοφν
αιτιολογιςεισ, να διευκρινίηουν αςάφειεσ και να διατυπϊνουν ςυμπεράςματα.
Είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ να ομολογοφν τθν ανεπάρκεια των απαντιςεϊν τουσ,
να αναγνωρίηουν τα λάκθ τουσ και να προςπακοφν να μάκουν απ’ αυτά,
ανακεωρϊντασ τθ γνϊμθ τουσ. Ακόμα πρζπει να αςκθκοφν να μιλοφν με τθ ςειρά,
να μθ διακόπτουν τουσ άλλουσ, να αναφζρονται ςτθ γνϊμθ των ςυμμακθτϊν
τουσ. Ρολφ ςθμαντικό είναι επίςθσ να μάκουν οι μακθτζσ να δζχονται τθν κριτικι
των άλλων, να μθν αποκαρρφνονται εφκολα και να ςυνεχίηουν τισ ανολοκλιρωτεσ
ςυηθτιςεισ.
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Θ ςωκρατικι μζκοδοσ ενδεχομζνωσ να φαίνεται απλι και εφκολθ ςτθν
προετοιμαςία, όμωσ προχποκζτει εμπιςτοςφνθ ςτον εκπαιδευτι, πολλζσ γνϊςεισ
και εκτενι προετοιμαςία166. Ζτςι, για τθν εφαρμογι τθσ ςωκρατικισ ςτρατθγικισ
διδαςκαλίασ-μάκθςθσ απαιτείται από το δάςκαλο167 θ επιλογι κατάλλθλων
κεμάτων. Τα κζματα που κα επιλεγοφν μποροφν λ.χ. να είναι «προκλθτικά» από
τθν άποψθ ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Είναι ςθμαντικό, ο δάςκαλοσ να ςκεφτεί
ςχετικά με τθ λογικι του κζματοσ και τθ διατφπωςι του, ϊςτε οι απαντιςεισ να
κεωροφνται «εφκολεσ», αλλά και τον τρόπο να το κάνει πιο εφκολα αφομοιϊςιμο
λαμβάνοντασ υπόψθ το επίπεδο και τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν 168. Θ
προετοιμαςία του μακιματοσ πρζπει να είναι πλιρθσ, ϊςτε ο δάςκαλοσ να είναι
ςε κζςθ να αντιμετωπίςει διάφορεσ αντιδράςεισ των μακθτϊν. Γι’ αυτό το λόγο
χρειάηεται να ςκεφτεί ερωτιςεισ αλλά και ςυγκεκριμζνα παραδείγματα για να
είναι ςε κζςθ να αμφιςβθτιςει απόψεισ, να επιςθμάνει αντιφάςεισ και να
αποκαλφψει λάκθ. Στο μάκθμα γίνεται κριτικι εξζταςθ και αιτιολόγθςθ των
απόψεων οι οποίεσ ςυηθτοφνται ιςότιμα. Ζτςι, ο δάςκαλοσ πρζπει να είναι ςε
ςυνεχι πνευματικι εγριγορςθ, να επιδεικνφει προκυμία να κρίνει τισ προςωπικζσ
του απόψεισ και τισ απόψεισ των μακθτϊν του και να ζχει αναγνωρίςει και
αποδεχτεί τθν ανάγκθ για κριτικι ςκζψθ.
Θ εφαρμογι τθσ ςωκρατικισ μεκόδου περιλαμβάνει επιπλζον δυςκολίεσ 169,
κακϊσ απαιτείται πολλι ενζργεια και ςυγκζντρωςθ εκ μζρουσ του δαςκάλου όταν
εφαρμόηεται με ταχφτθτα μζςα ςτθν τάξθ. Επίςθσ, θ διδαςκαλία με τθ ςωκρατικι
μζκοδο δεν είναι δυνατόν να εφαρμοςτεί ςε κάκε διδακτικι ενότθτα ι όλθ τθν
θμζρα. Πταν θ εφαρμογι τθσ δεν είναι επιτυχισ, είναι επίπονθ θ προςπάκεια
προκειμζνου να διαπιςτωκεί τί χρειάηεται να τροποποιθκεί ι να αναςκευαςτεί.
Καταλιγοντασ, θ διδαςκαλία με τθ ςωκρατικι μζκοδο είναι απαιτθτικι και
χρονοβόρα όχι μόνο ωσ προσ τθν προετοιμαςία τθσ αλλά και τθν εφαρμογι τθσ.
Για το λόγο αυτό, θ προετοιμαςία των εκπαιδευτϊν κα πρζπει να περιλαμβάνει
τθν εξάςκθςι τουσ ςτθ χριςθ τθσ διαλογικισ μεκόδου170 αλλά και ςτθν τζχνθ
υποβολισ των ερωτιςεων, θ οποία ίςωσ κα πρζπει να διδάςκεται 171.
Εν κατακλείδι, αν και θ ςωκρατικι μζκοδοσ κζτει υπερβολικζσ απαιτιςεισ ςε
δαςκάλουσ και μακθτζσ και το περιεχόμενο των μακθμάτων δεν είναι
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ςυγκεκριμζνο, αποτελεί ακόμθ και ςιμερα ζναν άριςτο τρόπο προςζγγιςθσ τθσ
γνϊςθσ μζςω τθσ αμφιςβιτθςθσ, τθσ μεκοδικισ ςκζψθσ, τθσ ερμθνείασ· με άλλα
λόγια, μζςω τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ του μακθτι ςτθ διαδικαςία τθσ
απόκτθςθσ γνϊςεων και τθσ κατανόθςισ τουσ172.
2.4.5. Κριτική ςτη μαιευτική μζθοδο
Θ κριτικι που ζχει αςκθκεί ςτθ ςωκρατικι μαιευτικι είναι πωσ κατά τον ζλεγχο
που αςκοφςε ο Σωκράτθσ ςτισ απόψεισ του ςυνομιλθτι του, απλά αποκάλυπτε το
λάκοσ χωρίσ να εξθγεί το λόγο για τον οποίο ιταν λάκοσ173· δθλαδι, από τον
Σωκράτθ ζλειπε θ εξθγθτικι γνϊςθ174.
Επιπλζον κριτικι που αςκείται είναι πωσ, θ ςωκρατικι μαιευτικι ανικει ςτα
δαςκαλοκεντρικά μοντζλα μάκθςθσ με το δάςκαλο, ωσ ο κφριοσ ρυκμιςτισ του
διαλόγου, να κατευκφνει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μζςω των ερωτιςεων175· Οι
παραδοςιακζσ ςχζςεισ εξουςίασ, ειδικά ςε ζνα περιβάλλον ςχολικισ τάξθσ,
επικεντρϊνονται και ςτθ «κζςθ ιςχφοσ» του δαςκάλου και τθν προνομιακι
πρόςβαςι του ςτθν αλικεια176. Κατά τον Boghossian (2002) όμωσ, παραδόξωσ, θ
ςωκρατικι παιδαγωγία ςυγχζει, και ςε κάποιο βακμό, ακόμθ και αντιςτρζφει τισ
παραδοςιακζσ ςχζςεισ εξουςίασ. Ο ςωκρατικόσ δάςκαλοσ δεν ιςχυρίηεται ότι ζχει
όλεσ τισ απαντιςεισ, αλλά πραγματικά αντλεί δφναμθ από τισ δθλϊςεισ των
ςυνομιλθτϊν του. Στθν ςωκρατικι παιδαγωγία οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ
εξουςίασ είναι πολφ μειωμζνεσ, κακϊσ θ ζμφαςθ μετατοπίηεται από τουσ
ανκρϊπουσ ςτισ κζςεισ. Στθ γνιςια ςωκρατικι πρακτικι τα επιχειριματα δεν
μποροφν να απορριφκοφν de facto· χρειάηεται να απορριφκοφν λόγω αντεπιχειρθμάτων. Με άλλα λόγια, ο ζλεγχοσ υποχρεϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ να
εςτιάςουν ςτα επιχειριματα και όχι ςτουσ ανκρϊπουσ που επιχειρθματολογοφν.
Θ ‘εξουςία’ δεν είχε κζςθ ςτθ διδαςκαλία του Σωκράτθ κακϊσ ο διάλογοσ
διεξαγόταν επί ίςοισ όροισ, με τουσ ςυνομιλθτζσ να εκφράηουν ελεφκερα τισ
απόψεισ τουσ. Επιπλζον, ο Σωκράτθσ εκκινοφςε από το κζςθ του μανκάνοντοσ,
ηθτϊντασ να μάκει από τουσ ςυνομιλθτζσ του, όπωσ λ.χ. ςτουσ διαλόγουσ Λάχθσ,
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Μζνων, Ευκφφρων, που αναφζρκθκαν παραπάνω. Αυτό που είναι χαρακτθριςτικό
των ςωκρατικϊν διαλόγων, είναι πωσ ο Σωκράτθσ αναλάμβανε το ρόλο του
ελεγκτι, δθλαδι με ςφγχρονουσ όρουσ, του διδάςκοντα, όχι όμωσ με τθν πρόκεςθ
να αςκιςει εξουςία, αλλά όντασ ζνασ πολφ κριτικά ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ, δεν
δεχόταν χωρίσ αντιρριςεισ ι ενδελεχι κριτικι εξζταςθ τισ απόψεισ των
ςυνομιλθτϊν του. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ο διάλογοσ Θεαίτθτοσ.
Στο διάλογο αυτό, θ ςυηιτθςθ ξεκινά με τθν εξζταςθ ςτθν οποία υποβάλλει ο
Σωκράτθσ τον Κεαίτθτο, κακϊσ πολφ του τον ζχουν επαινζςει και μάλιςτα του
είπαν ότι του μοιάηει ωσ προσ το ικοσ και χαρακτιρα. Από τθ ςυηιτθςθ
διαπιςτϊνουν πωσ θ ςοφία κάνει τουσ ςοφοφσ άνδρεσ ςοφοφσ και πωσ θ ςοφία
είναι ταυτόςθμθ τθσ γνϊςθσ. Τι είναι όμωσ γνϊςθ, αναρωτιζται ο Σωκράτθσ και ο
Κεαίτθτοσ, ωσ ο νεϊτεροσ των παριςταμζνων, αναλαμβάνει να δϊςει τθν
απάντθςθ. Ο Κεαίτθτοσ κάνει τρεισ απόπειρεσ οριςμοφ τθσ γνϊςθσ. Ο διάλογοσ
τελειϊνει (210b-c) χωρίσ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα του Σωκράτθ, όμωσ ο Κεαίτθτοσ
ομολογεί ότι με τθ βοικειά του ζχει ϋγεννιςει’ και μάλιςτα ζχει πει περιςςότερα
από όςα είχε μζςα του. Ο Σωκράτθσ επαινεί τθ μαιευτικι μζκοδο και τα
πλεονεκτιματα που προςφζρει· τϊρα ο Κεαίτθτοσ ζχει απαλλαγεί από τον ‘αζρα’
που τον γζμιηε και αν ςυλλάβει ξανά, αν γεμίςει πάλι, κα είναι με καλφτερα
πράγματα. Αν πάλι όχι, τότε κα είναι πιο ιρεμοσ, κακϊσ δεν κα φαντάηεται ότι
ξζρει αυτά που δεν ξζρει.
Ζχει ιδθ αναφερκεί πωσ δεν είναι όλοι οι άνκρωποι ζτοιμοι για τθ ςωκρατικι
μζκοδο. Ο ζλεγχοσ που οδθγεί ςτθν αμφιςβιτθςθ των πεποικιςεων και κατά
ςυνζπεια εμμζςωσ και του τρόπου διεξαγωγισ του βίου, ενδζχεται να προκαλζςει
κλονιςμό ςτον εκπαιδευόμενο ι να οδθγιςει ςε κατάςταςθ που δεν ξζρουμε πωσ
κα αντιδράςει. Χρειάηεται, λοιπόν, εξοικείωςθ με τθ μζκοδο, αλλά επίςθσ τα
άτομα να διακζτουν και κάποιο βακμό αυτογνωςίασ177. Μία πρόταςθ είναι, θ
μοντζρνα εκδοχι τθσ ςωκρατικισ μαιευτικισ να αρχίςει να εφαρμόηεται νωρίσ,
ςτα πλαίςια τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε ςτθν ενιλικθ φάςθ τθσ ηωισ τουσ
τα άτομα να είναι ζτοιμα να αποδεχτοφν τθν εφαρμογι τθσ κλαςςικισ εκδοχισ.
Μία άλλθ πρόταςθ είναι θ υιοκζτθςθ τθσ ιπιασ εκδοχισ τθσ ςωκρατικισ μεκόδου
ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων με ςταδιακι ενςωμάτωςθ ςτοιχείων τθσ πιο
απαιτθτικισ

κλαςςικισ

εκδοχισ,

αφοφ

προθγθκεί

ςυηιτθςθ

με

τουσ

εκπαιδευόμενουσ, τουσ κοινοποιθκοφν οι ενδεχόμενεσ ςυνζπειεσ και ηθτθκεί θ
ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ. Από τθν άλλθ μεριά, και οι εκπαιδευτζσ χρειάηεται να είναι
177
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πολφ καλοί γνϊςτεσ τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
διαχειριςτοφν αποτελεςματικά ενδεχόμενεσ κρίςεισ. Ακόμα, πρζπει και οι ίδιοι να
είναι ζτοιμοι να αμφιςβθτιςουν τισ δικζσ τουσ αντιλιψεισ, κακϊσ οι ρόλοι του
δαςκάλου με το μακθτι εναλλάςςονται ςτθ ςωκρατικι μζκοδο διδαςκαλίασ.
2.5.

Συμπεραςματικζσ παρατηρήςεισ

Στο κεφάλαιο αυτό αςχολθκικαμε με το δάςκαλο Σωκράτθ που υπακοφοντασ
ςτθ κεία εντολι, αφιζρωςε τον εαυτό του ολοκλθρωτικά ςτουσ ςυμπολίτεσ του. Σε
αυτοφσ εφάρμοηε τθν μαιευτικι του τζχνθ μζςα από το διάλογο που ανζπτυςςε
μαηί τουσ. Οι ερωτιςεισ του οδθγοφςαν ςτθν αποκάλυψθ του κενοφ που υπιρχε
ςτον ςυνομιλθτι του, ο οποίοσ κεωρϊντασ ότι κατζχει τθ γνϊςθ, ζφτανε τελικά να
απαξιωκεί. Πμωσ ο ςτόχοσ του Σωκράτθ δεν ιταν θ απαξίωςθ, αλλά θ ανάδειξθ
του ςυνομιλθτι, θ οποία μποροφςε να γίνει μόνο όταν αυτόσ ελευκερωνόταν από
τθν πλάνθ.
Θ ουςία τθσ ςωκρατικισ παιδαγωγίασ178 ςυνοψίηεται ςτα εξισ ςθμεία· ειςάγει
τον μαιευτικό διάλογο όπου θ ερϊτθςθ ζχει μεγάλθ μορφωτικι αξία. Θ απορία και
θ ςυνειδθτοποίθςθ του προβλιματοσ αποκτοφν μια άγνωςτθ μζχρι τότε ςθμαςία,
αυτιν τθσ προετοιμαςίασ για τθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ. Στρζφεται προσ τθν
ατομικότθτα και με τθν παιδαγωγικι ειρωνεία επιδιϊκει προςζγγιςθ του κζντρου
του εςωτερικοφ ανκρϊπου. Αςχολείται με πράγματα και ηθτιματα πρωταρχικά,
απλά και ςτοιχειϊδθ. Δε διδάςκει, αλλά υποβοθκά τθν αυτενεργό μάκθςθ,
κακόςον ειςάγει αντί τθσ διδαςκαλίασ τθ μάκθςθ. Υποβοθκά με τθ μαιευτικι
ερϊτθςθ ςτθ δθμιουργία ανκρϊπων δραςτιριων. Ρροςπακεί να εκμαιεφςει τισ
γνϊςεισ από τον εςωτερικό κόςμο του ανκρϊπου και να γίνει, από μαιευτικι
γνϊςεων, μαιευτικι θκικισ μόρφωςθσ. Εν τζλει, θ ςωκρατικι διαλογικι-ελεγκτικι
μζκοδοσ επιδιϊκει να δοκιμάςει τθν ψυχι του ςυνομιλθτι του, ζτςι ϊςτε να τον
πείςει να ζρκει αντιμζτωποσ με τον εαυτό του, δίχωσ αυταπάτεσ και
ψευδαιςκιςεισ179.
Θ μαιευτικι μζκοδοσ είναι δφςκολθ και απαιτθτικι ςτθν εφαρμογι τθσ
κζτοντασ ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ. Οι δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου
εξακολουκοφν να αποτελοφν αντικείμενο ςυηιτθςθσ με τισ γνϊμεσ να διίςτανται
ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά τθσ ςτθν μεταβίβαςθ γνϊςεων, παρόλο που
178
179
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υπάρχει θ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ωσ διδακτικοφ εργαλείου. Θ ερϊτθςθ
αποτελεί το ςτοιχείο-κλειδί· το ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτο αντικείμενο τθσ
ςυηιτθςθσ, παρακινεί τθν περιζργεια και προάγει τθν κατανόθςθ, εξαλείφει κάκε
υποψία απειλισ, όταν τεκεί με το ςωςτό τρόπο, ενκαρρφνοντασ ζτςι τθ ςυμμετοχι
των εκπαιδευομζνων. Στθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων, όπου θ μεταβίβαςθ
γνϊςεων δεν αποτελεί προτεραιότθτα και θ μάκθςθ εκδθλϊνεται ωσ εςωτερικι
ανάγκθ, θ μζκοδοσ βρίςκει τθν καλφτερθ εφαρμογι τθσ. Στθν εκπαίδευςθ των
ενθλίκων, και πιο ςυγκεκριμζνα ςτουσ ενθλίκουσ εκπαιδευόμενουσ και όλα όςα
αφοροφν και ςχετίηονται με τθ μάκθςι τουσ, ςε ςχζςθ με τθ ςωκρατικι μζκοδο,
αναφερόμαςτε ςτο επόμενο κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 3. Σωκρατική μζθοδοσ και εκπαίδευςη ενηλίκων
3.1.

Ειςαγωγή

Θ ςωκρατικι παιδαγωγία περιζχει όλα όςα τονίηουν οι ςφγχρονοι ςτοχαςτζσ
τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Ειςιγαγε μία νζα εκπαιδευτικι τεχνικι που
περιελάμβανε τθν άμεςθ εμπλοκι του εκπαιδευόμενου, κακϊσ τον ζβαηε ςτο
επίκεντρο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και μζςω του διαλόγου τον οδθγοφςε
πολφ ςυςτθματικά ςε κριτικι εξζταςθ των απόψεϊν του. Ο Σωκράτθσ εςτίαηε κατά
κφριο λόγο ςε ζνα ςυνομιλθτι, ςτρεφόταν προσ το πρόςωπο, αλλά προςκαλοφςε
ι ενζπλεκε ςτο διάλογο και άλλον, όταν φαινόταν ότι ο διάλογοσ ζφτανε ςε
αδιζξοδο, όταν δθλαδι ο πρϊτοσ ςυνομιλθτισ ζφτανε ςτθν απορία180. Επί
παραδείγματι, ςτον διάλογο Λάχθσ το εγχείρθμα του οριςμοφ τθσ ανδρείασ
καλείται να ςυνεχίςει ο Νικίασ, όταν ο Λάχθσ ομολογεί τθν αδυναμία του μετά από
τρεισ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ. Κακ’ όμοιο τρόπο, και ςτο διάλογο Χαρμίδθσ
εμπλζκεται ςτθ ςυηιτθςθ ο Κριτίασ, όταν και θ τρίτθ απόπειρα οριςμοφ τθσ
ςωφροςφνθσ αντικροφεται από τον Σωκράτθ.
Ο όροσ ‘εκπαίδευςθ ενθλίκων’ αναφζρεται ςε άτομα ϊριμα και αυτεξοφςια και
αφορά τθ ςυςτθματικι προςπάκεια προσ απόκτθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων,
ςτάςεων υπό τθν κακοδιγθςθ ενόσ εκπαιδευτι181. Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων ζχει
δφο διαςτάςεισ· τθν ατομικι, θ οποία αποβλζπει ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ
προςωπικότθτασ των εκπαιδευόμενων και τθ ςυλλογικι, θ οποία αποβλζπει ςτθν
γενικότερθ κοινωνικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ182.
Το παρόν κεφάλαιο εςτιάηει ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων με αναφορά ςτουσ
ενθλίκουσ εκπαιδευόμενουσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ, κακϊσ επίςθσ και ςε
ηθτιματα που αφοροφν ςτθ φοίτθςι τουσ. Επίςθσ, γίνεται αναφορά ςτουσ ρόλουσ
και τα τυπικά προςόντα των εκπαιδευτϊν ενθλίκων, ςτο ςχεδιαςμό εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων και ςτθν επιλογι των κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν. Στόχοσ
είναι θ πλθρζςτερθ κατανόθςθ του προφίλ του ενιλικου μακθτι, ϊςτε να
εφαρμοςτεί θ πλζον κατάλλθλθ διδακτικι προςζγγιςθ και να επιτευχκεί θ
μάκθςθ. Επιπλζον, ςυηθτοφνται οι αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ ςφγχρονθ
εκπαίδευςθ ενθλίκων, με αναφορζσ ςτισ απόψεισ οριςμζνων εκ των μελετθτϊν
του πεδίου και πιο ςυγκεκριμζνα του Freire, από τθν κριτικι ςχολι ςκζψθσ, και
180
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των Knowles, Mezirow και Jarvis, εκπροςϊπων τθσ ανκρωπιςτικισ φιλοςοφίασ.
Συγχρόνωσ, γίνεται παραλλθλιςμόσ με τισ αρχζσ τθσ ςωκρατικισ διδαςκαλίασ,
προκειμζνου να αναδειχκεί το γεγονόσ ότι πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ που
τίκενται από τουσ ςφγχρονουσ μελετθτζσ και να τονιςτεί ο ςθμαντικόσ ρόλοσ που
μπορεί να διαδραματίςει ςτθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων. Λδιαίτερθ αναφορά
γίνεται ςτθ μεταςχθματιςτικι μάκθςθ του Mezirow, κακϊσ «αποτελεί τθν
πλθρζςτερθ προςζγγιςθ μζχρι ςιμερα ςε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θ
μάκθςθ που περιζχει κριτικό ςτοχαςμό μπορεί να επιφζρει μεταςχθματιςμοφσ
ςτο ςφςτθμα αντιλιψεων των ενθλίκων»183.
3.2.

Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι

Ο όροσ ‘ενιλικοσ’ ζχει ςυνδεκεί με μια ςειρά από ζννοιεσ που διαφζρουν από
κοινωνία ςε κοινωνία και προςδιορίηονται από τισ εκάςτοτε ιςτορικζσ και
κοινωνικζσ ςυνκικεσ184. Χρθςιμοποιείται επίςθσ για να αναφερκοφμε ςτα άτομα
τα οποία ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ και ζχουν τα δικαιϊματα και
τισ υποχρεϊςεισ του ενιλικου πολίτθ185. Τρία όμωσ κεωροφνται τα χαρακτθριςτικά
που διακρίνουν τον ενιλικο από τον μθ ενιλικο ςε όλεσ ςχεδόν τισ κοινωνίεσ, και
αυτά είναι θ πλιρθσ ανάπτυξθ, θ προοπτικι και θ αυτονομία 186. Στθν εκπαίδευςθ
ενθλίκων, θ ενθλικιότθτα προςδιορίηεται από δφο κριτιρια. Το πρϊτο αφορά τον
κοινωνικό προςδιοριςμό, δθλαδι ποιοσ ςυμπεριφζρεται ωσ ενιλικοσ, με τθν
ζννοια ότι αςκεί κοινωνικοφσ ρόλουσ ενθλίκου· το δεφτερο αφορά τον ψυχολογικό
οριςμό, δθλαδι ποιοσ ζχει τθν αυτοαντίλθψθ ενθλίκου, με τθν ζννοια ότι το ίδιο
το άτομο κεωρεί τον εαυτό του ωσ κφριο υπεφκυνο των πράξεϊν του και τθσ ηωισ
του187.
3.2.1. Χαρακτηριςτικά ενήλικων εκπαιδευόμενων
Οι περιςςότεροι άνκρωποι διατθροφν τθν ικανότθτα για μάκθςθ ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. Θ μάκθςθ ςτουσ ενθλίκουσ δεν διαφζρει ριηικά ωσ προσ
αυτιν των παιδιϊν188· διαφζρει θ διδακτικι μεκοδολογία επειδι οι ενιλικοι είναι
183
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διαφορετικοί από τα παιδιά και αυτό επθρεάηει τον τρόπο που μακαίνουν. Οι
ενιλικοι αντιμετωπίηονται ωσ άτομα με εαυτό που αναπτφςςεται ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ ηωισ, αν και το ςϊμα τουσ βακμιαία φκίνει189. Τα βαςικότερα
γνωρίςματα του ενιλικου μακθτι190 είναι θ ικανότθτα να καλλιεργεί και να
αναπτφςςει τθν περιζργειά του, δθλαδι να χρθςιμοποιεί τθν αποκλίνουςα ςκζψθ
που χαρακτθρίηει τθ δθμιουργικότθτα, τθ ςυγκλίνουςα ςκζψθ, θ οποία
προςανατολίηεται προσ αναμενόμενεσ απαντιςεισ, δθλαδι ςτισ ερωτιςεισ που
διατυπϊνει μπορεί να δοκεί απάντθςθ μζςω ζρευνασ, ι τθν επαγωγικιαπαγωγικι λογικι, δθλαδι να χρθςιμοποιεί ςυλλογιςμοφσ που ξεκινοφν από
μερικζσ κρίςεισ και καταλιγουν ςε γενικζσ ι το αντίκετο. Ο ενιλικοσ μακθτισ
διακρίνεται από τθν ικανότθτα να εντοπίηει τισ πιο χριςιμεσ και αξιόπιςτεσ πθγζσ
δεδομζνων, να επιλζγει και να χρθςιμοποιεί τα πιο κατάλλθλα μζςα για τθ
ςυλλογι των δεδομζνων από τισ κατάλλθλεσ πθγζσ, να οργανϊνει, να αναλφει και
να αξιολογεί τα δεδομζνα, ϊςτε να καταλιγει ςε ζγκυρα ςυμπεράςματα και
γενικεφςεισ και να χρθςιμοποιεί τα ςυμπεράςματα των μελετϊν του.
Τισ ικανότθτεσ αυτζσ οφείλει να αξιοποιιςει και να αναπτφξει ο εκπαιδευτισ
ενθλίκων ζχοντασ επίςθσ υπόψθ τισ παρακάτω παραδοχζσ, που ιςχφουν για το
μεγαλφτερο μζροσ των εκπαιδευόμενων ενθλίκων191. Θ πρϊτθ παραδοχι αφορά
τθν ενθλικιότθτα που περιλαμβάνει τουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ του ενθλίκου. Θ
εκοφςια ςυμμετοχι τουσ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι ζνασ ακόμθ τρόποσ
με τον οποίο αςκοφν τθν ενθλικιότθτά τουσ, όπωσ και ότι τείνουν προσ τθν
αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ. Οι ενιλικοι αιςκάνονται τθν ανάγκθ να γνωρίηουν
γιατί πρζπει να μάκουν κάτι και να αντιμετωπίηονται από τον εκπαιδευτι τουσ ωσ
άτομα υπεφκυνα και ικανά να κατευκφνουν τθ ηωι τουσ. Συνικωσ, είναι ικανοί να
ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ, γνωρίηουν τι κζλουν, πϊσ να το μάκουν και αν το
ζμακαν. Υπάρχουν όμωσ και οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αιςκάνονται
εξαρτθμζνοι από τον εκπαιδευτι και αναμζνουν «να διδαχκοφν», όπωσ λ.χ. όταν
επιςτρζφουν ςτθν εκπαίδευςθ μετά από κάποιο διάςτθμα που ζμειναν μακριά
από το ςχολείο.
Άλλθ παραδοχι είναι ότι τα ενιλικα άτομα βρίςκονται ςε εξελιςςόμενθ
διεργαςία ανάπτυξθσ και όχι ςτο ξεκίνθμα μιασ διεργαςίασ· δεν ςταμάτθςαν να
αναπτφςςονται και να εξελίςςονται και δεν είναι πακθτικά άτομα, αλλά ςυμ189
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μετζχουν ενεργά ςε δυναμικι διεργαςία ανάπτυξθσ και αλλαγισ ςε όλεσ τισ πλευρζσ τθσ ηωισ τουσ. Ακόμα, οι ενιλικοι φζρνουν μαηί τουσ ζνα ςφνολο εμπειριϊν
και αξιϊν. Θ εμπειρία αυτι, τθν οποία μποροφν να τθν αξιοποιιςουν ςτθν
αποτελεςματικότερθ κατάκτθςθ τθσ μάκθςθσ, χρθςιμεφει ςτο να προςδιορίςουν
ποιοι είναι, να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ αντίλθψθ και ταυτότθτα. Ζτςι, όταν θ
εμπειρία αυτι υποτιμάται ι αγνοείται από τον εκπαιδευτι, εκλαμβάνεται ωσ
απόρριψθ του προςϊπου και όχι απλϊσ τθσ εμπειρίασ.
Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ςυνειδθτοποιοφν τισ μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ που
δθμιουργοφνται από τα κακθμερινά προβλιματα και προςζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ. Οι ςτόχοι αυτοί μπορεί να είναι επαγγελματικοί· οι ενιλικοι επικυμοφν να αποκτιςουν εφόδια, είτε για να ενταχκοφν ςτθν
απαςχόλθςθ, είτε για να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του επαγγζλματόσ τουσ, είτε για να αναλάβουν νζουσ επαγγελματικοφσ ρόλουσ. Στόχοι εκπλιρωςθσ κοινωνικϊν ρόλων που ιδθ ζχουν, ι ενδζχεται να αναλάβουν, ςτόχοι προςωπικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ αιςκάνονται τθν ανάγκθ να διευρφνουν τα ενδιαφζροντά τουσ και να ανακαλφψουν νζεσ διαςτάςεισ τθσ πραγματικότθτασ, αλλά και
του εαυτοφ τουσ. Στόχοι απόκτθςθσ κφρουσ, και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ενδιαφζρονται περιςςότερο για τισ κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ που ςχετίηονται με το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και λιγότερο για το περιεχόμενο. Υπάρχουν επίςθσ
εκπαιδευόμενοι που προςζρχονται ςε κάποιο πρόγραμμα με ςυγκεχυμζνουσ ι
αόριςτουσ ςτόχουσ, είτε επειδι αναγκάςτθκαν από τουσ εργοδότεσ τουσ, είτε
επειδι θ ςυμμετοχι τουσ ςυνδζεται με κάποιεσ απολαβζσ 192.
Οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι προςζρχονται ςτο πρόγραμμα με προςδοκίεσ, ςε
ςχζςθ με τθ μακθςιακι διεργαςία, που βαςίηονται ςυνικωσ ςτθν εμπειρία που
είχαν από τα ςχολικά τουσ χρόνια και τθν εκπαίδευςθ που ζλαβαν. Ραρωκοφνται
όταν προςεγγίηουν κζματα που είναι ενδιαφζροντα ι χριςιμα γι’ αυτοφσ,
άπτονται των εμπειριϊν τουσ και των πραγματικϊν προβλθμάτων τθσ ηωισ και δεν
αποτελοφν γενικζσ γνϊςεισ ενόσ επιςτθμονικοφ ι ςχολικοφ αντικειμζνου. Οι
ενιλικοι ζχουν ανταγωνιςτικά ενδιαφζροντα· είναι ςυνικωσ εκπαιδευόμενοι
μερικισ παρακολοφκθςθσ και θ εκπαίδευςι τουσ αποτελεί γι’ αυτοφσ ηιτθμα
δευτερεφοντοσ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ άλλα κζματα απαςχολοφν το χρόνο και το
ενδιαφζρον τουσ. Για το λόγο αυτό, ο χρόνοσ για εργαςίεσ ςτο ςπίτι είναι
περιοριςμζνοσ. Τζλοσ, οι ενιλικοι ζχουν ιδθ διαμορφωμζνουσ τρόπουσ μάκθςθσ,
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οι οποίοι ποικίλλουν ανάμεςα ςτισ διάφορεσ ομάδεσ εκπαιδευόμενων και φυςικά,
διαφζρουν από αυτοφσ των ανθλίκων.
Καταλιγοντασ, ςτα παραπάνω χαρακτθριςτικά των ενθλίκων εκπαιδευόμενων
μποροφν να προςτεκοφν θ επικυμία τουσ να νοιϊκουν άνετα και θ εκτίμθςθ για το
φιλικό ενδιαφζρον του εκπαιδευτι. Επίςθσ, θ ανάγκθ τουσ για επιβεβαίωςθ ότι
μποροφν να τα καταφζρουν ςε ό,τι κελιςουν να κάνουν ι να μάκουν, και για
επιβράβευςθ και ενκάρρυνςθ. Ακόμα, οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι, χρειάηονται
τθν ικανοποίθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων, τείνουν να είναι ανυπόμονοι και
πιζηονται από το χρόνο και τθ βιαςφνθ να εφαρμόςουν όςα ζμακαν ι τισ
δεξιότθτεσ που απζκτθςαν. Τζλοσ, μποροφν να αντιμετωπίηουν προβλιματα και
είναι γριγοροι ςτθν αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ τθσ καλισ διδαςκαλίασ 193.
3.2.2. Κίνητρα μάθηςησ και ςυμμετοχήσ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα
Τα κίνθτρα194 ςτθ μάκθςθ είναι επίςθσ διαφορετικά ςτουσ ενθλίκουσ από τουσ
μακθτζσ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ. Θ μάκθςθ ζχει ωσ αφετθρία τθν εμπειρία και
γι’ αυτό το λόγο είναι ςθμαντικι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν βιογραφία των ενθλίκων
και το πωσ αντιλαμβάνονται τθν κατάςταςι τουσ. Ζτςι, θ βιογραφία τείνει να
ενιςχφεται, εφόςον υπάρχει αρμονία ςτθ ςχζςθ αυτι, ενϊ μία δυςαρμονία είναι
πικανό να αποτελζςει το ζναυςμα για μακθςιακζσ διεργαςίεσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ
όταν ζνασ ενιλικοσ προςζρχεται ςε μία αίκουςα διδαςκαλίασ, βιϊνει μία κρίςθ195,
ι ζχει μία ανάγκθ. Τα παραπάνω υποςτθρίηονται από τα ςυμπεράςματα των
Aslanian & Brickell (1980) ότι οι άνκρωποι είχαν τθν τάςθ να επιςτρζφουν ςτθν
εκπαίδευςθ φςτερα από κρίςεισ που βίωναν196.
Ο Houle (1961)197 ερεφνθςε τουσ λόγουσ ςυμμετοχισ των ενθλίκων ςε
διαφόρων τφπων προγράμματα εκπαίδευςθσ για ενθλίκουσ και με βάςθ τα
αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ πρότεινε μια τυπολογία των ενθλίκων
εκπαιδευόμενων διακρίνοντασ τρεισ τφπουσ: τουσ προςανατολιςμζνουσ ςτουσ
ςτόχουσ, τουσ προςανατολιςμζνουσ ςτθ δράςθ και τουσ προςανατολιςμζνουσ ςτθ
μάκθςθ, θ οποία αποτελεί γι’ αυτοφσ αυτοςκοπό. Μζςα ςε αυτζσ τισ τρεισ
κατθγορίεσ μποροφν να προςδιοριςτοφν πολλά κίνθτρα. Θ πρϊτθ κατθγορία
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εκπαιδευόμενων είναι θ πιο οικεία ςτουσ εκπαιδευτζσ. Ο εκπαιδευόμενοσ που
είναι προςανατολιςμζνοσ ςτο ςτόχο, επικυμεί να προοδεφςει και ο τρόποσ για να
το πετφχει είναι μζςα από ζνα πρόγραμμα, το οποίο επιλζγει με πραγματιςτικά
κριτιρια που υπαγορεφονται από τισ επιταγζσ του επαγγζλματόσ του. Ο
εκπαιδευόμενοσ που είναι προςανατολιςμζνοσ ςτθ δράςθ, αποηθτά τθν κοινωνικι
και πνευματικι διζγερςθ και, ενδεχομζνωσ, βλζπει το πρόγραμμα ωσ ζναν τρόπο
για να αποφφγει προςωπικά προβλιματα ι οικογενειακζσ προςτριβζσ. Στθν τρίτθ
κατθγορία ανικουν οι άνκρωποι που είναι εκιςμζνοι ςτθ μάκθςθ και οι οποίοι
πάντα ςποφδαηαν για τθν ευχαρίςτθςθ τθσ ίδιασ τθσ μάκθςθσ 198. Σε παρόμοια
ζρευνα ο Tough (1968) κατζγραψε ωσ βαςικό ςυμπζραςμα ότι οι εκπαιδευόμενοι
ςυμμετζχουν ςε ζνα πρόγραμμα για αρκετοφσ και διαφορετικοφσ μεταξφ τουσ
λόγουσ, ενϊ ζνα από τα κφρια ευριματα τθσ ζρευνάσ του ιταν θ επικυμία των
ςυμμετεχόντων να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ που αποκτοφν ςτο πρόγραμμα 199.
Οι Morstain & Smart (1974) ανζδειξαν ζξι παράγοντεσ οι οποίοι λειτουργοφν ωσ
κίνθτρα για τθ ςυμμετοχι ςε ζνα πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ενθλίκων 200 με πρϊτο
αυτόν των κοινωνικϊν ςχζςεων. Οι ενιλικοι προςζρχονται ςε προγράμματα
επιμόρφωςθσ για να ικανοποιιςουν τθν ανάγκθ για κοινωνικοποίθςθ. Ζνασ άλλοσ
λόγοσ είναι οι εξωτερικζσ προςδοκίεσ, που αφοροφν τθ ςυμμόρφωςι τουσ προσ
τισ οδθγίεσ κάποιου ι για τθν εκπλιρωςθ των προςδοκιϊν ι ςυςτάςεων κάποιου
προςϊπου με εξουςία. Θ κοινωνικι προςφορά, δθλαδι θ επικυμία τουσ να
βελτιϊςουν τθν ικανότθτα προςφοράσ για το καλό τθσ κοινότθτασ ι να
βελτιϊςουν τθν ικανότθτα ςυμμετοχισ ςε κοινωνικι εργαςία, αποτελεί ζναν
ακόμα λόγο, όπωσ επίςθσ θ επαγγελματικι ανάπτυξθ, προκειμζνου να επιτφχουν
μία καλφτερθ επαγγελματικι κζςθ ι να παραμείνουν ανταγωνιςτικοί. Θ
απόδραςθ ι αποφυγι τθσ ρουτίνασ αποτελεί επίςθσ κίνθτρο για τουσ ενθλίκουσ,
κακϊσ τουσ απαλλάςςει από τθν ανία και τουσ προςφζρει ζνα διάλειμμα από τθ
ρουτίνα ςτο ςπίτι ι τθ δουλειά. Τζλοσ, το ενδιαφζρον για τθν ίδια τθ μάκθςθ, τθν
αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ προκειμζνου να ικανοποιιςουν τισ δικζσ τουσ μακθςιακζσ
ανάγκεσ. Το τελευταίο ςυνάδει με τθ κζςθ του Knowles πωσ, κακϊσ ζνα άτομο
ωριμάηει, το κίνθτρό του για μάκθςθ γίνεται εςωτερικό 201.

198

Houle, 1961: 122.
Ππωσ αναφζρεται ςτο Καραλισ, 2013: 33.
200
Ππωσ αναφζρεται ςτο Jarvis, 2004: 92, Lieb, 1991.
201
Knowles et al., 1984: 12 όπωσ αναφζρεται ςτο Κουλαουηίδθσ, 2011: 40. Επίςθσ, πρβλ. Houle, 1961.
199

56

Θ Cross (1981: 54-56)202, με βάςθ ερευνθτικά ευριματα από το χϊρο των ΘΡΑ,
αναφορικά με τθ ςυμμετοχι των ενθλίκων ςε εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ μθ
τυπικισ εκπαίδευςθσ, καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι από όλουσ τουσ παράγοντεσ
που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι, ο βαςικότεροσ είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο του
ατόμου. Οι ζρευνεσ καταδεικνφουν πωσ όςο περιςςότερθ εκπαίδευςθ ζχουν οι
άνκρωποι, τόςο περιςςότερθ επικυμοφν, και ςυνεπϊσ θ Cross κεωρεί τθν ζλλειψθ
ενδιαφζροντοσ ωσ το βαςικό εμπόδιο ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων για
τουσ λιγότερο εκπαιδευμζνουσ.
3.2.3. Αναςταλτικοί παράγοντεσ και εμπόδια μάθηςησ203
Θ φοίτθςθ των ενθλίκων επθρεάηεται από διάφορουσ παράγοντεσ, οι οποίοι
μπορεί να λειτουργιςουν, είτε αναςταλτικά ωσ προσ τθν ζναρξθ, είτε και να
ςυμβάλλουν ςτθ διακοπι τθσ φοίτθςθσ. Οι ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί από τθ
δεκαετία του ’70 και μετά χρθςιμοποιοφν, κυρίωσ για ςυςτθματικοφσ λόγουσ, τρία
πλαίςια αναφοράσ που είναι το κοινωνιολογικό, το ψυχολογικό και το οικονομικό.
Στο κοινωνιολογικό πλαίςιο, θ ζρευνα επικεντρϊνεται ςτθν επίδραςθ των
κοινωνικο-δθμογραφικϊν μεταβλθτϊν, όπωσ είναι το φφλο, θ θλικία, το οικογενειακό υπόβακρο, θ προθγοφμενθ εκπαιδευτικι εμπειρία, οι κοινωνικοί ρόλοι, θ
κοινωνικι κζςθ, τα χαρακτθριςτικά των ιδρυμάτων και των προςφορϊν τουσ. Στο
ψυχολογικό πλαίςιο, θ ζμφαςθ τίκεται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ,
ςτισ νοθτικζσ ικανότθτεσ, ςτισ ςτάςεισ και διακζςεισ, ςτα κίνθτρα, ςτισ προςδοκίεσ
και προκζςεισ των ςυμμετεχόντων. Στο οικονομικό πλαίςιο, ερευνϊνται παράγοντεσ όπωσ το κόςτοσ, θ ωφζλεια, θ επζνδυςθ και θ απόδοςθ.
Από τουσ κοινωνικοφσ παράγοντεσ, οι προθγοφμενεσ εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ
φαίνεται να παίηουν ςθμαντικό ρόλο. Αρνθτικζσ εμπειρίεσ κατά τθν αρχικι εκπαίδευςθ, ζλλειψθ κινιτρων ι χαμθλι επίδοςθ ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν απροκυμία
των ενθλίκων για ςυμμετοχι. Το είδοσ τθσ εργαςίασ αποτελεί επίςθσ ςθμαντικό
παράγοντα που επθρεάηει τθ ςυμμετοχι. Οι απαιτιςεισ για επαγγελματικι
ανζλιξθ, απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων, αλλά και θ ανάγκθ για προςαρμογι ςε
αλλαγζσ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, μπορεί να αςκιςουν ψυχικι πίεςθ ςτον
εργαηόμενο, με αποτζλεςμα τθν αναςτολι τθσ απόφαςθσ να ςυμμετάςχει ςε ζνα
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πρόγραμμα επιμόρφωςθσ· θ αδράνεια τείνει να είναι ςθμαντικόσ αναςταλτικόσ
παράγοντασ. Θ ςυμμετοχι ςχετίηεται και με το φφλο, με το ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν να αυξάνεται κεαματικά. Επίςθσ, παρατθρείται ζνα διαρκϊσ
αυξανόμενο ποςοςτό ςυμμετοχισ θλικιωμζνων ςε προγράμματα ενθλίκων.
Στουσ ψυχολογικοφσ παράγοντεσ αναφζρονται θ ζλλειψθ χρόνου και οικονομικισ ευχζρειασ λ.χ. για μετακινιςεισ. Άλλοι ψυχολογικοί παράγοντεσ ζχουν να
κάνουν με τθν αυτοαξιολόγθςθ, τθν αυτοαντίλθψθ και τθν αυτοπεποίκθςθ, κακϊσ
οι ενιλικοι ζχουν τθν αίςκθςθ ότι διακυβεφονται θ αυτοπεποίκθςθ και αυτοεικόνα τουσ, όταν καλοφνται να υιοκετιςουν μια καινοφρια ςυμπεριφορά ενϊπιον
ςυνεκπαιδευόμενων και ομάδων. Ραράγοντεσ που οδθγοφν ςτθ διακοπι τθσ
φοίτθςθσ ζχουν να κάνουν με τθ νοθμοςφνθ και τθν προςωπικότθτα του
εκπαιδευόμενου, μεταβλθτζσ από τισ οποίεσ εξαρτϊνται θ προςαρμογι, θ αυτονομία, θ ανάγκθ για επιδόςεισ. Σχετικά με τθ νοθμοςφνθ, άτομα με χαμθλότερθ
νοθμοςφνθ τείνουν να κζτουν μθ ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ για τον εαυτό τουσ και
διατθροφν μθ ρεαλιςτικζσ προςδοκίεσ από το πρόγραμμα, γεγονόσ που ςυμβάλλει
ςτθ διακοπι τθσ φοίτθςθσ.
Σε ό,τι αφορά τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ, ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυμμετοχι
παίηει το κόςτοσ ςυμμετοχισ ςε ςυνδυαςμό με το χρόνο, αλλά και θ αντιμετϊπιςθ
τθσ εκπαίδευςθσ ωσ επζνδυςθσ με ςτόχο τθν απόκτθςθ πλεονεκτθμάτων.
Στθ διακοπι τθσ φοίτθςθσ μπορεί να οδθγιςουν επίςθσ εξωτερικοί περιςταςιακοί παράγοντεσ, λ.χ. κακοκαιρία, καταςταςιακά εμπόδια, τα οποία προκφπτουν από τουσ ρόλουσ που οι ενιλικοι αναλαμβάνουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι,
όπωσ οι οικονομικζσ και οικογενειακζσ ευκφνεσ, λ.χ. προβλιματα που αφοροφν
τθν φροντίδα των παιδιϊν. Επίςθσ παράγοντεσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα,
όπωσ θ αςυμφωνία των ςκοπϊν του ιδρφματοσ ι του φορζα και των προςδοκιϊν
των ςπουδαςτϊν, λ.χ. προβλιματα ςχετικά με τον ςχεδιαςμό των μακθμάτων,
αλλά και οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ που αναπτφςςονται ςτα πλαίςια πραγματοποίθςθσ ενόσ προγράμματοσ. Οι καλζσ ςχζςεισ και θ καλι ενςωμάτωςθ των
εκπαιδευόμενων ςτο πρόγραμμα μειϊνουν τθν πικανότθτα διακοπισ τθσ φοίτθςθσ. Επιπλζον παράγοντεσ που μπορεί να οδθγιςουν ςε διακοπι τθσ φοίτθςθσ
αφοροφν τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ. Οι εκπαιδευόμενοι διακόπτουν τθν
εκπαίδευςι τουσ, όταν το πρόγραμμα δεν ικανοποιεί τισ εκπαιδευτικζσ τουσ
ανάγκεσ και νοιϊςουν ότι χάνουν το χρόνο τουσ. Ακόμα, το μακθςιακό περιβάλλον
είναι αναγκαίο να είναι ςωματικά και ψυχολογικά άνετο, κακϊσ οι μεγάλεσ
διαλζξεισ, οι ατζλειωτεσ ϊρεσ ςτο κρανίο και θ απουςία πρακτικισ δθμιουργοφν
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υψθλι πικανότθτα για εμφάνιςθ δυςφορίασ και απόρριψθσ. Τζλοσ, θ ζλλειψθ
ενθμζρωςθσ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ που προςφζρονται για ςπουδζσ και θ
γραφειοκρατία, αφοροφν επίςθσ παράγοντεσ οι οποίοι μπορεί να αναςτείλουν τθ
ςυμμετοχι.
Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν οι παραπάνω αναςταλτικοί παράγοντεσ, κα
ιταν χριςιμο να καταβλθκεί προςπάκεια ϊςτε να ενκαρρυνκοφν οι ενιλικοι, να
ενιςχυκοφν οι λόγοι που τουσ ωκοφν ςτθν ζναρξθ των ςπουδϊν τουσ, να
απαλειφκοφν τα εμπόδια και να αποδειχκεί θ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτθν
επιμόρφωςθ και τθν αναμενόμενθ επαγγελματικι ανζλιξθ.
3.3. Ο ρόλοσ τησ εμπειρίασ ςτη μάθηςη των ενηλίκων
Θ εμπειρία ορίηεται ωσ «θ γνϊςθ που βαςίηεται ςτθν πείρα ι το ςφνολο των
γνϊςεων που αποκτικθκαν με τθν πείρα»204 και περιλαμβάνει το ςφνολο των
πλθροφοριϊν και παραςτάςεων, που ζνα άτομο αποκτά μζςω των αιςκιςεϊν
του, κακϊσ και τα ςυναιςκιματά του, τισ επικυμίεσ του, τα οράματά του και τισ
ςκζψεισ του205. Με άλλα λόγια, όταν αναφερόμαςτε ςτθν εμπειρία εννοοφμε το
βίωμα μιασ κατάςταςθσ ι και τθ γνϊςθ που αποκτά ζνα άτομο μζςω τθσ παρατιρθςθσ ι τθσ εναςχόλθςισ του με κάτι206. Ο ρόλοσ τθσ εμπειρίασ ζχει τονιςτεί
ιδιαίτερα από τουσ μελετθτζσ του πεδίου τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, κακϊσ
κεωρείται πωσ θ μάκθςθ αρχίηει πάντα με τθν εμπειρία207. Ο Dewey προςδιόριςε
τθ μάκθςθ ωσ διεργαςία άντλθςθσ νοιματοσ από τθν εμπειρία με κφριο ςτοιχείο
τθσ εκπαιδευτικισ διεργαςίασ το ςτοχαςμό επάνω ςτθν εμπειρία208. Ρροκειμζνου
να επιτευχκεί αυτό, χρειάηεται, να αποκτιςουμε πλιρθ επίγνωςθ και να εμβακφνουμε ςτο νόθμα μιασ κατάςταςθσ που μασ αφορά άμεςα. Πταν ςτοχαηόμαςτε,
ςκεφτόμαςτε κυρίωσ ζντονα, βακιά και ςυγκεντρωμζνα, ςυνδυάηοντασ λογικά
κρίςεισ και εντυπϊςεισ για να καταλιξουμε ςε κάποιο ςυμπζραςμα, να
ςχθματίςουμε ιδζεσ και απόψεισ, ι να βροφμε τθ λφςθ ςε ζνα δφςκολο πρόβλθμα209. Στοχαςμόσ λοιπόν, είναι θ επίμονθ ςκζψθ ςχετικά με ζνα κζμα, θ νοθτικι
διαδικαςία που οδθγεί ςτθν εξαγωγι ςυμπεράςματοσ 210. Ο ςτοχαςμόσ ακόμα
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αφορά τθν προςπάκεια ‘βλζπω πίςω από τθν επιφάνεια’· δθλαδι, ζχουμε επίγνωςθ μιασ κατάςταςθσ που προςπακοφμε να κατανοιςουμε αποκωδικοποιϊντασ
τθν211.
Θ εμπειρία, κατά τον Jarvis (2004: 109), είναι θ υποκειμενικι επίγνωςθ μιασ
παροφςασ κατάςταςθσ και μπορεί να είναι περιςταςιακι ι δια βίου, μπορεί να
είναι το αποτζλεςμα τθσ ςφγκρουςθσ του εςωτερικοφ κόςμου μασ με τον
εξωτερικό, να είναι πολυδιάςτατθ (γνωςτικι, φυςικι και ςυναιςκθματικι), άμεςθ
ι ζμμεςθ, λ.χ. μζςω ενόσ δαςκάλου212. Ο Κόκκοσ (1999), ςυνοψίηοντασ τισ κζςεισ
του Rogers (1999), ςθμειϊνει ότι πολλζσ από τισ εμπειρίεσ αυτζσ είναι ςχετικζσ με
το αντικείμενο τθσ μάκθςθσ και, ςυνεπϊσ, μποροφν να αποτελζςουν ενιςχυτικό
παράγοντα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, τόςο για τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, όςο
και για τον εκπαιδευτι, αλλά και για τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ ομάδασ213.
Θ μάκθςθ ςτον άνκρωπο πραγματοποιείται ςε τζςςερα ςτάδια214. Το πρϊτο
είναι θ «αςυνείδθτθ ανικανότθτα», δθλαδι δεν ξζρω ότι δεν μπορϊ. Το δεφτερο
είναι θ «ςυνειδθτι ανικανότθτα», δθλαδι ξζρω ότι δεν μπορϊ. Το τρίτο, θ
«ςυνειδθτι ικανότθτα», δθλαδι ξζρω ότι μπορϊ και το τζταρτο, θ «αςυνείδθτθ
ικανότθτα», που είναι το αποτζλεςμα τθσ εςωτερίκευςθσ προγενζςτερων μακθςιακϊν εμπειριϊν, ϊςτε να φαίνεται πωσ ενεργϊ ενςτικτωδϊσ215. Κάκε
εκπαιδευτικι διαδικαςία ξεκινά από ζνα αρχικό ςθμείο αμφιςβιτθςθσ. Στο πρϊτο
ςτάδιο τθσ αςυνείδθτθσ ανικανότθτασ, το άτομο παρουςιάηεται ωσ δοκθςίςοφοσ
κεωρϊντασ ότι γνωρίηει, ενϊ δεν γνωρίηει. Ο Σωκράτθσ ξεκινοφςε από το δεφτερο
ςτάδιο με τθ διλωςθ τθσ άγνοιασ. Θ ςωκρατικι ειρωνεία, θ δθλοφμενθ άγνοια του
εκπαιδευτι ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ζχει διττι ςθμαςία· από τθ μια, είναι ζνασ
τρόποσ ϊςτε οι εκπαιδευόμενοι να απαλλαγοφν από το άγχοσ, να αιςκανκοφν
ιςότιμα με τον εκπαιδευτι και ζτςι να «ανοιχτοφν» και να εκφράςουν ελεφκερα
τισ απόψεισ τουσ. Από τθν άλλθ μεριά, θ δθλοφμενθ άγνοια του εκπαιδευτι
ενδζχεται ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ να μθν είναι προςποιθτι. Ο πλοφτοσ των
εμπειριϊν αλλά και γνϊςεων που απορρζουν από τισ εμπειρίεσ αυτζσ, με τισ
οποίεσ οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι προςζρχονται ςτθν επανεκπαίδευςι τουσ, ζχει
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ωσ ςυνζπεια, πολλζσ φορζσ να διακζτουν περιςςότερεσ γνϊςεισ ςε οριςμζνα
ηθτιματα από τον εκπαιδευτι τουσ. Ζτςι, θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ εκπαιδευτϊν
και εκπαιδευόμενων ζχει ωσ αποτζλεςμα θ μάκθςθ να είναι αμφίδρομθ και
επωφελισ για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ
ςωκρατικι διλωςθ τθσ άγνοιασ λοιπόν, μποροφμε να κεωριςουμε πωσ εκφράηει
επί τθσ ουςίασ τθν αναγνϊριςθ και τον ςεβαςμό του εκπαιδευτι ςτισ
προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ του εκπαιδευόμενου.
Σε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, ο Σωκράτθσ πίςτευε πωσ,
για να βοθκθκεί κανείσ ςτο δρόμο τθσ ςοφίασ, ζπρεπε πρϊτα να πειςτεί για τισ
ελλείψεισ του, δθλαδι για τθν άγνοια και τθν ανοθςία του. Γι’ αυτό και αναλάμβανε ςυνειδθτά αποςτακεροποιθτικό ρόλο απζναντι ςτο ςυνομιλθτι του· με το
βακμιαίο κλονιςμό τθσ αυτοπεποίκθςισ του216, τον οδθγοφςε ςτθν απορία,
δθλαδι ςε μία κατάςταςθ «νοθτικισ αςυμφωνίασ», αλλά και αρχικι φάςθ τθσ
διαδικαςίασ για τθν αλλαγι κοινωνικισ ςτάςθσ. Θ κατάςταςθ τθσ ‘απορίασ’, ςτθν
οποία περιζρχονταν οι ςυνομιλθτζσ του Σωκράτθ είναι θ ‘επίγνωςθ’ 217 των
εςφαλμζνων αντιλιψεων ςτθν οποία περιζρχονται οι άνκρωποι που βιϊνουν μία
μεταςχθματιςτικι εμπειρία ςιμερα. Θ διαδικαςία αυτι προχποκζτει διάκεςθ
όλων των ςυμβαλλομζνων να κζςουν υπό ζλεγχο τισ παγιωμζνεσ απόψεισ και
γνϊμεσ τουσ, αλλά και ετοιμότθτα να τισ αμφιςβθτιςουν ι και να τισ απορρίψουν
ακόμα, μία διαδικαςία επίπονθ που τουσ κζτει ςε μία πορεία δφςκολθ και μοναχικι. Είναι το ςθμείο όπου ενδζχεται να προκφψουν προβλιματα από τισ ίδιεσ τισ
προθγοφμενεσ εμπειρίεσ και αντιλιψεισ, οι οποίεσ ενδζχεται να λειτουργιςουν ωσ
τροχοπζδθ. Ζτςι, ςυμβαίνει ςυχνά κάποιοσ να επιλζξει είτε να μθν αναλάβει το
ζργο του μεταςχθματιςμοφ και τθσ αναδόμθςθσ τθσ ςχζςθσ με τον εαυτό του και
τουσ άλλουσ, είτε να το προχωριςει μόνο μζχρι ζνα ςθμείο218. Ακόμα και ςε αυτι
τθν περίπτωςθ όμωσ, θ ςωκρατικι μζκοδοσ μπορεί να ζχει καυμάςια αποτελζςματα ωσ διανοθτικι κάκαρςθ, κακϊσ θ αξία τθσ ζγκειται ςτο ξερίηωμα ςυγκεχυμζνων και εςφαλμζνων αντιλιψεων219.
Σθμαντικό ρόλο ςτθν εφαρμογι τθσ ςωκρατικισ μεκόδου παίηει ο τρόποσ με
τον οποίο υποβάλλονται οι ερωτιςεισ, κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο γίνεται
και θ αμφιςβιτθςθ των ιδεϊν220. H αξία τθσ ςχετικισ εμπειρίασ των ενθλίκων
216

Κανάκθσ, 1990: 32-33.
Βλ. ενότθτα 3.5.
218
Λιντηζρθσ, 2010: 99. Ρρβλ. Λευκεριϊτου, 2010: 279.
219
Guthrie, 2005: 174.
220
Maxwell, 2013. Ρρβλ. Τατάκθσ, 1970: 66-67.
217

61

ενδυναμϊνεται, όταν οι ερωτιςεισ υποβάλλονται με τρόπο φιλικό, χριςιμο και
γεμάτο ςεβαςμό, ι όταν οι προςωπικζσ πεποικιςεισ και ιδζεσ τουσ αναιροφνται
με κετικό τρόπο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι εκπαιδευόμενοι να μάκουν να
αντιμετωπίηουν τθ διαδικαςία τθσ ερωτθματοκεςίασ ωσ ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ
ηωισ τουσ. Μζςω τθσ υποβολισ ερωτιςεων με τθ ςωκρατικι μζκοδο, οι άνκρωποι
μποροφν να μάκουν να αιςκάνονται καλά με το γεγονόσ ότι οι πεποικιςεισ ι οι
ιδζεσ τουσ αμφιςβθτοφνται ι και απορρίπτονται ακόμα. Αυτό ςυμβαίνει επειδι θ
πετυχθμζνθ εφαρμογι τθσ ςωκρατικισ μεκόδου τουσ βοθκά να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ, εφόςον προςπακιςουν, μποροφν είτε να δθμιουργιςουν μία
καλφτερθ πεποίκθςθ ι ιδζα, ι, κατά ζναν πραγματικά ςωκρατικό τρόπο, να
αιςκανκοφν απλϊσ καλά γνωρίηοντασ τι δεν γνωρίηουν221.
3.3.1. Μάθηςη ενηλίκων
Αν και ζχουν δοκεί διαφορετικοί οριςμοί ςχετικά με τθ μάκθςθ, οι απόψεισ των
μελετθτϊν ςυμπίπτουν ωσ προσ το «ότι θ μάκθςθ αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ
ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ, επειδι επιτρζπει ςτο άτομο να κατανοεί όςα ςυμβαίνουν
ςτον κοινωνικό περίγυρο και ςτον ίδιο του τον εαυτό και ζτςι να προςανατολίηεται
μζςα ςτθ διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ πραγματικότθτα»222. Μελζτεσ γφρω από τθ
μάκθςθ δείχνουν ότι θ μάκθςθ είναι δυναμικι και όχι πακθτικι απόκτθςθ
γνϊςεων και δεξιοτιτων, ότι είναι προςωπικι και ατομικι και ότι είναι εκοφςια 223.
Υπάρχουν τζςςερισ τφποι μάκθςθσ224, θ ςυςςωρευτικι ι μθχανικι μάκθςθ, θ
αφομοιωτικι μάκθςθ, θ προςαρμοςμζνθ ι υπερβατικι μάκθςθ και θ μεταςχθματιςτικι μάκθςθ. Θ ςυςςωρευτικι μάκθςθ, θ οποία ςυχνά αναφζρεται ωσ
εξαρτθμζνθ μάκθςθ ςτθ ςυμπεριφοριςτικι ψυχολογία, χαρακτθρίηεται από το
γεγονόσ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο απομονωμζνθ, δθλαδι πρόκειται για κάτι
νζο που δεν αποτελεί μζροσ από κάτι άλλο. Αυτόσ ο τφποσ μάκθςθσ είναι ςυχνότεροσ ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ, ενϊ αργότερα προκφπτει μόνο ςε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ, χωρίσ αυτό να εντάςςεται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο
νοθματοδότθςθσ, λ.χ. ζνασ κωδικόσ ΛΝ. Το μακθςιακό αποτζλεςμα μπορεί να
ανακλθκεί και να εφαρμοςτεί ςε καταςτάςεισ νοθτικά παρόμοιεσ με το μακθςιακό
πλαίςιο που το προκάλεςε, δθλαδι χαρακτθρίηεται από ζνα είδοσ αυτοματιςμοφ.
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Θ αφομοιωτικι μάκθςθ είναι ο ςυχνότεροσ τφποσ μάκθςθσ. Κάκε νζο ςτοιχείο
προςτίκεται ςε ζνα ςχιμα ι πρότυπο που προχπάρχει, δθλαδι ςε ό,τι ζχει ιδθ
αποκτθκεί ωσ γνϊςθ. Τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ είναι ςχετικά εφκολο να
ανακλθκοφν και να εφαρμοςτοφν, όταν κάποιοσ είναι νοθτικά προςανατολιςμζνοσ
ςτο υπό διαπραγμάτευςθ πεδίο, αλλά είναι δφςκολο να ανακλθκοφν ςε άλλα
πλαίςια· λ.χ. θ εφαρμογι γνϊςθσ από ζνα ςχολικό μάκθμα ςε άλλα μακιματα ι
ςε εκτόσ ςχολείου πλαίςια και περιβάλλοντα225. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί θ
εφαρμογι των γνϊςεων μιασ ξζνθσ γλϊςςασ ςε μία πραγματικι περίςταςθ
επικοινωνίασ εκτόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ.
Στθν προςαρμοςμζνθ μάκθςθ, ο μανκάνων αποδομεί ζνα υπάρχον ςχιμα, ι
μζρθ του, και το μεταςχθματίηει, ζτςι ϊςτε να μπορεί να ςυνδεκεί με τθ νζα κατάςταςθ. Θ διαδικαςία αυτι τθσ αποδόμθςθσ και αναδόμθςθσ είναι πολφ πιο απαιτθτικι, ωςτόςο το αποτζλεςμα αυτοφ του τφπου μάκθςθσ χαρακτθρίηεται από το
ότι είναι δυνατό να ανακλθκεί και να εφαρμοςτεί ςε πολλά και διαφορετικά
ςχετικά πλαίςια. Τυπικά αυτό βιϊνεται ωσ κάτι το οποίο ζχουμε κατανοιςει και
εςωτερικεφςει ςε βάκοσ.
Θ μεταςχθματιςτικι μάκθςθ226 μπορεί να οριςτεί ωσ εκείνθ που προκαλεί
αλλαγι τθσ προςωπικότθτασ ι αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ του εαυτοφ. Θ μάκθςθ
αυτι είναι το αποτζλεςμα ενόσ ριγματοσ του προςανατολιςμοφ ενόσ ατόμου, που
ςυνικωσ ςυμβαίνει ωσ ςυνζπεια μιασ κατάςταςθσ κρίςθσ, θ οποία προκαλείται
από ςυνκικεσ που βιϊκθκαν ωσ επείγουςεσ και αναπόφευκτεσ, κακιςτϊντασ τθν
αλλαγι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν περαιτζρω πορεία ςτθ ηωι του ατόμου.
Πταν πραγματοποιείται θ μεταςχθματιςτικι μάκθςθ, ςυνικωσ βιϊνεται ςωματικά
ωσ ζνα αίςκθμα ανακοφφιςθσ.
Μερικοί από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μακαίνουμε είναι θ απόκτθςθ
πλθροφοριϊν, θ απομνθμόνευςθ δεδομζνων ι διεργαςιϊν, οι αλλαγζσ που
απορρζουν από τθν παρατιρθςθ άλλων, οι αυκόρμθτεσ φάςεισ ενόραςθσ που
βιϊνουμε κατά καιροφσ, μζςα από τθν εναςχόλθςθ και επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ
κάποιου ζργου και μζςω απρογραμμάτιςτου πειραματιςμοφ και εξερεφνθςθσ 227.
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Ανάλογα με τον προτιμϊμενο τρόπο μάκθςθσ, οι εκπαιδευόμενοι κατάτάςςονται ςε τζςςερισ κατθγορίεσ228. Οι «ενεργθτικοί» εκπαιδευόμενοι προτιμοφν
να μακαίνουν κάνοντασ κάτι αμζςωσ, χωρίσ να ακοφςουν όλεσ τισ οδθγίεσ ι
λεπτομζρειεσ ι να διαβάςουν το ςχετικό εγχειρίδιο, κακϊσ χάνουν τθν υπομονι
τουσ. Πταν τουσ κζτουν μία ερϊτθςθ δίνουν αμζςωσ απάντθςθ χωρίσ να περιμζνουν να τθν επεξεργαςτοφν πλιρωσ και όταν τελειϊνουν μία δραςτθριότθτα,
κζλουν να περνοφν αμζςωσ ςτθν επόμενθ. Τουσ αρζςουν οι βραχυπρόκεςμοι
ςτόχοι και βαριοφνται ςυνικωσ τθ βραδεία εργαςία τθσ εφαρμογισ και ςχεδίαςθσ
ενόσ προγράμματοσ.
Αντίκετα, οι «ςτοχαηόμενοι» εκπαιδευόμενοι αποςταςιοποιοφνται και παρατθροφν πρϊτα τουσ άλλουσ να εκτελοφν τθν εργαςία. Ρριν απαντιςουν μία
ερϊτθςθ, κζλουν πρϊτα να ςκεφτοφν και να ζχουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ.
Εξετάηουν όλεσ τισ ςυνζπειεσ για τουσ ίδιουσ και τουσ άλλουσ πριν πάρουν
οποιαδιποτε απόφαςθ. Οι ςτοχαηόμενοι άνκρωποι αρζςκονται να μακαίνουν μαηί
με άλλουσ, επειδι αυτό τουσ βοθκά να ςυλλζγουν διάφορεσ γνϊμεσ πριν
αποφαςίςουν.
Οι «κεωρθτικοί» εκπαιδευόμενοι επικυμοφν περιςςότερο να κατανοιςουν τισ
γενικζσ αρχζσ. Μιλοφν μάλλον με γενικοφσ όρουσ παρά με ςυγκεκριμζνουσ και
διαμορφϊνουν κανόνεσ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Συνικωσ εξετάηουν τα
προβλιματα βιμα προσ βιμα και προςπακοφν να διαμορφϊςουν ςυνεκτικζσ
εικόνεσ από ςφνκετο υλικό. Επίςθσ, προςπακοφν να είναι αντικειμενικοί και
ανεπθρζαςτοι και δεν τουσ αρζςουν οι πολλζσ διαφορετικζσ γνϊμεσ.
Οι «πειραματιηόμενοι» εκπαιδευόμενοι προτιμοφν να εξετάςουν κάτι οι ίδιοι,
προκειμζνου να πειςκοφν. Ρροςπακοφν να βρουν νζουσ αποτελεςματικοφσ
τρόπουσ ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Ακολουκοφν τθ ςυντομότερθ οδό ι
επινοοφν νζουσ τρόπουσ εργαςίασ. Τείνουν να ζχουν αυτοπεποίκθςθ και να είναι
δραςτιριοι, αλλά χάνουν τθν υπομονι τουσ εμπρόσ ςτα περιττά λόγια. Τουσ
αρζςει να λφνουν προβλιματα και να βλζπουν τισ νζεσ καταςτάςεισ ωσ πρόκλθςθ
για να μάκουν πολλά. Επίςθσ τουσ αρζςει να τουσ υποδεικνφουν πϊσ να κάνουν
κάτι, αλλά απογοθτεφονται αν δεν τουσ επιτραπεί αμζςωσ να το κάνουν μόνοι
τουσ.
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3.3.2. Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηςη
Θ μάκθςθ, αν και ατομικι, δεν ςυμβαίνει ςτο απόλυτο κενό, αλλά αποτελεί
προϊόν τθσ αλλθλεπίδραςισ μασ με κάτι ι κάποιον μζςα ςε ςυγκεκριμζνο
περιβάλλον229. Στο πλαίςιο αυτό, ωσ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ ορίηεται θ
διαδικαςία μάκθςθσ, ςτόχοσ τθσ οποίασ είναι θ ενδυνάμωςθ του ατόμου για να
κατανοιςει τον κόςμο που το περιβάλλει και τθ κζςθ του μζςα ςε αυτόν. Ο
Knowles (1975: 24)230 ορίηει τθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ ωσ μια διαδικαςία,
ςτθν οποία τα άτομα αναλαμβάνουν τθν πρωτοβουλία, με ι χωρίσ βοικεια από
άλλουσ, να διαγνϊςουν τισ μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ, να διαμορφϊςουν τουσ
μακθςιακοφσ τουσ ςτόχουσ, να προςδιορίςουν πθγζσ μάκθςθσ, να επιλζξουν και
να εφαρμόςουν ςτρατθγικζσ μάκθςθσ και να αξιολογιςουν τα μακθςιακά τουσ
αποτελζςματα. Είναι θ ςτρατθγικι που ο Brookfield (1986) αποκαλεί ‘μακθςιακό
ςυμβόλαιο’231. Θ ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των εκπαιδευόμενων είναι μία
άλλθ ςτρατθγικι που βοθκά τθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ, κακϊσ οι ενιλικοι
ςτθρίηονται περιςςότερο ςτθ γνϊμθ των άλλων παρά ςτθ δικι τουσ αναλυτικι
ικανότθτα όταν επεξεργάηονται πλθροφορίεσ και γι’ αυτό το λόγο προτιμοφν τθ
ςυνεργαςία ςε ζνα περιβάλλον όπου ευνοείται θ ανταλλαγι απόψεων και
ιδεϊν232.
Κατά τον Mezirow (1985), θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ πρζπει να εννοείται
«ωσ ικανότθτα των ενθλίκων για κριτικό αυτοςτοχαςμό και δυνατότθτα να
αλλάξουν τθ ηωι τουσ»233. Κεωρεί επίςθσ πωσ, ςτόχοσ τθσ πρζπει να είναι θ
ενδυνάμωςθ των ατόμων για να αποκτιςουν ςυνείδθςθ ότι κα πρζπει να είναι
δθμιουργοί τθσ ςκζψθσ και των ςυναιςκθμάτων τουσ, ςυνείδθςθ του κοινωνικοφ
πλαιςίου όπου ηουν, αλλά και να τα βοθκιςει να κατανοιςουν τισ εμπειρίεσ τουσ
και να αντιλθφκοφν το νόθμα τθσ ηωισ τουσ. Ρροςκζτει πωσ, θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ διαδικαςία του κριτικοφ ςτοχαςμοφ
των νοθτικϊν ςυνθκειϊν ςτθν οποία μπορεί να εμπλακεί ζνα άτομο και πωσ
επιτυγχάνεται ςυνεργατικά, με το διάλογο να ζχει κεντρικι ςθμαςία234. Τζλοσ,
τονίηει πωσ, θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ είναι μια ςυλλογικι και όχι ατομικι
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διαδικαςία, κακϊσ «ςτο πλαίςιο ενόσ διαλόγου ςτον οποίο το άτομο ςυμμετζχει
με πλιρθ ελευκερία, δοκιμάηει τισ απόψεισ του και τα ενδιαφζροντά του με τισ
απόψεισ και τα ενδιαφζροντα των άλλων και ανάλογα οδθγείται ςτον
μεταςχθματιςμό, αλλάηοντασ ταυτόχρονα και τουσ μακθςιακοφσ του ςτόχουσ»235.
Ζνα από τα χαρακτθριςτικά τθσ αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ είναι πωσ
αποτελεί γνϊριςμα που υπάρχει ωσ ζνα βακμό ςε κάκε άτομο και ςε κάκε
περίςταςθ μάκθςθσ. Στθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ, το άτομο ζχει αυξθμζνθ
ευκφνθ για αποφάςεισ που ςχετίηονται με τθ μάκθςι του. Θ αυτοκατευκυνόμενθ
μάκθςθ επιτρζπει ςε μεγάλο βακμό μεταβίβαςθ τθσ μάκθςθσ και μπορεί να
παίρνει διάφορεσ μορφζσ, λ.χ. με ι χωρίσ δάςκαλο, να ςυμπεριλαμβάνει διάφορεσ
δραςτθριότθτεσ, λ.χ. ςυμμετοχι ςε κάποιο ζργο (project) και να χρθςιμοποιεί
διάφορεσ πθγζσ, λ.χ. το διαδίκτυο236. Πμωσ αυτοκατεφκυνςθ δεν ςθμαίνει πωσ
κάκε μάκθςθ λαμβάνει χϊρα ςε απομόνωςθ από τισ άλλεσ μορφζσ μάκθςθσ.
Για τθν επίτευξθ τθσ αυτοκατευκυνόμενθσ μάκθςθσ ςθμαντικι είναι θ
κατάκτθςθ τθσ αυτογνωςίασ, θ οποία ςτθ ςωκρατικι παιδαγωγία ςυντελείται
μζςα από τθν επαφι του υποκειμζνου με τα άλλα υποκείμενα χάρθ ςτον άμεςο
και ηωντανό διάλογο, όπου δοκιμάηονται οι απόψεισ τoυ. Αναδεικνφεται λοιπόν
ξανά θ ςθμαςία του διαλόγου που πρϊτοσ ο Σωκράτθσ κακιζρωςε ωσ διδακτικι
μεκοδολογία. Πλα βαςίηονται ςτθν αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με άλλα άτομα.
Στθν αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ, ο δάςκαλοσ μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο
ανταλλάςςοντασ απόψεισ με τουσ μακθτζσ, εξαςφαλίηοντασ πθγζσ μάκθςθσ,
αξιολογϊντασ τισ επιδόςεισ τουσ και προωκϊντασ τθν κριτικι ςκζψθ. Ππωσ
τονίηουν οι Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, «Είναι ςφάλμα να δίνεται μεγάλθ ζμφαςθ
ςτθν ςθμαςία τθσ αυτόνομθσ, τθσ ανεξάρτθτθσ μάκθςθσ237. Στθν πραγματικότθτα
θ αλλθλεξάρτθςθ και όχι θ ανεξαρτθςία είναι το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ
μάκθςθσ των ενθλίκων» (2000: 76-77).
Θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ και ικανότθτασ ιταν ζνασ ακόμα από τουσ
ςτόχουσ του Σωκράτθ· προςπακοφςε να βοθκιςει τουσ ςυνομιλθτζσ του να
αποκτιςουν τθ δικι τουσ φωνι. Δεν επικυμοφςε οι γνϊμεσ τουσ να είναι θ άκριτθ
αποδοχι των επικρατουςϊν αντιλιψεων ι θ πακθτικι αποδοχι των λεγομζνων
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ενόσ δαςκάλου238, αλλά ζρευνα και αυτοανάλυςθ. Αυτό προςπακοφςε να το
επιτφχει με το να κζτει ερωτιματα προβλθματίηοντασ τουσ ςυνομιλθτζσ του, αλλά
αποφεφγοντασ να δίνει ο ίδιοσ απαντιςεισ239. Ομοίωσ, ο Mezirow240 κεωρεί ωσ
βαςικι λειτουργία τθσ μεταςχθματιςτικισ μάκθςθσ τθ διερεφνθςθ τθσ εγκυρότθτασ κάκε επιχειριματοσ και τθν αποφυγι τθσ υιοκζτθςθσ ατεκμθρίωτων
γενικεφςεων και παραδοχϊν που κεωροφνται δεδομζνεσ. Αλλά και ο Freire
επικυμοφςε μια ηωντανι και διαλογικι μάκθςθ, θ οποία δεν μεταδίδεται, αλλά
διατυπϊνει προβλιματα και επιτρζπει ςτον μακθτι να ςυλλάβει και να
κατανοιςει τθν πραγματικότθτα, γι’ αυτό και θ διδαςκαλία δεν πρζπει να
αποτελεί προγραμματιςμό, κοινοποίθςθ απαντιςεων ι αποδοχι του παιδαγωγοφ
από τον τρόφιμο. Για τον Jarvis (2004: 171) τζλοσ, θ διαδικαςία των ερωτιςεων
προωκεί τθν ανεξάρτθτθ μάκθςθ· επομζνωσ, ο καλόσ εκπαιδευτισ οδθγεί τουσ
εκπαιδευόμενουσ από ερϊτθςθ ςε ερϊτθςθ παρά από απάντθςθ ςε απάντθςθ.
Σιμερα, εξάλλου, ςοφόσ κεωρείται αυτόσ που ζχει πιο πολλζσ ερωτιςεισ από
απαντιςεισ241.
3.3.3. Η καλλιζργεια τησ κριτικήσ ςκζψησ
Σκζψθ, κατά τθν Κωςταρίδου-Ευκλείδθ (1997: 23), είναι γνϊςθ και διαδικαςίεσ,
εμπειρία ιδεϊν και νοερϊν διεργαςιϊν, λφςθ προβλθμάτων, μεςολαβθτικζσ
ζννοιεσ και διεργαςίεσ, κακϊσ επίςθσ και ο ρυκμιςτισ τθσ δράςθσ μζςω του
μεταγιγνϊςκειν, δθλαδι του αναλογιςμοφ, τθσ αυτο-παρακολοφκθςθσ και του
ελζγχου. Ο Τριλιανόσ ορίηει τθ ςκζψθ ωσ «τθ νοθτικι διαδικαςία, δια τθσ οποίασ
το άτομο ςχθματίηει ζννοιεσ, φτάνει ςε ςυμπεράςματα, βρίςκει λφςεισ ςε
προβλιματα και διεξόδουσ ςε αδιζξοδα» (1997: 23) και διακρίνει τθ ςκζψθ ςε
απλι, που αποτελεί φυςικι εξζλιξθ του κανονικοφ ανκρϊπινου νου, και κριτικι 242.
‘Κρίνω’ ςθμαίνει ότι καταλιγω ςε μια απόφανςθ, δθλαδι διατυπϊνω μια
τεκμθριωμζνθ και αναλυτικι άποψθ για μια κατάςταςθ πραγμάτων. Ωσ κρίςθ,
λοιπόν, ορίηεται θ ικανότθτα τθσ ςωςτισ εκτίμθςθσ γεγονότων ι καταςτάςεων 243.
Θ διατφπωςθ κρίςεων προχποκζτει τθν κατανόθςθ των πραγμάτων, τθ ςφγκριςθ,
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τθν αντιδιαςτολι, τθ ςυςχζτιςθ και τθν επιλογι ςτοιχείων 244. Θ κριτικι ςκζψθ
ςυνεπϊσ, αφορά τθ διανοθτικι ικανότθτα του ανκρϊπου, θ οποία του επιτρζπει
να κρίνει κάκε πλθροφορία που του προςφζρεται ωσ προσ τθν αλικεια, τθ
γνθςιότθτα και τθν ορκότθτα ι το αντίκετο245.
Κατά τον Dewey (1910: 13), κριτικι ςκζψθ ςθμαίνει απόφανςθ, θ οποία
βρίςκεται ςε εκκρεμότθτα λόγω περαιτζρω ζρευνασ και κεωρεί τθ διατιρθςθ τθσ
κατάςταςθσ τθσ αμφιβολίασ και τθ ςυνζχιςθ τθσ ςυςτθματικισ και παρατεταμζνθσ
ζρευνασ, ωσ τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ςκζψθσ246. Οι Κόκκοσ και Λιοναράκθσ (1998)
επίςθσ ορίηουν ωσ κριτικό τρόπο ςκζψθσ τθν ςε βάκοσ αναηιτθςθ των αιτιϊν, τθν
πολλαπλότθτα των διερευνιςεων και τθν επαναδιαπραγμάτευςθ των απόψεων·
αλλά και ο Jarvis (1999) ορίηει τθν κριτικι ςκζψθ ωσ τθν ικανότθτα να αναλφει
κανείσ προτάςεισ και να αξιολογεί τθν εγκυρότθτά τουσ 247. Χαρακτθριςτικά τθσ
κριτικισ ςκζψθσ λοιπόν είναι θ αμφιςβιτθςθ, θ επιλογι και θ επανεξζταςθ 248. Θ
κριτικι ςκζψθ επιβάλλει ςτα άτομα να μθν αποδζχονται ο,τιδιποτε ανεξζταςτα
και διαςφαλίηει τθν ορκότθτα των αποφάςεων και των κρίςεων με τθν ανεφρεςθ
ικανοποιθτικϊν αποδείξεων και μαρτυριϊν249. Μζςω τθσ κριτικισ ςκζψθσ είμαςτε
ςε κζςθ να αντιλθφκοφμε τισ προχποκζςεισ κάτω από τισ οποίεσ εμείσ και οι άλλοι
ςκεφτόμαςτε και λειτουργοφμε και επίςθσ γινόμαςτε πιο δεκτικοί ςε διαφορετικζσ
προςεγγίςεισ και εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςκζψθσ.
Θ ικανότθτα τθσ κριτικισ ςκζψθσ είναι και κζμα νοθμοςφνθσ, αλλά και
καλλιζργειασ και αποτελεί χαρακτθριςτικό όλων των ελεφκερα ςκεπτόμενων
ανκρϊπων. Ο κριτικά ςκεπτόμενοσ άνκρωποσ κζτει ερωτιματα για τα οποία
απαιτεί λογικζσ απαντιςεισ250. Επιπλζον, χαρακτθρίηεται από τθν ικανότθτα να
ςκζφτεται λογικά και ζχει αναπτφξει «πνευματικι πεικαρχία», δθλαδι, τθν
ικανότθτα «να αναλφει πολυςιμαντεσ ζννοιεσ, να ορίηει με ςαφινεια το
περιεχόμενο εννοιϊν, να επεξεργάηεται ςειρζσ ολόκλθρεσ από περίπλοκεσ και
δφςκολεσ ςκζψεισ, αμφιςβθτϊντασ διαρκϊσ τισ προςωπικζσ του εμπνεφςεισ, και
να μθν αποδζχεται το τελικό ςυμπζραςμα, μζχρισ ότου αντζξει μιαν ολόπλευρθ
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εξζταςθ κι επαλικευςθ»251. Ο κριτικόσ άνκρωποσ επίςθσ, ζχει αποδεχκεί και
ενςτερνιςτεί τθν αυτοκριτικι ςτάςθ252, θ οποία «ςυνδζεται με τθν ιδζα, ότι
κακζνασ είναι ενδεχόμενο να κάνει λάκθ που είναι ςε κζςθ να ανακαλφψει και να
εξαλείψει ο ίδιοσ, ι άλλοι, ι ο ίδιοσ με τθ βοικεια και τθν κριτικι των άλλων»253.
Ο αυτοκριτικόσ άνκρωποσ χαρακτθρίηεται από τθν προκυμία να κρίνει τον εαυτό
του, να αμφιςβθτιςει τισ ιδζεσ του, να ομολογιςει τα λάκθ του, κάτι που
ςυνεπάγεται διαρκι κλονιςμό τθσ αυτοπεποίκθςισ του, να αναλάβει τθν ευκφνθ
των αιτιολογθμζνων αποφάςεϊν του και να ανεχκεί τισ ιδζεσ και τισ κρίςεισ των
άλλων254.
Ο Maxwell (2013) διαχωρίηοντασ το κλαςςικό και το μοντζρνο ςτυλ τθσ
ςωκρατικισ μεκόδου, κεωρεί τθν κλαςςικι ςωκρατικι μζκοδο ωσ ζνα εξαιρετικά
χριςιμο εργαλείο διευκόλυνςθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και ανάδειξθσ τθσ ποιότθτασ
τθσ ςυηιτθςθσ ςχετικά με δφςκολα και αμφιλεγόμενα ηθτιματα255. Στθν κλαςςικι
ςωκρατικι μζκοδο δε μπορεί κανείσ να προβλζψει τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ,
τθ ροι που κα ακολουκιςει θ ςυηιτθςθ ι ακόμα και να γνωρίηει αν είναι πικανι θ
επίτευξθ μιασ ικανοποιθτικισ απάντθςθσ. Θ κλαςςικι ςωκρατικι μζκοδοσ τοποκετεί τον ςωκρατικό εξεταςτι ςτθ κζςθ αυτοφ που ζχει πλιρθ άγνοια. Με τθ
μζκοδο αυτι, το άτομο οδθγείται ςτθν εγκατάλειψθ μιασ προςφιλοφσ αντίλθψθσ
και ςτον αναςτοχαςμό ενόσ αμφιλεγόμενου ηθτιματοσ. Το αποτζλεςμα τθσ κλαςςικισ ςωκρατικισ μεκόδου είναι πωσ, είτε το άτομο κα ενκαρρυνκεί προσ ζνα
καλφτερο και πιο ςκεναρό ςτοχαςμό ςχετικά με τθν ερϊτθςθ, ι κα αποκαρρυνκεί από τθν αμφιςβιτθςθ των απόψεϊν του.
Θ μοντζρνα ςωκρατικι μζκοδοσ256 είναι μία διαδικαςία επαγωγικισ ερωτθματοκεςίασ, θ οποία χρθςιμοποιείται προκειμζνου να οδθγθκεί το άτομο με μικρά
βιματα ςε ςυγκεκριμζνθ γνϊςθ μζςα από μια ςειρά ερωτιςεων. Θ μοντζρνα
ςωκρατικι μζκοδοσ ςυχνά περιορίηεται ςε ζνα προκακοριςμζνο ςφνολο ερωτιςεων ςχεδιαςμζνων να προκαλοφν μία ςειρά από αναμενόμενεσ απαντιςεισ και
να εκμαιεφουν διδακτζσ γνϊςεισ. Το είδοσ τθσ γνϊςθσ ςτο οποίο οδθγείται το
άτομο με τθ ςφγχρονθ ςωκρατικι μζκοδο, λ.χ. ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ, εκπαίδευςθ ςε τεχνικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων, υιοκζτθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ πεποί251
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κθςθσ, δεν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, όςο το γεγονόσ ότι θ γνϊςθ τθν οποία αποκτοφμε με τθ μζκοδο αυτι, είναι θ προςδοκϊμενθ από τον εκπαιδευτι, ο οποίοσ
κζτει και τισ ερωτιςεισ, κάτι το οποίο ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν κλαςςικι
ςωκρατικι μζκοδο, ςτθν οποία θ πραγματικι ζκβαςθ τθσ ςυηιτθςθσ είναι
άγνωςτθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Το μοντζρνο ςτυλ τθσ ςωκρατικισ μεκόδου δεν
είναι ‘αποδομθτικό’ όπωσ το κλαςςικό, αλλά ‘οικοδομθτικό’ 257, ςτθρίηεται ςτο
παράδειγμα με το πείραμα διδαςκαλίασ του αγεωμζτρθτου δοφλου, ςτον πλατωνικό διάλογο Μζνων (82b-85b) και τοποκετεί τον εξεταςτι ςτθ κζςθ του δαςκάλου που γνωρίηει τθν απάντθςθ ι τουλάχιςτον ζχει κάποιο ςχζδιο διδαςκαλίασ.
Είναι πολφ πιο εφκολο να οδθγθκεί κάποιοσ με μικρά βιματα ςε ςυγκεκριμζνθ
γνϊςθ μζςω μιασ ςειράσ ερωτιςεων από ό,τι είναι το να ‘εξαναγκάηεισ’ ζνα
πρόςωπο να εγκαταλείψει μία προςφιλι ιδζα και να ςτοχαςτεί πάνω ςε ζνα
ςθμαντικό και αμφιλεγόμενο ηιτθμα απλά ρωτϊντασ δθμιουργικζσ ερωτιςεισ,
όπωσ γίνεται με τθν κλαςςικι ςωκρατικι μζκοδο. Κατά τον Maxwell, θ κλαςςικι
ςωκρατικι μζκοδοσ είναι που ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, ενϊ
θ μοντζρνα ςωκρατικι μζκοδοσ ςυμβάλλει κετικά ςτο βακμό που κάνει τουσ
ανκρϊπουσ να αιςκάνονται άνετα αμφιςβθτϊντασ τισ ίδιεσ τισ ιδζεσ τουσ.
Εξάλλου, χωρίσ τθν ικανότθτα να αμφιςβθτοφμε τισ ίδιεσ τισ αντιλιψεισ μασ παφει
κάκε πραγματικι ςκζψθ.
3.3.4. Η μεταςχηματιςτική μάθηςη
Μεταςχθματιςτικι μάκθςθ είναι θ ςτοχαςτικι επιςτροφι του υποκειμζνου ςε
προθγοφμενεσ εμπειρίεσ του258, δθλαδι, θ κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ τόςο των
δικϊν του παγιωμζνων κζςεων και παραδοχϊν, όςο και των άλλων, και ςτθ
ςυνζχεια θ αξιολόγθςθ τθσ ςχετικότθτάσ τουσ, με ςκοπό τθν καταςκευι μιασ
ερμθνείασ259. Σκοπόσ τθσ μεταςχθματιςτικισ κεωρίασ είναι να εξθγιςει πϊσ οι
ενιλικοι αντιλαμβάνονται, μακαίνουν, μεταςχθματίηουν τθν προθγοφμενθ γνϊςθ
τουσ και εξελίςςονται260.
Ο Mezirow διαχωρίηει τθ μάκθςθ ςε διαμορφωτικι και μεταςχθματιςτικι και
αναφζρει πωσ «θ διαμορφωτικι μάκθςθ ςτθν παιδικι θλικία γίνεται μεταςχθ-
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Απόδοςθ των όρων ‘deconstructive’ και ‘constructive’ αντίςτοιχα.
Καραβάκου, διάλεξθ ςτισ 8.11.2010.
259
Mezirow, 2000: 44.
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Ηαρίφθσ, 2011.
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ματιςτικι ςτθν ενθλικίωςθ»261. Υποςτθρίηει ότι τα παιδιά δζχονται μάκθςθ από
πθγζσ εξουςίασ και ότι αυτι θ πρϊιμθ μάκθςθ αποτελεί μια μορφι κοινωνικοποίθςθσ262. Συνεπϊσ, κεωρεί ότι κάκε ενιλικοσ ερμθνεφει τθν πραγματικότθτα με
βάςθ το ςφςτθμα αντιλιψεων που ζχει οικοδομθκεί κατά τθ διαδικαςία τθσ
κοινωνικοποίθςισ του263 και το οποίο είναι αποτζλεςμα του πολιτιςμικοφ
πλαιςίου μζςα ςτο οποίο αυτι ςυντελζςκθκε264. Στο ςφςτθμα αυτό των
αντιλιψεων ςυνικωσ δεν αποτυπϊνεται θ πραγματικότθτα, κακϊσ ζχει διαμορφωκεί με βάςθ τθν άκριτθ αποδοχι αξιϊν άλλων ατόμων ι και του κυρίαρχου
ςυςτιματοσ γενικότερα, με ςυνζπεια να διαπιςτϊνονται διαςτρεβλϊςεισ. Οι
διαςτρεβλϊςεισ αυτζσ μπορεί να αφοροφν τθ φφςθ και τθ χριςθ τθσ γνϊςθσ
(epistemic distortions) ι τισ απόψεισ που παίρνουμε ωσ δεδομζνεσ, ενϊ μασ τισ
ζχει επιβάλλει το κοινωνικοπολιτιςτικό μασ πλαίςιο (sociocultural distortions), ι
εκείνεσ που δθμιουργοφνται εξαιτίασ άγχουσ ι ακόμθ και διαίςκθςθσ και
εμποδίηουν τθν ανάλθψθ δράςθσ (psychic distortions)265.
Θ δυςαρμονία αυτι που δθμιουργείται από τισ λάκοσ παραδοχζσ, που περιορίηουν ι και εμποδίηουν τθν ορκι αντίλθψθ και κατανόθςθ του κόςμου, με άλλα
λόγια, θ ζλλειψθ ςφμπνοιασ μεταξφ τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ του ατόμου και
τθσ τωρινισ του κατάςταςθσ, αποτελεί το κίνθτρο για μάκθςθ ςτα ενιλικα
άτομα266. Ζτςι, κατά τον Mezirow, όταν «θ κεϊρθςθ ενόσ ηθτιματοσ δεν μπορεί
πλζον να αντιμετωπίςει άνετα τισ ανωμαλίεσ μιασ κατάςταςθσ, μπορεί να ςυμβεί
ζνασ μεταςχθματιςμόσ» (1977: 157)267, να υπάρξει ανακεϊρθςθ των πεποικιςεϊν, ϊςτε να γίνουν πιο λειτουργικζσ268. Με άλλα λόγια, θ πρακτικι εφαρμογι
τθσ κεωρίασ τθσ μεταςχθματιςτικισ μάκθςθσ βοθκά τα ενιλικα άτομα να γίνουν
καλφτερα προκαλϊντασ και αλλάηοντασ, αν είναι αναγκαίο, ςτοιχεία τθσ ίδιασ τθσ
δομισ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ269.
261

Mezirow, 1991: 3 όπωσ αναφζρεται ςτο Κουλαουηίδθσ, 2011: 46.
Θ κοινωνικοποίθςθ αφορά τθ μάκθςθ ςτθν παιδικι θλικία, μια διαμορφωτικι διαδικαςία ςτθν
οποία περιλαμβάνεται θ αφομοίωςθ των κεμελιωδϊν πεποικιςεων και ρόλων που αφοροφν ςτον
εαυτό και τον κόςμο. (Κουλαουηίδθσ, 2011: 44)
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Mezirow, 1991 όπωσ αναφζρεται ςτο Κουλαουηίδθσ, 2011: 45.
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Κόκκοσ, 2005 όπωσ αναφζρεται ςτο Κουλαουηίδθσ, 2011, Mezirow, 2007.
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Ηαρίφθσ, 2011. Ο Σωκράτθσ, επίςθσ, ςτθν απολογία του λζει πωσ όταν μάκουμε κάτι λάκοσ από
παιδιά, που είμαςτε εφπιςτοι, δφςκολα αυτό ανατρζπεται, με αποτζλεςμα να αποκτοφμε ψευδείσ
ιδζεσ (Ρλάτωνοσ Απολογία Σωκράτουσ, 24a). Γι’ αυτό και θ ζμφαςθ τθσ διδαςκαλίασ του, δεν ιταν ςτθν
παροχι ζτοιμθσ γνϊςθσ, αλλά ςτο χτίςιμο τθσ ορκισ ςκζψθσ και ςτθν ίδια ανακάλυψθ τθσ αλικειασ.
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Mezirow όπωσ αναφζρεται ςτο Κουλαουηίδθσ, χχ: 15. Βλ. επίςθσ Jarvis, 2004: 109.
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Ππωσ αναφζρεται ςτο Jarvis, 2004: 145.
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Κουλαουηίδθσ, 2011: 46. Βλ. Mezirow, 2007: 60-61 για τα 10 ςτάδια ενόσ κφκλου μάκθςθσ που
ςυμβαίνει ωσ αποτζλεςμα μιασ εμπειρίασ δυςαρμονίασ. Ρρβλ. Jarvis, 2004: 145-146.
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Κουλαουηίδθσ, 2011: 49.
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Σφμφωνα με τον Μezirow, θ ανάπτυξθ τθσ αυτονομίασ των ενθλίκων ωσ
ατόμων, αποτελεί το πιο ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ μεταςχθματιςτικισ μάκθςθσ.
Θ αυτονομία των ενιλικων ατόμων προάγεται μζςω τθσ νοθματοδότθςθσ των
εμπειριϊν. Νοθματοδότθςθ είναι θ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ κατανοοφμε μία
εμπειρία ι ενζργεια, τθν ερμθνεφουμε και βγάηουμε κάποιο νόθμα ι κρίνουμε τθ
ςκοπιμότθτά τθσ270. Μζςω τθσ νοθματοδότθςθσ των εμπειριϊν, τα ενιλικα άτομα
μακαίνουν να δίνουν τισ δικζσ τουσ ερμθνείεσ και να παράγουν τα δικά τουσ
νοιματα και ζτςι παφουν πλζον να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ ιδζεσ, αντιλιψεισ
και πεποικιςεισ των άλλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θ εμπειρία μπορεί να
αποτελζςει το ζναυςμα για μάκθςθ271.
Τα τρία βαςικά ςτοιχεία ςτθν προςζγγιςθ τθσ μεταςχθματιςτικισ κεωρίασ είναι
θ εμπειρία, ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ και ο ορκολογικόσ διάλογοσ. Μεταγενζςτεροι
μελετθτζσ272 επίςθσ δίνουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα τόςο ςτο ρόλο τθσ εμπειρίασ, όςο
και ςε αυτόν του κριτικοφ ςτοχαςμοφ, «ωσ το καταλλθλότερο μζςο που βοθκά
τουσ ενθλίκουσ να επεξεργαςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ, προκειμζνου να φτάςουν
ςτθν κριτικι ςυνειδθτοποίθςθ τθσ εμπειρίασ τουσ και ςτθ μάκθςθ»273.
3.3.5. Ορθολογικόσ διάλογοσ και κριτικόσ ςτοχαςμόσ
Ορκολογικόσ διάλογοσ είναι ο διάλογοσ κατά τον οποίο απαιτείται θ τιρθςθ
οριςμζνων βαςικϊν κανόνων και προχποκζςεων, όπωσ είναι θ αποδοχι
αναηιτθςθσ μιασ κοινά αποδεκτισ λφςθσ μζςω του διαλόγου, θ διατιρθςθ
κάποιασ επιφφλαξθσ για τισ πεποικιςεισ μασ, δθλαδι αποδοχι πωσ υπάρχουν και
άλλεσ απόψεισ για το ίδιο κζμα, θ αποδοχι επίςθσ πωσ οι απόψεισ όλων των
ςυμμετεχόντων ςτο διάλογο κα πρζπει να είναι αμοιβαία ςεβαςτζσ, όςο
διαφορετικζσ και αν είναι, και πωσ όλα τα επιχειριματα πρζπει να είναι επαρκϊσ
τεκμθριωμζνα, αλλιϊσ δεν ζχουν αξία και δεν κα ζπρεπε να προβάλλονται.
Επιπλζον, ςτο διάλογο, το ςυναίςκθμα δεν πρζπει να γίνεται ο κακοριςτικόσ
παράγων274.
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Wiktionary.
Βλ. Jarvis, 2004: 115 για ζνα μοντζλο των διεργαςιϊν μάκθςθσ και Jarvis & Parker, 2005: 8, για το
ανακεωρθμζνο μοντζλο.
272
Ρεριςςότερα για τισ πιο ςθμαντικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων βλ. Κόκκοσ,
2005: 47-84, Jarvis, 2004: 131-152.
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Λαποκωνςταντάκθ, 2010 όπωσ αναφζρεται ςτο Ραπακωνςταντίνου, 2011.
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Κάηθσ, 2013.
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Κατά τον Mezirow, ο ορκολογικόσ διάλογοσ αποτελεί μια ιδιαίτερθ μορφι
ςυηιτθςθσ, όπου οι εμπλεκόμενοι ανταλλάςςουν απόψεισ, τισ οποίεσ διαπραγματεφονται με ορκολογικό τρόπο παρουςιάηοντασ αποδείξεισ και επιχειριματα,
τα οποία λειτουργοφν ωσ τεκμιρια τθσ γνϊμθσ τουσ. Κεωρεί τθν επικοινωνία που
αναπτφςςεται μζςω του διαλόγου αυτοφ ωσ τον καταλφτθ για το μεταςχθματιςμό,
κακϊσ αποτελεί ζνα μζςον παρότρυνςθσ των εκπαιδευόμενων να ςτοχαςτοφν
πάνω ςτισ απόψεισ τουσ και να τισ μοιραςτοφν με τον εκπαιδευτι και τουσ
ςυνεκπαιδευόμενουσ ωσ ςυνεκτικό και κριτικό λόγο275.
Ο Mezirow επίςθσ ιταν ο πρϊτοσ που ζκανε τθ διάκριςθ μεταξφ ςτοχαςμοφ και
κριτικοφ ςτοχαςμοφ. Ζτςι, ωσ ςτοχαςμό ορίηει τθ ςτροφι προσ τθν εμπειρία,
δθλαδι τθν απλι ςυνειδθτοποίθςθ ενόσ γεγονότοσ ι μιασ κατάςταςθσ χωρίσ τθν
αποτίμθςι τουσ, που είναι το ειδοποιό ςτοιχείο του κριτικοφ ςτοχαςμοφ. Κριτικόσ
ςτοχαςμόσ είναι θ διαδικαςία τθσ ςυνειδθτισ και αποςταςιοποιθμζνθσ επεξεργαςίασ, αποτίμθςθσ και ανακεϊρθςθσ τθσ εμπειρίασ με ςτόχο τθν παραγωγι
γνϊςθσ. Ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ ωσ διανοθτικι διαδικαςία ςθμαίνει πωσ βλζπω
πίςω από αυτό που φαίνεται, ςτοχάηομαι πάνω ςε αυτό και αντιδρϊ με ςτόχο να
το αλλάξω ατομικά ι και ςυλλογικά. Ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ προκφπτει όταν ο
εκπαιδευόμενοσ ςυγκρίνει τισ απόψεισ του με τισ απόψεισ του εκπαιδευτι και των
ςυνεκπαιδευόμενων276. Ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ ενιςχφει τθν αυτοδφναμθ ςκζψθ
που

απελευκερϊνει

το

άτομο

από

δεδομζνουσ

τρόπουσ

ςκζψθσ

και

277

ςυμπεριφοράσ .
Για τον Freire, ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ, ο προβλθματιςμόσ και ο διάλογοσ
αποτελοφν τον πυρινα τθσ διαδικαςίασ μεταςχθματιςμοφ τόςο του ατόμου, όςο
και τθσ κοινωνίασ278. Με τθ ςωκρατικι μζκοδο, ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ επιτυγχάνεται μζςω του ελζγχου, ο προβλθματιςμόσ αφορά τθν απορία ςτθν οποία
περιζρχεται το άτομο και ο διάλογοσ αποτελεί το μζςον για τθν επίτευξθ αυτϊν.
Ρροβλθματιςμόσ ςθμαίνει τόςο υποβολι ερωτιςεων όςο και διατφπωςθ
αμφιβολιϊν, πράγμα που γι’ αυτό το λόγο αποτελεί και ςτάςθ αμφιςβιτθςθσ,
αλλά και ξεκίνθμα μιασ αυκεντικισ δράςθσ για τθν απόκτθςθ τθσ ‘επί-γνϊςθσ’.
Στον οριςμό του Dewey για τον κριτικό ςτοχαςμό, ωσ τθν «ενεργθτικι, επίμονθ
και προςεκτικι εξζταςθ κάκε πεποίκθςθσ ι υποτικζμενθ μορφι γνϊςθσ υπό το
πρίςμα των επιχειρθμάτων που τθν υποςτθρίηουν, και τα περαιτζρω ςυμπερά275

Mezirow, 1991 όπωσ αναφζρεται ςτο Κουλαουηίδθσ, 2011: 47-48.
Ππωσ αναφζρεται ςτο Κουλαουηίδθσ, 2011: 21.
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Ραπακωνςταντίνου, 2011: 7 & 24.
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Ηαρίφθσ, 2010.
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ςματα ςτα οποία τείνει» (1910: 6)279, αναγνωρίηουμε τισ αρχζσ διδαςκαλίασ του
Σωκράτθ, που είναι θ ενεργθτικι διεργαςία και όχι θ πακθτικι αποδοχι των ιδεϊν
των άλλων, θ «επίμονθ» και «προςεκτικι» διερεφνθςθ των γνϊςεων και πεποικιςεϊν μασ, ο αξιολογικόσ ζλεγχοσ των κεμελίων πάνω ςτα οποία βαςίηονται οι
ιδζεσ και πεποικιςεισ μασ, θ διερεφνθςθ των ςυνεπειϊν που επιφζρουν οι ιδζεσ
και πεποικιςεισ που υιοκετοφμε280. Ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ και ο ορκολογικόσ
διάλογοσ οδθγοφν ςτθν επίγνωςθ των εςφαλμζνων αντιλιψεων, κάτι το οποίο
αποτελεί και τον κατ’ εξοχιν ςτόχο τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Με τθν
ανακεϊρθςθ ι και αναςκευι των εςφαλμζνων αυτϊν αντιλιψεων, οι ενιλικοι
είναι πλζον ςε κζςθ να ςυγκροτιςουν μία εικόνα του κόςμου και των ςχζςεϊν
τουσ τόςο με τον εαυτό τουσ όςο και με τουσ άλλουσ, θ οποία είναι καλφτερα
οργανωμζνθ και πιο ικανοποιθτικι281.
3.4.

όλοι και τυπικά προςόντα του εκπαιδευτή ενηλίκων282

Σιμερα εκπαιδευτισ ενθλίκων χρειάηεται να διακζτει ζνα ςφνολο κατάλλθλων
γνϊςεων, ικανοτιτων και ςτάςεων μια και ο ρόλοσ του ζχει γίνει πολυδιάςτατοσ,
κακϊσ οι απαιτιςεισ ςτισ οποίεσ καλείται να ανταποκρικεί είναι ςφνκετεσ 283.
Ακόμθ και τα προςόντα που χρειάηεται να διακζτει, κακορίηονται με διάφορουσ
τρόπουσ, εςτιάηοντασ άλλοτε ςτθ προςωπικότθτά του, άλλοτε ςε ηθτιματα
μεκοδολογίασ, άλλοτε αντιμετωπίηεται περιςςότερο ωσ επαγγελματίασ και άλλοτε
θ ζμφαςθ τίκεται ςτθ γνϊςθ ςτοιχείων δυναμικισ τθσ ομάδασ 284 και ςτθν
ικανότθτα αποτελεςματικισ επικοινωνίασ για τθ δθμιουργία κατάλλθλου
μακθςιακοφ κλίματοσ. Στθν πραγματικότθτα, ο ειδικόσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων
μπορεί να υποδυκεί διάφορουσ ρόλουσ285.
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“Active, persistent and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light
of the grounds that support it, and the further conclusions to which it tends, constitutes reflective
thought.” Ρρβλ. Κόκκοσ, 2010: 67-68.
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Κόκκοσ, 2010: 67-68.
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Ραλθόσ, 2003 όπωσ αναφζρεται ςτο Κουλαουηίδθσ, 2011: 48 & χχ: 17, Mezirow, 2007.
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εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθν προςπάκεια να περιγραφεί καλφτερα ο ρόλοσ τουσ, οι Καψάλθσ &
Ραπαςταμάτθσ (2002: 118) αναφζρουν πωσ ενδεχομζνωσ θ καταλλθλότερθ είναι το ‘επιμορφωτισ’ και
αναφζρεται ςτα άτομα τα οποία ςτα πλαίςια τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων ζχουν τθν ευκφνθ τθσ
οργάνωςθσ και διεξαγωγισ ενόσ κφκλου μακθμάτων.
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Κόκκοσ, 2005: 121.
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Σχετικά με τθ δυναμικι τθσ ομάδασ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων βλ. Τςιμπουκλι, 2010.
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Λευκεριϊτου, 2010: 273-282, Jarvis, 2004: 131-152,Rogers, 1999: 215-235. Ρρβλ. Καψάλθσ &
Ραπαςταμάτθσ, 2002: 122-125.
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Ο Knowles, ςτο ρόλο του εκπαιδευτι ενθλίκων, βλζπει τον εμψυχωτι ι
διευκολυντι τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, ο οποίοσ δεν επιδιϊκει τόςο τθν άμεςθ
διδαςκαλία όςο τθ διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ των εκπαιδευόμενων και ο οποίοσ,
κατά κφριο λόγο, βοθκά τουσ εκπαιδευόμενουσ να αναπτφξουν ερωτιματα. Για τισ
διαφορετικζσ λειτουργίεσ που επιτελεί ο εκπαιδευτισ ςτο ρόλο του διευκολυντι,
επιςθμαίνει πωσ απαιτοφνται ικανότθτεσ δόμθςθσ ςχζςεων, διάγνωςθσ αναγκϊν,
εμπλοκισ των ςπουδαςτϊν ςτον ςχεδιαςμό, διαςφνδεςισ τουσ με τισ πθγζσ
μάκθςθσ και ενκάρρυνςθσ τθσ πρωτοβουλίασ τουσ. Ο Knowles (1980: 57-58)286
δθμιοφργθςε ζναν πίνακα, όπου προςδιορίηει δεκαζξι αρχζσ διδαςκαλίασ που
ανταποκρίνονται ςτισ προχποκζςεισ τθσ μάκθςθσ και ςυνεπάγονται ςυγκεκριμζνα
κακικοντα για τον εκπαιδευτι. Σφμφωνα με τισ αρχζσ αυτζσ, ο εκπαιδευτισ
1. εκκζτει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε νζεσ ευκαιρίεσ αυτοεκπλιρωςθσ,
2. τουσ βοθκάει να διαςαφθνίςουν τισ δικζσ τουσ επιδιϊξεισ,
3. τουσ βοθκάει να κάνουν διάγνωςθ των μακθςιακϊν αναγκϊν τουσ,
4. τουσ βοθκάει αν εντοπίςουν προβλιματα τθσ ηωισ τουσ, τα οποία
προκφπτουν από τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ τουσ,
5. μεριμνά για τισ φυςικζσ ςυνκικεσ που ςυντελοφν ςτθ μάκθςθ των
ενθλίκων,
6. αποδζχεται και αντιμετωπίηει τουσ εκπαιδευόμενουσ ωσ πρόςωπα,
7. επιδιϊκει να οικοδομεί ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ των
εκπαιδευόμενων,
8. γίνεται ςυν-εκπαιδευόμενοσ ςτο πνεφμα τθσ κοινισ αναηιτθςθσ,
9. εμπλζκει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε μια αμοιβαία διεργαςία διατφπωςθσ
εκπαιδευτικϊν ςτόχων,
10. μοιράηεται με τουσ εκπαιδευόμενουσ πικανζσ μεκόδουσ επίτευξθσ των
ςτόχων αυτϊν,
11. τουσ βοθκάει να οργανωκοφν για να αναλάβουν εργαςίεσ,
12. τουσ βοθκάει να αξιοποιιςουν τισ εμπειρίεσ τουσ ωσ πθγζσ μάκθςθσ,
13. προςαρμόηει τθν παρουςίαςθ των δικϊν του πθγϊν ςτο επίπεδο των
εμπειριϊν τουσ,
14. τουσ βοθκάει αν ενςωματϊνουν νζα μάκθςθ ςτθ δικι τουσ εμπειρία,
15. τουσ εμπλζκει ςτον προςδιοριςμό κριτθρίων και μεκόδων αποτίμθςθσ τθσ
προόδου,

286

Ππωσ αναφζρεται ςτο Jarvis, 2004: 218-219.
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16. τουσ βοθκάει να αναπτφςςουν και να εφαρμόηουν διαδικαςίεσ αυτοαξιολόγθςθσ.
Μζςα από αυτζσ τισ αρχζσ αναδεικνφεται ζνα εμψυχωτικό είδοσ διδαςκαλίασ
ενόσ ανκρωπιςτι εκπαιδευτι ενθλίκων. Στόχο του εκπαιδευτι αποτελεί θ
ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ και τθσ ανεξαρτθςίασ των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι
εμπλζκονται ενεργθτικά ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ εκπαιδευτικισ διεργαςίασ, από το
ςχεδιαςμό μζχρι τθν αξιολόγθςθ287. Για τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των εκπαιδευόμενων ςτθ διαπραγμάτευςθ του περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςισ τουσ, κεωρεί
ςθμαντικό το «εκπαιδευτικό ςυμβόλαιο»288, το οποίο ςυνάπτεται ανάμεςα ςτον
εκπαιδευτι και τον εκπαιδευόμενο, ζτςι ϊςτε ο εκπαιδευόμενοσ να αναλάβει
ςυγκεκριμζνο ζργο μζχρι μια δεδομζνθ θμερομθνία, και το οποίο ενκαρρφνει τθν
αυτονομία του ατόμου. Επίςθσ ςθμαντικι κεωρεί τθ δθμιουργία κατάλλθλου
μακθςιακοφ κλίματοσ με τθν καλλιζργεια καλϊν ςχζςεων μεταξφ του εκπαιδευτι
και των εκπαιδευόμενων, αλλά και των εκπαιδευόμενων μεταξφ τουσ.
Σφμφωνα με τον Freire, ο εκπαιδευτισ ενθλίκων είναι ο ‘προβλθματίηων
παιδαγωγόσ’, ο οποίοσ μπορεί να τονϊςει τθ μακθςιακι διεργαςία. Κεωρεί πωσ θ
μάκθςθ δεν είναι θ «καταβρόχκιςθ» ξζνων γνϊςεων, αλλά θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ
ίδιασ τθσ ηωισ και τθσ προβλθματικισ κατάςταςθσ του μακθτι, κακϊσ και θ
αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ με βάςθ το ςτοχαςμό και τθ δράςθ. Θ
διδαςκαλία, από τθν άλλθ, είναι προβλθματιςμόσ, κζςθ ερωτιςεων και πρόκλθςθ
του εκπαιδευόμενου για αυτοδιάκεςθ289. Ο Freire αναγνωρίηει ότι ο εκπαιδευτισ
μπορεί να διευκολφνει τθν ανάδυςθ τθσ εμπειρίασ πάνω ςτθν οποία γίνεται ο
αναςτοχαςμόσ και θ οποία, ςτθ ςυνζχεια, γίνεται μακθςιακι διεργαςία290.
Συνεπϊσ, κεωρεί τον εκπαιδευτι ωσ εμψυχωτι ο οποίοσ μπορεί να τονϊςει τθν
εκπαιδευτικι διεργαςία. Ο Freire εφιςτά τθν προςοχι ςτουσ εκπαιδευτζσ να
επιδεικνφουν ταπεινοφροςφνθ και να μθν επιβάλλουν τισ προςωπικζσ τουσ
απόψεισ, κακϊσ αυτό κα ςυνιςτοφςε χειραγϊγθςθ των εκπαιδευόμενων και
προτείνει τθ δθμιουργία μιασ νζασ ςχζςθσ, του δαςκάλου-μακθτι με τουσ
μακθτζσ-δαςκάλουσ που ςυναντϊνται μζςω του διαλόγου ςε μια κοινι
προςπάκεια αναηιτθςθσ και κατανόθςθσ τθσ πραγματικότθτασ.
Κατά τον Mezirow, ο ρόλοσ του εκπαιδευτι ενθλίκων είναι πιο ενεργθτικόσ· ο
εκπαιδευτισ ενθλίκων είναι ο ‘ςυνεργατικόσ μανκάνων’ και ςτόχοσ του πρζπει να
287

Λευκεριϊτου, 2010: 274.
Βλ. ςχετικά Rogers, 1999: 19-51.
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Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 99.
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είναι θ ενίςχυςθ τθσ αυτοδυναμίασ τθσ ςκζψθσ των εκπαιδευόμενων ωσ ςυνεχισ
κίνθςθ προσ τθ βακφτερθ κατανόθςθ των προςωπικϊν τουσ παραδοχϊν και των
παραδοχϊν των άλλων. Οι εκπαιδευτζσ οφείλουν να υποςτθρίηουν τουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου να τουσ βοθκιςουν ςτθν επίτευξθ των
προςωπικϊν μακθςιακϊν ςτόχων τουσ και τθ ςυνειδθτοποίθςθ των δυνατοτιτων
τουσ. Για να είναι ςε κζςθ όμωσ να το πετφχουν αυτό, πρζπει να διακζτουν
ςυγκεκριμζνεσ

προςωπικζσ

και

κοινωνικζσ

ικανότθτεσ,

δθλαδι

υψθλι

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, που ςυνεπάγεται ςυνειδθτοποίθςθ, αυτοζλεγχο και
ενςυναίςκθςθ. Ρρζπει επίςθσ και οι ίδιοι να αποτελοφν πρότυπο μάκθςθσ μζςω
του κριτικοφ ςτοχαςμοφ. Κατά τον Mezirow, αποτελεί υποχρζωςθ του εκπαιδευτι
να ςτθρίηει τουσ εκπαιδευόμενουσ να ςτοχάηονται κριτικά εντοπίηοντασ τα
κεμζλια των δυςλειτουργικϊν τουσ παραδοχϊν, κακϊσ και να επινοεί
προςεγγίςεισ που να τουσ βοθκοφν να γίνονται όλο και πιο κριτικοί απζναντι ςτισ
βαςικζσ τουσ παραδοχζσ.
Ο Jarvis αναγνωρίηει ωσ βαςικό προςόν του εκπαιδευτι ενθλίκων το να είναι
‘καλόσ άνκρωποσ’, να νοιάηεται για τουσ εκπαιδευόμενουσ. Κεωρεί πωσ οι
ενιλικοι που προςζρχονται ςτθν εκπαίδευςθ αντιμετωπίηουν κρίςθ ταυτότθτασ,
γι’ αυτό και θ προςζγγιςι του εςτιάηει ςτον εκπαιδευόμενο. Θ διδαςκαλία
προςδιορίηεται ωσ διεργαςία που βαςίηεται ςτθ ςχζςθ και ο ρόλοσ του εκπαιδευτι
αλλά και οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιεί, πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν
ενίςχυςθ τθσ αξιοπρζπειασ και τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ των εκπαιδευόμενων.
Επίςθσ κεωρεί πωσ οι εκπαιδευτζσ πρζπει να ςτθρίηουν τουσ εκπαιδευόμενουσ
ςτθν πορεία του ςτοχαςμοφ τουσ χωρίσ να επιβάλλουν τισ απόψεισ τουσ, αλλά
αναπτφςςοντασ μαηί τουσ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ. Για να
ανταποκρικοφν ςε αυτό το ρόλο όμωσ χρειάηεται να διακζτουν εκτόσ από τθ
γνϊςθ του αντικειμζνου διδαςκαλίασ τουσ, γνϊςθ τθσ εκπαιδευτικισ διεργαςίασ,
κατάλλθλθ νοοτροπία και ςτάςθ, αλλά και εκπαιδευτικζσ και προςωπικζσ
ικανότθτεσ. Κατά τθν άποψι του Jarvis, είναι ςθμαντικότερθ θ διδακτικι
προςωπικότθτα και ςτιλ από τθ μζκοδο291.
Σχετικά με τισ κατάλλθλεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ των ςφγχρονων
εκπαιδευτϊν ενθλίκων, οι Mocker & Noble (1981: 45-61)292 προςπάκθςαν να
κάνουν μια ταξινόμθςθ, προειδοποιϊντασ όμωσ ότι δεν εξαντλεί το ηιτθμα αλλά
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Jarvis, 2005: 194 όπωσ αναφζρεται ςτο Κόκκοσ, 2005: 82.
Ππωσ αναφζρονται ςτο Κόκκοσ, 2005: 121-122 και ςτο Jarvis, 2004: 255-256.
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και οφτε αποτελεί ςχζδιο για τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτϊν. Σφμφωνα με
αυτιν τθν ταξινόμθςθ, ο εκπαιδευτισ ενθλίκων πρζπει να μπορεί
1. να επικοινωνεί αποτελεςματικά με τουσ εκπαιδευόμενουσ,
2. να αναπτφςςει αποτελεςματικζσ ςχζςεισ εργαςίασ με αυτοφσ,
3. να ενδυναμϊνει τισ κετικζσ τουσ διακζςεισ,
4. να δθμιουργεί κλίμα που ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι τουσ,
5. να δθμιουργεί κεμζλια αμοιβαίου ςεβαςμοφ,
6. να

προςαρμόηει το ρυκμό τθσ μάκθςθσ ςτισ δυνατότθτεσ των

εκπαιδευόμενων,
7. να προςαρμόηει τθ διδαςκαλία ςτα χαρακτθριςτικά του κακενόσ ξεχωριςτά

και ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ,
8. να αντιλαμβάνεται τθ διαφορά ανάμεςα ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν και

ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων,
9. να

οργανϊνει ςυνκικεσ εκπαίδευςθσ που να αναπτφςςουν τθν

εμπιςτοςφνθ των εκπαιδευόμενων,
10. να ενιςχφει το ενδιαφζρον τουσ για τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ,
11. να προςαρμόηει το πρόγραμμα ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ τουσ,
12. να διαμορφϊνει το χϊρο, ζτςι ϊςτε να δθμιουργείται άνετο μακθςιακό

περιβάλλον,
13. να αναγνωρίηει τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ των εκπαιδευόμενων,
14. να προςαρμόηει τθ μάκθςθ ςτο επίπεδό τουσ,
15. να ςυνοψίηει και ανακεφαλαιϊνει τα βαςικά ςθμεία κάκε μακιματοσ,
16. να ςυμμετζχει ςε διαδικαςίεσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ

του ζργου του,
17. να δίνει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ςυνεχι ανατροφοδότθςθ ςχετικά με τθν

πρόοδό τουσ,
18. να επικεντρϊνεται ςτισ κεματικζσ περιοχζσ που ζχουν ηωτικι ςθμαςία γι’

αυτοφσ,
19. να ςυντονίηει και επιβλζπει τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ,
20. να εφαρμόηει τισ αρχζσ μάκθςθσ που ταιριάηουν ςε ενθλίκουσ,
21. να δείχνει ζμπρακτα τθ διάκεςι του για καινοτομία και πειραματιςμό,

προςεγγίηοντασ με νζουσ τρόπουσ τα αντικείμενα,
22. να παρακινεί τουσ εκπαιδευόμενουσ να μελετοφν μόνοι τουσ, αυτοδφναμα,
23. να αξιοποιεί τισ γνϊςεισ και τα εκπαιδευτικά υλικά που ζχουν διαμορφϊςει

άλλοι εκπαιδευτζσ,
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24. να ςυνδζει τθ μακθςιακι διαδικαςία με τισ εμπειρίεσ των εκπαιδευόμενων.

Μία ιδιαιτερότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων είναι ότι ςυχνά οι εκπαιδευτζσ
είναι νεϊτεροι από τουσ εκπαιδευόμενουσ. Ζτςι, με τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι και
εμπλοκι των εκπαιδευόμενων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, τθν ανταλλαγι γνωμϊν
και διαφορετικϊν απόψεων, κακϊσ και τθν κοινοποίθςθ εμπειριϊν, προκφπτει μία
εναλλαγι των ρόλων ςτθ διδαςκαλία και μάκθςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι και οι
εκπαιδευτζσ μακαίνουν επίςθσ και άρα, αναλαμβάνουν τον ρόλο του μακθτι. Με
άλλα λόγια, όχι μόνο διδάςκουν αλλά διδάςκονται και οι ίδιοι από τουσ
εκπαιδευόμενουσ. Ο Kierkegaard αναφζρει πωσ, «Μεταξφ ἀνκρϊπων, αὐτι εἶναι ἡ
ὑπζρτατθ ἐκδοφλευςθ· γιά τόν δάςκαλο, ὁ μακθτισ εἶναι ἀφορμι νά κατανοιςει
τόν ἑαυτό του καί, ἀντίςτοιχα, ὁ δάςκαλοσ εἶναι ἀφορμι γιά τόν μακθτι νά
καταλάβει τόν ἑαυτό του·» (1998: 44-45). Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων λοιπόν αποτελεί
μία κυκλικι διαδικαςία αλλαγισ και ανανζωςθσ μζςω τθσ οποίασ και ο
εκπαιδευτισ μορφϊνεται και εμπλουτίηεται. Συνεπϊσ, οι ρόλοι τόςο του
εκπαιδευτι όςο και του εκπαιδευόμενου ζχουν αλλάξει· ο εκπαιδευόμενοσ
κεωρείται ωσ ενεργθτικόσ εταίροσ ο οποίοσ επθρεάηει και ςυνδιαμορφϊνει τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία και ο εκπαιδευτισ είναι κυρίωσ ςυνεργάτθσ και
εμψυχωτισ του εκπαιδευόμενου ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ293.
Σφμφωνα με τον Jarvis (2004: 160 & 169), θ εκπαίδευςθ ενθλίκων αποδίδει
μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτον εκπαιδευόμενο και ςτθ μάκθςθ παρά ςτον εκπαιδευτι
και ςτθ διδαςκαλία και τείνει να κεωρεί τον εκπαιδευτι ςυμπλθρωματικό ωσ προσ
τθ μάκθςθ, ςυχνά αναγκαίο και ςθμαντικό, αλλά όχι κακοριςτικισ ςθμαςίασ. Οι
Kαψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ (2000: 72), ςυνοψίηοντασ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ καλισ
διδαςκαλίασ ςτα πλαίςια τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων αναφζρουν πωσ ο καλόσ
επιμορφωτισ ενκαρρφνει τισ επαφζσ των ςπουδαςτϊν με τον επιμορφωτι, τθν
ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ ςπουδαςτζσ, αλλά και τθν ενεργθτικι μάκθςθ.
Επιπλζον, δίνει ζμφαςθ ςτθν εκμετάλλευςθ του χρόνου για τθν επεξεργαςία του
κζματοσ του μακιματοσ και παρζχει άμεςθ ανατροφοδότθςθ. Τζλοσ, διατθρεί
υψθλζσ προςδοκίεσ απζναντι ςτουσ ςπουδαςτζσ και αποδζχεται και αναγνωρίηει
διαφορετικζσ προςεγγίςεισ και τρόπουσ μάκθςθσ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, ο επιμορφωτισ πρζπει να προςπακεί να
δθμιουργεί το κατάλλθλο κλίμα, το οποίο παρακινεί τουσ ςπουδαςτζσ ςε νοθτικζσ
δραςτθριότθτεσ και ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων 294. Γενικά, ο ρόλοσ του
293
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Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2002: 119-120.
Knapper & Cropley, 2000: 156 όπωσ αναφζρεται ςτο Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2000: 86.
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επιμορφωτι είναι διευκολυντικόσ295, ϊςτε το δυναμικό που υπάρχει ςτον
εκπαιδευόμενο να ζρκει ςτθν επιφάνεια296. Γι’ αυτό και ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ
προςωπικι εμπειρία του εκπαιδευόμενου, το παρελκόν του· ςε τι κατάςταςθ
προςζρχεται όταν ξεκινάει ο διάλογοσ297 με τον εκπαιδευτι.
Σχετικά με τα χαρακτθριςτικά του καλοφ εκπαιδευτι από τθ ςκοπιά τθσ
Διδακτικισ ενθλίκων, οι Kαψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ (2002: 121), αναφζρουν πωσ
οι εκπαιδευτζσ ενθλίκων πρζπει να είναι ςε κζςθ να κζτουν κατάλλθλουσ ςκοποφσ
και ςτόχουσ για τθν ομάδα-ςτόχο, να προετοιμάηουν και να δομοφν το
απαιτοφμενο υλικό, να προςδιορίηουν και να χρθςιμοποιοφν με αποτελεςματικό
τρόπο τα μεκοδολογικά εργαλεία και να επιλζγουν και εφαρμόηουν τουσ
κατάλλθλουσ κάκε φορά τρόπουσ αξιολόγθςθσ. Ρροκειμζνου να είναι ςε κζςθ οι
εκπαιδευτζσ να ανταποκρικοφν ςτισ παραπάνω απαιτιςεισ, χρειάηεται να
διακζτουν πρωτίςτωσ επιςτθμονικι γνϊςθ, δθλαδι γνϊςθ του αντικειμζνου
διδαςκαλίασ, ϊςτε να φζρνουν ςε επαφι τουσ εκπαιδευόμενουσ με ό,τι νεϊτερο
ςτθν περιοχι του γνωςτικοφ αντικειμζνου τουσ, παιδαγωγικι γνϊςθ, θ οποία
περιλαμβάνει το ενδιαφζρον για τουσ εκπαιδευόμενουσ και τθν κατοχι
διδακτικϊν δεξιοτιτων, ϊςτε να αξιοποιοφν τισ εμπειρίεσ τουσ και να μακαίνουν
ςτουσ άλλουσ πϊσ να μακαίνουν. Θ κοινωνικι γνϊςθ, αφορά τθν ικανότθτά τουσ
να αναλφουν μία παιδαγωγικι κατάςταςθ και να επεξεργάηονται ζνα
εκπαιδευτικό ςχζδιο, με ςτόχο να το εντάξουν ςε κάποια μορφωτικι περίςταςθ.
Τζλοσ, θ κεςμικι γνϊςθ, που αναφζρεται ςτθν ικανότθτα να διατθροφν επαφζσ με
αρμοδίουσ ςε τοπικό και διεκνζσ επίπεδο, ϊςτε να μποροφν να εκμεταλλεφονται
τουσ πόρουσ και τισ δυνατότθτεσ που προςφζρονται.
Ο Kidd (1973: 306-307) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι από τισ διάφορεσ διδακτικζσ
προςεγγίςεισ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, καμία δεν ορίηει ουςιαςτικά τον τρόπο
με τον οποίο οι εκπαιδευτζσ πρζπει να παίηουν το ρόλο τουσ, διατφπωςε τισ δικζσ
του «δζκα εντολζσ» για τουσ εκπαιδευτζσ298:
1. Δεν κα προςπακιςεισ ποτζ να πλάςεισ ζνα άλλο ανκρϊπινο ον κατ’ εικόνα
και κακ’ ομοίωςι ςου. Ζνασ απ’ τον κακζνα μασ είναι αρκετόσ.
2. Δεν κα κρίνεισ ποτζ τθν ανάγκθ ενόσ ανκρϊπου και δεν κα αρνθκείσ το
ενδιαφζρον ςου γι’ αυτόν, μόνο και μόνο εξαιτίασ τθσ ενόχλθςθσ που
δθμιουργεί.
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Ρρβλ. ‘Φροντίδεσ του εκπαιδευτι ενθλίκων’ ςτο Rogers, 1999: 158-161.
Καραβάκου, διάλεξθ ςτισ 14.10.2010.
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Καραβάκου, διάλεξθ ςτισ 20.1.2011.
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Ππωσ αναφζρονται ςτο Jarvis, 2004: 159-160.
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3. Δεν κα ενοχοποιιςεισ ποτζ τθν κλθρονομικότθτα ι το περιβάλλον γενικά. Οι
άνκρωποι μποροφν να υπερβοφν το περιβάλλον τουσ (ι κάποια ςτοιχεία τθσ
κλθρονομικότθτάσ τουσ)*προςκικθ του Jarvis].
4. Δεν κα χαρακτθρίςεισ ποτζ ζναν άνκρωπο ωσ «ανίατθ περίπτωςθ» και δεν
κα τον περικωριοποιιςεισ.
5. Κα προςπακιςεισ να βοθκάσ τουσ πάντεσ να γίνουν ευαίςκθτοι και
αλλθλζγγυοι, αλλά και αποφαςιςτικοί.
6. Δεν κα ςτεριςεισ ποτζ από ζναν άνκρωπο το δικαίωμά του να είναι
υπεφκυνοσ για τθ δικι του ςυμπεριφορά και τισ ςυνζπειζσ τθσ.
7. Κα τιμάσ κακζναν που αναηθτά τθ μάκθςθ και κα υπθρετείσ ςωςτά και κα
διαδίδεισ τθν επιςτιμθ τθσ γνϊςθσ και τθν ικανότθτα τθσ μάκθςθσ, θ οποία
είναι θ κοινι μασ κλθρονομιά.
8. Δεν κα υιοκετείσ κακολικζσ λφςεισ οφτε κα προςδοκάσ καφματα.
9. Κα διατθρείσ μια αίςκθςθ του χιοφμορ, θ οποία μπορεί να ςε γλιτϊςει από
το να αιςκανκείσ ςοκαριςμζνοσ, απογοθτευμζνοσ ι επθρμζνοσ.
10. Κα κυμάςαι πάντα τθν ιερότθτα και τθν αξιοπρζπεια τθσ αποςτολισ ςου και
ταυτόχρονα «δεν κα παίρνεισ τον εαυτό ςου πολφ ςτα ςοβαρά».
Σε όλα τα παραπάνω, καταλυτικόσ είναι ο ρόλοσ του εκπαιδευτι. Το ερϊτθμα
που προκφπτει είναι, ο εκπαιδευτισ ενθλίκων που εφαρμόηει τθ ςωκρατικι
μζκοδο με ποιον από αυτοφσ τουσ ρόλουσ κα μποροφςε να ταυτιςτεί. Ππωσ ζχει
αναφερκεί, ο ίδιοσ ο Σωκράτθσ παρομοίαηε τον εαυτό του με αλογόμυγα, που
ςτόχο είχε τθν αφφπνιςθ’ των ςυμπολιτϊν του. Στουσ διαλόγουσ ςτουσ οποίουσ
ςυμμετείχε, ο Σωκράτθσ κατ’ αρχιν αναλάμβανε το ρόλο του μακθτι ανακζτοντασ
ζτςι ςτουσ ςυνομιλθτζσ του το ρόλο το δαςκάλου· ρωτοφςε τισ απόψεισ των
ςυνομιλθτϊν του, προςπακοφςε να καταλάβει, ελζγχοντασ ορκολογικά αυτό που
λάμβανε ωσ απάντθςθ και ςτο τζλοσ, επεδείκνυε προκυμία να αναηθτιςει τθν
αλικεια μαηί τουσ299. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόςωπο ςτο οποίο απθφκυνε τισ
ερωτιςεισ του δεν αιςκανόταν ωσ αντίπαλοσ που ζπρεπε να "πείςει" ι να
επιβάλει τισ απόψεισ του· ςτισ ςωκρατικζσ ςυηθτιςεισ δεν υπιρχε νικθτισ, μόνο
«ςυν-ηθτθτζσ»300, όπωσ και με το διαλογικό εκπαιδευτι του Freire, που «είναι ζνα
υποκείμενο που γνωρίηει301 και ζρχεται αντιμζτωπο με άλλα υποκείμενα που
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Θ ςυνικεια του Σωκράτθ ιταν «να κοινῇ ηθτεῖν, ςυηθτεῖν, κοινῇ βουλεφεςκαι» (Guthrie,2005: 299).
Τατάκθσ, 1970: 102-103. Ρρβλ. Κεοδωρακόπουλοσ, 2002: 49-52.
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Θ ζμφαςθ δικι μασ· το ‘οἶδα’, βζβαια, του Σωκράτθ αποτελεί ξεχωριςτι ςυηιτθςθ. Βλ. ενότθτα
2.4.1.
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επίςθσ γνωρίηουν»302. Κατά τθν εφαρμογι τθσ ςωκρατικισ μεκόδου, ο
εκπαιδευτισ εγκαταλείπει τθ δυςάρεςτθ προςποίθςθ τθσ κατοχισ τθσ γνϊςθσ και
αναλαμβάνει ζναν ιςςονοσ303 ςθμαςίασ αλλά πιο αποτελεςματικό ρόλο ςτθν
αναηιτθςθ τθσ κατανόθςθσ304. Με τον τρόπο αυτό, λειτουργεί και ωσ πρότυπο,
κακϊσ επιδεικνφει προκυμία για μάκθςθ και αλλαγι305.
3.5. Εκπαιδευτικά προγράμματα306
Στθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςχεδιάηεται με βάςθ
ζνα πρόβλθμα· γι’ αυτό και το πρόγραμμα που ετοιμάηεται πρζπει να καλφπτει τισ
ανάγκεσ των ενθλίκων εκπαιδευόμενων, διαφορετικά δεν ςυμμετζχουν. Λόγω τθσ
ανομοιογζνειασ που υπάρχει ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, πριν από το
ςχεδιαςμό ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ προθγείται διερεφνθςθ των
αναγκϊν τουσ. Με τον όρο ‘ανάγκθ’ ςτθν ουςία εννοείται θ ‘επικυμία’ ι
‘προτίμθςι’ τουσ, θ οποία και αναφζρεται ωσ ‘αίτθμα’ και το οποίο αφορά τθν
αντικειμενικι άποψθ, δθλαδι τθν άποψθ τθσ κοινωνίασ307. Είναι απαραίτθτο
λοιπόν να διερευνθκεί τι κάνει κάποιοσ και να αναλυκεί, προκειμζνου να
αποφαςιςτεί αν το αίτθμα αυτό αποτελεί ανάγκθ ι επικυμία.
Τα προγράμματα δεν ςχεδιάηονται ςε κοινωνικό κενό, δθλαδι δεν υπάρχει
ουδετερότθτα· χρειάηεται να γίνονται επιλογζσ λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τισ
βαςικζσ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, όπωσ είναι ο ςεβαςμόσ ςτθν
ενθλικιότθτα. Οι ενιλικοι ζχουν πολλζσ ευκφνεσ και μποροφν να είναι ανυπόμονοι
όταν ςπαταλιζται ο χρόνοσ τουσ άςκοπα. Επίςθσ, οι ενιλικοι φζρνουν πολλζσ
εμπειρίεσ και γνϊςθ ςε οποιαδιποτε μακθςιακι εμπειρία, παρακινοφνται από τισ
πλθροφορίεσ ι τουσ ςτόχουσ που κεωροφν ςθμαντικοφσ και είναι υπεφκυνοι και
αυτοκατευκυνόμενοι εκπαιδευόμενοι. Αυτό ςθμαίνει πωσ ζνα μεγάλο μζροσ τθσ
μάκθςθσ ενθλίκων δεν ολοκλθρϊνεται ςτα πλαίςια κεςμοκετθμζνων ιδρυμάτων
εκπαίδευςθσ ενθλίκων αλλά είναι αυτοκατευκυνόμενθ και γίνεται ςτο ςπίτι, ςε
πολιτιςτικά ιδρφματα ι ςτον χϊρο εργαςίασ, και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ είναι πιο
αποτελεςματικι. Αυτό επθρεάηει επίςθσ τθν αντίλθψθ του ρόλου του διδάςκοντοσ
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Μάνκου, 2007: 25 όπωσ αναφζρεται ςτο Κουλαουηίδθσ, 2011: 55.
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Maxwell, 2013.
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Καραλισ, διάλεξθ ςτισ 9.3.2012. Ρεριςςότερα βλ. Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2000: 8-25, Jarvis,
2004: 263-311.
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ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων και τθν επιλογι των μεκόδων και των μζςων
διδαςκαλίασ308. Επιπλζον, οι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι ςυχνά προβλθματίηονται
για το ενδεχόμενο ότι θ ςυμμετοχι τουσ ςε μία ομάδα κα τουσ κάνει να φαίνονται
αδφναμοι, είτε επαγγελματικά, είτε προςωπικά.
Βαςικζσ παραδοχζσ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτθν εκπαίδευςι
ενθλίκων309 αφοροφν το ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πρζπει να
είναι άρτια οργανωμζνο με ςαφείσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. Οι προχποκζςεισ
μάκθςθσ, οι προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ του ενθλίκου πρζπει να
αποτελοφν τθν αφετθρία για τθ νζα γνϊςθ· γι’ αυτό και το περιεχόμενο του
προγράμματοσ πρζπει να ζχει άμεςθ ςχζςθ με τισ ανάγκεσ και τισ εμπειρίεσ των
εκπαιδευόμενων. Εξάλλου, οι ενιλικοι προτιμοφν τθ γνϊςθ που τουσ είναι
χριςιμθ, και όχι τθ ςχολικι, λόγω του περιοριςμζνου χρόνου τουσ. Επίςθσ, είναι
ςθμαντικό να λαμβάνονται υπόψθ οι προτιμϊμενοι τρόποι μάκθςθσ· οι ενιλικοι
ζχουν τθν τάςθ για αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ και ανάπτυξθ του κριτικοφ
τρόπου ςκζψθσ και αντιδροφν πολφ καλφτερα ςε μεκόδουσ οι οποίεσ
ενκαρρφνουν τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ. Ακόμα, το μακθςιακό κλίμα πρζπει να
χαρακτθρίηεται από ουςιαςτικι επικοινωνία, ςυνεργατικό πνεφμα και αμοιβαίο
ςεβαςμό. Θ επικοινωνία με ςυνομθλίκουσ και με ειδικοφσ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ
πολφ ςθμαντικόσ για τθν μάκθςθ των ενθλίκων. Οι πολλζσ ϊρεσ διδαςκαλίασ
αντίκετα, δεν ςχετίηονται με τθν γνωςτικι ανάπτυξθ· είναι κυρίωσ θ ποιότθτα των
ςχζςεων των επιμορφωτϊν με τουσ ςπουδαςτζσ και όχι θ ποςότθτα θ οποία παίηει
τον ςθμαντικότερο ρόλο. Ζνα επιπλζον χαρακτθριςτικό των ενθλίκων που πρζπει
να λαμβάνεται υπόψθ, είναι ότι οι ενιλικοι αντιδροφν πιο ζντονα όταν
διαψεφδονται οι προςδοκίεσ τουσ ςε ςχζςθ με το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ.
Τζλοσ, για τθν επιτυχία ενόσ προγράμματοσ, είναι ςθμαντικι θ διερεφνθςθ των
εμποδίων που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευόμενοι ςτθ μάκθςθ, κακϊσ και θ
εξεφρεςθ τρόπων για τθν υπζρβαςι τουσ.
Με βάςθ τισ παραπάνω αρχζσ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρζπει να είναι
ενεργθτικά και όχι πακθτικά, να είναι ςχετικά με τθ δουλειά και τθ ηωι των
εκπαιδευόμενων, να βαςίηονται ςε προθγοφμενθ γνϊςθ και εμπειρία και να είναι
άμεςα εφαρμόςιμα. Επιπλζον, οι ςχεδιαςτζσ προγραμμάτων ςπουδϊν για
ενθλίκουσ πρζπει να φροντίηουν ϊςτε τα προγράμματα να είναι διαμορφωμζνα με
308
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τζτοιο τρόπο ϊςτε οι ενιλικοι να μποροφν να ενςωματϊνουν τισ νζεσ ιδζεσ ςε
αυτά που ιδθ γνωρίηουν, διαφορετικά θ νζα γνϊςθ δεν διατθρείται 310. Οι ενιλικοι
προτιμοφν να εφαρμόηουν ιδθ δοκιμαςμζνεσ και όχι ταχείσ, πολφπλοκεσ ι
αςυνικιςτεσ μεκόδουσ, ϊςτε να διακινδυνεφουν λιγότερο να κάνουν λάκοσ,
κακϊσ τείνουν να εκλαμβάνουν τα λάκθ ωσ προςωπικι αποτυχία. Επίςθσ, οι
ενιλικοι επικυμοφν να ζχουν πλιρθ ζλεγχο ςτο ρυκμό και τθν ζναρξθ ι τθ λιξθ
του χρόνου μελζτθσ τουσ και επιλζγουν περιςςότερα από ζνα μζςα για τθν
απόκτθςθ πλθροφοριϊν311.
Ζχει ςθμαςία να τονιςτεί πωσ, λόγω των διαφορετικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
που προκφπτουν κάκε φορά, πολλά από τα προγράμματα εκπαίδευςθσ ενθλίκων
εφαρμόηονται μόνο μια φορά.
3.5.1. Εκπαιδευτικζσ μζθοδοι και τεχνικζσ
Σχετικά με τθν εννοιολογικι διάκριςθ ανάμεςα ςτισ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ και
ςτισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ, οι Noyé και Piveteau (1999: 47-48) αναφζρουν πωσ
μία εκπαιδευτικι τεχνικι προτείνει διαδικαςίεσ που ακολουκοφν ςυγκεκριμζνθ
ςειρά, τθν εφαρμογι δθλαδι κάποιων βθμάτων, ενϊ θ μζκοδοσ είναι μια
αντίλθψθ για τθν πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και περιλαμβάνει ζνα ςφνολο αρχϊν που
προςανατολίηουν τον τρόπο εκπαίδευςθσ και αντίλθψθσ τθσ μάκθςθσ. Στθν πράξθ,
μια μζκοδοσ αποτελείται από τθ ςφνκεςθ διαφορετικϊν τεχνικϊν, τισ οποίεσ
πρζπει να κζςουμε ςε αρμονία με τον επιδιωκόμενο ςκοπό. O Jarvis (2004: 153)
αναφζρει πωσ, ο εκπαιδευτισ μπορεί να υιοκετιςει τθ διδακτικι, τθ ςωκρατικι ι
τθν εμψυχωτικι μζκοδο. Στθν πρϊτθ επιλογι, ο εκπαιδευτισ εκκζτει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τθ γνϊςθ που πρζπει να αποκτιςουν. Με τθ ςωκρατικι μζκοδο, ο
εκπαιδευτισ οδθγεί τουσ εκπαιδευόμενουσ προσ ζνα ςυμπζραςμά ςχετικά με το
πρόβλθμα που τουσ απαςχολεί, κζτοντασ επιδζξιεσ ερωτιςεισ. Ακολουκϊντασ τθν
εμψυχωτικι μζκοδο, ο εκπαιδευτισ δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ για να ςυντελεςτεί
μάκθςθ, όμωσ δεν επιδιϊκει να ελζγξει το μακθςιακό αποτζλεςμα. Οι δφο πρϊτεσ
μζκοδοι κατατάςςονται ςτισ δαςκαλοκεντρικζσ.
Στισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ που είναι επικεντρωμζνεσ ςτον εκπαιδευτι, ο Jarvis
(2004: 170-204) κατατάςςει τεχνικζσ312 όπωσ είναι θ επίδειξθ, θ κατευκυνόμενθ
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ςυηιτθςθ, θ ελεγχόμενθ ςυηιτθςθ, θ ειςιγθςθ-ςυηιτθςθ, θ ειςιγθςθ/ λόγοσ/
ομιλία, θ υποςτιριξθ από μζντορα, θ εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ. Στισ μεκόδουσ που
είναι επικεντρωμζνεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, τισ εμψυχωτικζσ, αναφζρει
τεχνικζσ όπωσ ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, οι ομάδεσ ςυηιτθςθσ, θ ανοιχτι ςυηιτθςθ,
«μζςα κφκλοσ-ζξω κφκλοσ», θ ομαδικι ςυηιτθςθ, θ ςυνζντευξθ, θ ακρόαςθπαρατιρθςθ, θ ομάδα ομιλθτϊν (πάνελ), οι ομαδικζσ εργαςίεσ και μελζτεσ
περίπτωςθσ, το παίξιμο ρόλων - προςομοίωςθ - παιχνίδια, το ςεμινάριο, θ
«χιονοςτιβάδα», οι ψυχοκεραπευτικζσ ομάδεσ, οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, το
εργαςτιριο και γ) ςε μεκόδουσ επικεντρωμζνεσ ςτο άτομο, όπωσ είναι οι ατομικζσ
εργαςίεσ, θ θλεκτρονικά υποβοθκοφμενθ εκπαίδευςθ, θ βιωματικι μάκθςθ, τα
εξατομικευμζνα ςυςτιματα διδαςκαλίασ, θ πρακτικι άςκθςθ, θ προςωπικι
εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ, θ αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ. Θ ποικιλία των μεκόδων
παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων να χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ
κατάλλθλεσ για τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ τουσ και
μάλιςτα να χρθςιμοποιοφν περιςςότερεσ από μία ςε κάκε μάκθμα αξιοποιϊντασ
επίςθσ και τεχνολογικά μζςα γι’ αυτό το ςκοπό.
Ππωσ ζχει ιδθ τονιςτεί, θ εκπαίδευςθ ενθλίκων βαςίηεται ςτθν αξιοποίθςθ των
εμπειριϊν των ενθλίκων, αλλά και ςτθν παραδοχι τθσ ανάγκθσ τουσ για
αυτοκακοριςμό, αυτοπροςδιοριςμό και ενεργοποίθςθ313. Οι ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ προκαλοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των ενθλίκων, τθν οποία
και οι ίδιοι επικυμοφν ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ που επικεντρϊνονται ςτον
εκπαιδευτι και οδθγοφν τον εκπαιδευόμενο ςε πακθτικι αποδοχι. O Dewey
υποςτθρίηει ότι οι εκπαιδευτζσ πρζπει να ςυνειδθτοποιοφν τισ ικανότθτεσ,
ανάγκεσ και προθγοφμενεσ εμπειρίεσ των εκπαιδευόμενων, προκειμζνου να τουσ
βοθκοφν ςτθ δθμιουργία μιασ ςυμμετοχικισ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ314. Οι
ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ δεν ςυνιςτοφν μια εκπαιδευτικι μζκοδο,
αλλά μια διαφορετικι οπτικι για τθν εκπαίδευςθ, θ οποία βαςίηεται ςτθν άποψθ
ότι ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν είναι τόςο θ παροχι προκαταςκευαςμζνθσ
γνϊςθσ ςτουσ ενθλίκουσ εκπαιδευόμενουσ, όςο το να αναπτυχκοφν προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ κριτικισ αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων, κάτι που κα τουσ είναι
ιδιαίτερα χριςιμο ςτθν κακθμερινι τουσ πρακτικι μετά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ
προγράμματοσ315. Επίςθσ, οι τεχνικζσ αυτζσ βοθκοφν ςτθ διαμόρφωςθ κλίματοσ
313
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προςεγγίςεισ τθσ διδαςκαλίασ.
315
Jarvis (2004) όπωσ αναφζρεται ςτο Καραλισ, 2007: 6.
314

85

ςυνεργαςίασ ςτθν ομάδα, και δίνουν τθν ευκαιρία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να
αναπτφξουν τθν κριτικι ικανότθτα, να επεξεργάηονται λφςεισ, και να μακαίνουν
πράττοντασ. Επομζνωσ, ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι ςθμαντικό να
υιοκετοφνται τεχνικζσ που είναι επικεντρωμζνεσ ςτον εκπαιδευόμενο μια και ο
ςτόχοσ είναι θ αυτοδυναμία του.
Ο διάλογοσ, ζνα από τα κφρια ςτοιχεία τθσ ςωκρατικισ μεκόδου, αποτελεί μία
από τισ τεχνικζσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθν οποία αποδίδεται πολφ μεγάλθ
ςθμαςία από τουσ ςφγχρονουσ ςτοχαςτζσ. Σφμφωνα με τον Κόκκο (2005: 96), θ
ςυηιτθςθ και οι μαιευτικζσ ερωτιςεισ είναι από τισ ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ
τεχνικζσ που ςυντελοφν ςτθν αποτελεςματικι μάκθςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων.
Ο Jarvis (2004: 171), αναφζρει πωσ θ κατευκυνόμενθ ςυηιτθςθ, θ οποία μερικζσ
φορζσ αποκαλείται και ςυηιτθςθ βιμα προσ βιμα, είναι χαρακτθριςτικι τθσ
ςωκρατικισ μεκόδου. Σφμφωνα με αυτιν, ο εκπαιδευτισ προςπακεί να
εκμαιεφςει από τουσ εκπαιδευόμενουσ το πϊσ κατανοοφν τισ εμπειρίεσ που ζχουν
βιϊςει και να αποςπάςει τθ γνϊςθ που διακζτουν, αλλά δεν ζχουν ποτζ
εκφράςει, με μια ςειρά ερωτιςεων που ζχει προετοιμάςει προςεκτικά. Αναφζρει
επίςθσ, πωσ θ μζκοδοσ αυτι κεωρείται χριςιμθ ιδιαίτερα για τθ διδαςκαλία
ενθλίκων, κακϊσ αξιοποιεί τισ γνϊςεισ που ιδθ διακζτουν, όπωσ και τισ εμπειρίεσ
τουσ, που αποτελοφν ουςιαςτικι πθγι μάκθςθσ γιϋαυτοφσ. Τονίηει ακόμα, πωσ θ
μζκοδοσ αυτι είναι κατάλλθλθ για τθ δθμιουργία και όχι τθν αναπαραγωγι
γνϊςθσ και πωσ ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ μεκόδου είναι ότι οι
εκπαιδευόμενοι εμπλζκονται ενεργά ςε όλθ τθν εκπαιδευτικι διεργαςία316.
Ο Freire επίςθσ κεωρεί το διάλογο που αναπτφςςεται ςτθν εκπαίδευςθ
ενθλίκων ωσ κακοριςτικισ ςθμαςίασ και τον αντιλαμβάνεται ωσ μια ςχζςθ
διαρκοφσ

αλλθλεπίδραςθσ

μεταξφ

εκπαιδευτι

και

εκπαιδευόμενων.

Ο

εκπαιδευτισ ενδυναμϊνει τθν ικανότθτα τθσ κριτικισ ςκζψθσ των ςυμμετεχόντων
χωρίσ να τουσ επιβάλλει τισ δικζσ του απόψεισ αλλά οφτε τισ κρφβει. Επιπλζον,
μακαίνει από τισ ςκζψεισ και αντιδράςεισ των εκπαιδευόμενων και είναι
πρόκυμοσ να επανεξετάςει κριτικά τισ δικζσ του απόψεισ317. Επιπλζον, ο Freire
κεωρεί το διάλογο αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ενϊ αντιμετωπίηει
τθ ςτιγμι του διαλόγου ωσ ςτιγμι μεταςχθματιςμοφ318. Για τον Σωκράτθ, ο
άνκρωποσ είναι το ον που μζςα ςτο πεδίο του διαλόγου μπορεί να εξοικειωκεί με
316
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τον εαυτό του και να γνωρίςει τα ουςιϊδθ ςτοιχεία του είναι του319 και θ
ςτρατθγικι του ςτόχευε ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτοκριτικισ ςτάςθσ με βάςθ το
διάλογο320.
Ραρόλα αυτά, οι ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ χριςθ αυτϊν των εκπαιδευτικϊν
τεχνικϊν δεν είναι ιδιαίτερα ςυχνι από τουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων, οι οποίοι
εξακολουκοφν να εκδθλϊνουν τθν προτίμθςι τουσ ςτθν τεχνικι τθσ ειςιγθςθσ,
ενϊ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ςυγχζουν τθν χριςθ των εκπαιδευτικϊν τεχνικϊν με
τθ χριςθ των εκπαιδευτικϊν μζςων321. Τθ χριςθ παιδαγωγικϊν τεχνικϊν που
ευνοοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των εκπαιδευόμενων ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία, υποςτθρίηει και θ Courau, «ζτςι ϊςτε με το τζλοσ τθσ κατάρτιςισ τουσ
να κατζχουν τα μζςα και τον τρόπο για να ςυνεχίςουν μόνοι τουσ τθ διαδικαςία
μάκθςθσ» (2000: 28)322.
3.6.

Συμπεραςματικζσ παρατηρήςεισ

Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων πρζπει να ζχει ςτόχο να αφυπνίηει το άτομο και να
αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ με τθν ζννοια τθσ ποιοτικισ αλλαγισ. Θ δεξιότθτα που
απαιτείται ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ είναι να μποροφν τα ενιλικα άτομα, μζςω τθσ
διαρκοφσ αναβάκμιςθσ του επιπζδου των γνϊςεϊν τουσ, να ανταποκρίνονται ςτισ
αυξανόμενεσ ανάγκεσ τθσ προςωπικισ και εργαςιακισ τουσ ηωισ323. Ζτςι, και ςτθν
τυπικι εκπαίδευςθ των ςφγχρονων δυτικϊν κοινωνιϊν, παρατθρείται μετατόπιςθ
τθσ ζμφαςθσ από τθν τυποποιθμζνθ γνϊςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ
‘μακαίνω πϊσ να μακαίνω’. Θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ και θ ανάπτυξθ τθσ
ικανότθτασ τθσ ορκισ κρίςθσ ζχουν καταςτεί επίςθσ επιτακτικι ανάγκθ, λόγω τθσ
ζκρθξθσ των γνϊςεων και των τεχνολογικϊν εξελίξεων, και αποτελοφν ςτόχο όχι
μόνο τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, αλλά και τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων. Θ κριτικι
ςκζψθ περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ, εξιγθςθ και εκτίμθςθ όχι μόνο πλθροφοριϊν,
αλλά απόψεων, επιχειρθμάτων και εμπειριϊν επίςθσ, κατά τρόπο ςυςτθματικό,
ςκόπιμο και αποτελεςματικό324. Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ οφείλει να γνωρίηει τισ
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πθγζσ των πλθροφοριϊν, αλλά κυρίωσ να είναι ςε κζςθ να τισ εκμεταλλεφεται
κάνοντασ ςωςτζσ επιλογζσ, κρίςεισ και αξιολογιςεισ325.
Από τισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ που εφαρμόηονται ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων,
οι πιο κατάλλθλεσ κεωροφνται είτε θ εμψυχωτικι, με τθ δθμιουργία ευνοϊκϊν
ςυνκθκϊν μάκθςθσ χωρίσ το ζλεγχο του μακθςιακοφ αποτελζςματοσ από τον
εκπαιδευτι, είτε θ ςωκρατικι μζκοδοσ, δθλαδι εκείνθ που επιτρζπει ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ να επεξεργάηονται γνϊςεισ που ιδθ ζχουν και να καταλιγουν
ςε ςυμπεράςματα ςχετικά με τα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν326. Θ ςωκρατικι
μζκοδοσ μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι είναι παρεμφερισ με τθν εμψυχωτικι·
ςτισ ςωκρατικζσ ςυηθτιςεισ τίκενται τα ερωτιματα και υποδεικνφεται ο τρόποσ
αναηιτθςθσ των απαντιςεων, όμωσ περαιτζρω προβλθματιςμόσ και ζρευνα για
τθν ανεφρεςθ τθσ απάντθςθσ τίκενται ςτθ διακριτικι ευχζρεια των ςυνομιλθτϊν.
Με άλλα λόγια, με τθ ςωκρατικι μζκοδο, όπωσ ακριβϊσ και με τθν εμψυχωτικι,
απλά δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ μάκθςθσ.
Θ ενςωμάτωςθ των εμπειριϊν των ενθλίκων ςτθν εκπαίδευςι τουσ, αποτελεί
βαςικι αρχι τθσ δια βίου μάκθςθσ. Οι ενιλικοι είναι ςε κζςθ να επεξεργαςτοφν
ςυςτθματικά τθν εμπειρία τουσ και να χρθςιμοποιιςουν τα ςυςτατικά ςτοιχεία
τθσ εμπειρίασ αυτισ για να δομιςουν νζα γνϊςθ ι να μεταςχθματίςουν
υπάρχουςεσ νοθτικζσ δομζσ327. Θ ςωκρατικι μζκοδοσ ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ
τθσ κριτικισ ςκζψθσ κακϊσ, μζςω του ςυςτθματικοφ ελζγχου, κζτει τα άτομα ςτθ
διαδικαςία αμφιςβιτθςθσ, αποςαφινιςθσ των λόγων των απόψεϊν τουσ, ι
αντιφατικϊν και αντικρουόμενων απόψεων328, και αξιολόγθςθσ των επιχειρθμάτων τουσ. Συγχρόνωσ, παρζχει ςτα άτομα ζνα νοθτικό χάρτθ για το πϊσ να
επιχειρθματολογοφν με τρόπο ςαφι και ςυνεκτικό, προκειμζνου να καταλιξουν
ςε αιτιολογθμζνα ςυμπεράςματα329. Ο διάλογοσ, ο οποίοσ παίηει ουςιαςτικό ρόλο
ςτθ ςωκρατικι μζκοδο, παρζχει ευκαιρίεσ για κριτικό ςτοχαςμό. Θ ςυμμετοχι
όμωσ ςτο διάλογο προχποκζτει κζλθςθ και ετοιμότθτα για αμοιβαία κατανόθςθ
διαφορετικϊν απόψεων, αλλά επίςθσ απαραίτθτθ ςυνκικθ αποτελεί θ εξουδετζρωςθ των ςχζςεων εξουςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςχζςθσ εκπαιδευτι
– εκπαιδευόμενων330. Επιπλζον, κακϊσ τα άτομα ωριμάηουν, οι εμπειρίεσ που
ζχουν αποκτιςει βοθκοφν όχι μόνο τα ίδια τα άτομα να επωφελθκοφν από τθν
325
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εκπαίδευςι τουσ, αλλά προςφζρουν τθ δυνατότθτα να βοθκιςουν και άλλουσ ςτθ
δικι τουσ μάκθςθ331.

331

Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2000: 54.
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Κεφάλαιο 4. Σωκρατική μαιευτική και ςφγχρονη εκπαίδευςη ενηλίκων
Οι ςφγχρονοι ςτοχαςτζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων κακϊσ και οι κεωρίεσ που
τθν αφοροφν, φαίνεται να εμπνζονται από τθ ςωκρατικι διδαςκαλία. Ο Σωκράτθσ
ζκεςε τα κεμζλια για τθν αποδεικτικι γνϊςθ, με τθ μζκοδό του να κακιςτά τα
εργαλεία τθσ ζρευνασ προςιτά ςε όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ332. Θ ςυςτθματικι
εμπλοκι των εκπαιδευόμενων, που βρίςκεται ςτον πυρινα τθσ ςωκρατικισ
πρακτικισ333, καλφπτει επίςθσ τθν ανάγκθ και επικυμία των ενθλίκων για άμεςθ
εμπλοκι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ίδια ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ τθσ
μάκθςισ τουσ.
Ο Σωκράτθσ προςπακεί να κακιερϊςει ζνα νζο είδοσ παιδείασ, με το οποίο
κάκε αναπτυςςόμενοσ άνκρωποσ αφινεται ελεφκεροσ ςτθν προςπάκεια αυτομόρφωςθσ και αυτοτελείωςθσ· δεν κεωρεί τθ μόρφωςθ του ατόμου ωσ αποτζλεςμα εξωτερικϊν επιδράςεων, αλλά ωσ μία ελεφκερθ εξζλιξθ των δυνατοτιτων
του ανκρϊπου από μζςα334. Θ ςωκρατικι μζκοδοσ αποςκοπεί ςτθν βελτίωςθ του
ανκρϊπου και αυτό επιτυγχάνεται με τθν απόρριψθ των προθγοφμενων
πεποικιςεων χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια τα επιχειριματα των ατόμων, μζςω τθσ
διαλεκτικισ μεκόδου και τθσ ελεγκτικισ, προκειμζνου να καταςτοφν φανερζσ θ
ανεπάρκεια ι οι αντιφάςεισ των επιχειρθμάτων τουσ. Με τον τρόπο αυτό, τα
άτομα ενκαρρφνονται ςε κριτικι εξζταςθ των απόψεϊν τουσ και ςτθν
αμφιςβιτθςθ πεποικιςεων, τισ οποίεσ κεωροφςαν ορκζσ· οδθγοφνται δθλαδι
ςτθν απορία, τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ άγνοιάσ, θ οποία τουσ παρωκεί προσ τθν
επανεξζταςθ του αρχικοφ ερωτιματοσ και, κατά ςυνζπεια, ςτθν αναηιτθςθ τθσ
γνϊςθσ και μίασ καλφτερθσ κρίςθσ. Με άλλα λόγια, θ αμφιςβιτθςθ και
ερωτθματοκεςία των ικανοτιτων και γνωςτικϊν δυνάμεων αποτελεί το ςθμείο
εκκίνθςθσ προκειμζνου να μπορζςει το άτομο να δρομολογθκεί ςτο μθχανιςμό
του μεταςχθματιςμοφ335 και ο ςτόχοσ τθσ ςωκρατικισ μεκόδου είναι το «γνῶκι
ςαυτόν», να γνωρίςει κακζνασ τον ίδιο του τον εαυτό.
Θ ςωκρατικι μζκοδοσ αποτελεί τον πλζον κατάλλθλο τρόπο διδαςκαλίασ που
ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ικανότθτασ336· μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
ωσ μία μζκοδοσ διδαςκαλίασ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, κακϊσ κζτει ζμφαςθ ςτον
332
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κριτικό ςτοχαςμό, τον αυτοζλεγχο και τθν αυτογνωςία. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ
βζβαια αποτελεί θ δθμιουργία ευκαιριϊν κριτικοφ ςτοχαςμοφ, κακϊσ και θ
ενκάρρυνςθ των εκπαιδευόμενων για ςυμμετοχι, με τρόπο που να ενιςχφει τθν
αυτοπεποίκθςι τουσ. Θ ςωκρατικι μζκοδοσ προςφζρει «υπθρεςία» προσ τον
ερωτϊμενο μζςω τθσ ειρωνείασ, παρόλθ τθ δοκιμαςία ςτθν οποία τον υποβάλλει.
Με τισ μαιευτικζσ και διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ, «τι είναι;», «γιατί το λεσ αυτό;»,
«διευκρίνιςε», ο μακθτι αναγκάηεται να μετακινθκεί ςε ζνα τελείωσ διαφορετικό
επίπεδο από το ςυνθκιςμζνο337. Ζτςι, από τθ μια ζχουμε τον ςωκρατικό δάςκαλο
που αποκαλφπτει και ςυμβάλλει ςτθν απόρριψθ των εςφαλμζνων πεποικιςεων
και από τθν άλλθ το μακθτι ζτοιμο να δθμιουργιςει, τϊρα που είναι απαλλαγμζνοσ και ελεφκεροσ από τθν πλάνθ, όπωσ ακριβϊσ ο Κεαίτθτοσ.
Το ςθμείο που χαρακτθρίηει και διαφοροποιεί τθ ςωκρατικι μζκοδο ωσ προσ
τθν προςφορά αυτισ τθσ υπθρεςίασ προσ το μακθτι, είναι απουςία υπεροψίασ
από το δάςκαλο και θ ταπεινοφροςφνθ με τθν οποία επιτυγχάνεται αυτό. Μοχλόσ
ς’ αυτι τθ διαδικαςία είναι θ ςωκρατικι ερϊτθςθ που κα βοθκιςει τον
ερωτϊμενο, ο οποίοσ κατζχει κατά βάκοσ τθν αλικεια, να τθν ανακτιςει αφ’
εαυτοφ. Ζτςι, μζςω τθσ ςωκρατικισ μαιευτικισ ο μακθτισ κα βοθκθκεί να
ξαναγυρίςει ςτον εαυτό του, κακϊσ ο δάςκαλοσ δεν του προςφζρει ζτοιμθ τθν
αλικεια, γιατί ζτςι τον ακυρϊνει, τον αποκλείει από τον εαυτό του, αλλά
ενεργοποιεί τθ διαδικαςία αναηιτθςισ τθσ. Θ αλικεια αποκαλφπτεται ςτο
μακθτι, όταν ανακαλφψει το ‘εγϊ’ του. Μια επιπλζον καινοτομία που προςφζρει
θ ςωκρατικι μζκοδοσ είναι πωσ ο ερωτϊμενοσ γίνεται ςυν-ερευνθτισ ςτθν
αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ και δάςκαλοσ του δαςκάλου του. Θ τζχνθ τθσ καταρριπτικισ διαλογικισ που αςκοφςε ο Σωκράτθσ για να απογυμνϊνει τθν ψυχι των
ανκρϊπων με τουσ οποίουσ ςυνομιλοφςε, όχι μόνον ςτόχευε να βοθκιςει τουσ
άλλουσ να γνωρίςουν τον εαυτό τουσ, αλλά, επιπλζον, αποτελοφςε μία ςθμαντικι
ευκαιρία για τον ίδιο τον Σωκράτθ να γνωρίςει τον εαυτό του338. Σε αυτι τθ
μεταςτροφι, ο δάςκαλοσ βρίςκει τθ φυςικι του κζςθ ςε μια ςχζςθ ανταλλαγισ
ταυτότθτασ με το μακθτι.
Το ερϊτθμα που τίκεται εδϊ και κα είχε ενδιαφζρον να ερευνθκεί είναι θ
ετοιμότθτα αλλά και οι ςτάςεισ των εκπαιδευτϊν και των εκπαιδευόμενων ωσ
προσ τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι τθσ μαιευτικισ μεκόδου. Θ ουςία τθσ
ςωκρατικισ μαιευτικισ ςυνίςταται ςτθν παραδοχι και αναίρεςθ των εςφαλμζνων
337
338

Reale, 2008: 139.
Reale, 2008: 138.
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αντιλιψεων. Αυτό όμωσ αποτελεί και το πλζον δφςκολο εγχείρθμα ςτουσ
ενθλίκουσ· ποια μπορεί να είναι ενδεχομζνωσ τα ςυναιςκιματα και οι αντιδράςεισ
των εκπαιδευόμενων ενθλίκων, όταν αρχίςουν να αμφιςβθτοφν τισ ίδιεσ τισ
πεποικιςεισ τουσ και κατά πόςον είναι ςε κζςθ οι ίδιοι οι εκπαιδευτζσ να το
υλοποιιςουν και φζρουν εισ πζρασ επιτυχϊσ; Ζνα επιπλζον ςθμείο που κα είχε
ενδιαφζρον να ερευνθκεί είναι θ δυνατότθτα εξεφρεςθσ μιασ φόρμουλασ ι
‘ςυνταγισ’, ενόσ ςυςτθματικοφ δθλαδι τρόπου εφαρμογισ τθσ μεκόδου, με
δεδομζνο ότι οι απαντιςεισ και θ ροι τθσ ςυηιτθςθσ, ςε μία ςυηιτθςθ κατά το
πρότυπο των ςωκρατικϊν διαλόγων, είναι δφςκολο να προβλεφκοφν.
Θ εκπαίδευςθ ενθλίκων είναι πρωταρχικά κετικι πίςτθ προσ τον άνκρωπο339
και αυτό ςυνάδει με τθν αιςιόδοξθ πίςτθ για τον άνκρωπο που διζκετε ο
Σωκράτθσ, και ςτθν υπθρεςία του οποίου είχε ταχκεί, τοποκετϊντασ τον ςτο
επίκεντρο τθσ διδαςκαλίασ του. Θ κζςθ ότι θ μαιευτικι μζκοδοσ μασ κάνει
«εργατικοφσ και ηθτθτικοφσ»340, θ προτροπι του Σωκράτθ προσ τουσ ςτρατθγοφσ
Λάχθ και Νικία να ξαναγίνουν μακθτζσ341, αλλά και προσ τον Κεαίτθτο, «Το ότι
όμωσ δεν δφναςαι να μθν είπεισ ποτζ»342, αποτελοφν πολφτιμεσ παρακατακικεσ.
Το πλζον πολφτιμο μάκθμα του Σωκράτθ, όμωσ, είναι το μινυμα για τθν αζναθ
αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ, θ οποία ςτθ ςωκρατικι διδαςκαλία γίνεται ςυνϊνυμθ τθσ
αρετισ, κακϊσ και θ κωράκιςθ του ατόμου απζναντι ςε ενδεχόμενθ κριτικι γι’
αυτι τθν επικυμία, με τθ ριςθ του Ομιρου που χρθςιμοποιεί, ότι «ὅποιοσ ςὲ
ἀνάγκθ βρίςκεται ντροπὴ δὲν πρζπει νἄχει»343. Και θ αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ μόνο
όταν βιωκεί ωσ ανάγκθ μπορεί να ζχει το επικυμθτό αποτζλεςμα.

339

Mezirow όπωσ αναφζρεται ςτο Χατηθευςτακίου, χχ.
«ἐργατικοφσ τε καὶ ηθτθτικοὺσ» (Μζνων. 81e).
341
«ἐγὼ γάρ φθμι χρῆναι, ὦ ἄνδρεσ --οὐδεὶσ γὰρ ἔκφοροσ λόγοσ--κοινῇ πάντασ ἡμᾶσ ηθτεῖν μάλιςτα
μὲν ἡμῖν αὐτοῖσ διδάςκαλον ὡσ ἄριςτον--δεόμεκα γάρ--ἔπειτα καὶ τοῖσ μειρακίοισ,» (Λάχθσ, 201a).
342
«ὡσ δ’ οὐχ οἷόσ τ’ εἶ, μθδζποτ’ εἴπῃσ.» (Θεαίτθτοσ, 151d).
343
Τατάκθσ & Λάγιοσ, χχ: 71. «οὐκ ἀγακὴνθ εἶναι αἰδῶ κεχρθμζνῳ ἀνδρὶ παρεῖναι.» (Λάχθσ, 201b).
340
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Ευρετήριο Χωρίων
ΛΟΥΚΛΑΝΟΣ
Ενφπνιον 12: 21
ΡΛΑΤΩΝ
Απολογία Σωκράτουσ
21b-d: 24
22d: 31
24a: 71
28e: 35
29b: 33
29c: 35
30d-31a: 24
31b-c: 25
32a-e: 22
34c-35d: 22
Γοργίασ
474c-475d: 40
482b-c: 35
489d-e: 32
522b-e: 36
Ευκφφρων
5d: 31
6d-e: 40
15c-d: 33
Κεαίτθτοσ
149a: 22
149a-151d: 29
150b: 22
151d: 92
210b-c: 48

Κρατφλοσ
384b: 34
384b-c: 34
421a: 29
Κρίτων
48a: 27
Λάχθσ
187a: 30
181d: 25
181d-184c: 31
184c-d: 26
184d: 26
184e: 27
185d: 30
187a: 30
187d-188c: 34
190b: 30
190d: 30
190e: 31
191c-193e: 40
192a-b: 41
194a: 28
194b: 27
200d: 24
201a: 92
201b: 92
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Μζνων
70a-71d: 25
71b: 26
71e: 31
71e-72e: 41
72c: 40
74b: 40
74b-77b: 41
80a: 27
80a-d: 28
81b-e: 26
81d: 26
81e: 92
82a-85b: 26
82b-85b: 42, 70
82b: 32
84a-c: 36
84d-85b: 31
85d: 32
94d-e: 28
98a: 38
181e: 80
Σοφιςτισ
183b: 25
230c: 36
Συμπόςιο
215b: 21
Φαίδων
79e: 29

