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          - ΠΕΡΙΛΗΨΗ -  

 

Ο Σωκράτης και η διδασκαλία του έχει επηρεάσει κάθε μορφή φιλοσοφίας και 

διδασκαλίας από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Υπήρξε, κατά γενική ομολογία, ένας από 

τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της αρχαιότητας  και ειδικά της αρχαίας Ελλάδας και ο 

πρώτος “κονστρουκτιβιστής”, αφού ασχολήθηκε πρώτιστα με την εκπαίδευση ενηλίκων, μια 

και όλοι οι μαθητές του ήταν ενήλικοι με ήδη διαμορφωμένες προσωπικότητες. Η 

“σωκρατική μαιευτική” είναι η τεχνική που πρώτος ο Σωκράτης επινόησε με “στόχο” την 

“εκμαίευση” της αλήθειας από το συνομιλητή του με “εργαλεία” τη διαλεκτική και την 

ειρωνεία (“σωκρατική ειρωνεία”) που λειτουργούν, στην πράξη, ως ‘κίνητρα για μάθηση’. 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί επιτακτική ανάγκη στη σύγχρονη εποχή 

προκειμένου να “εφοδιαστούν” με γνώσεις και δεξιότητες ώστε ν’ ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. Επειδή 

η εκπαίδευση αυτή διαφοροποιείται από τη λεγόμενη “τυπική εκπαίδευση”, έχει 

συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των διαφόρων μελετητών όσον αφορά τις ανάγκες, τα κίνητρα 

και τον τρόπο μάθησης των ενηλίκων, γι’ αυτό και απαιτούνται διαφορετικές διδακτικές 

μέθοδοι και τεχνικές, με κυρίαρχη τη σωκρατική μέθοδο, η οποία επιδιώκει την επίτευξη της 

αυτογνωσίας των εκπαιδευόμενων, τη συνειδητοποίηση της άγνοιάς τους και την αλλαγή των 

“παγωμένων” ιδεών και αντιλήψεων, καθώς προκύπτει συχνά η ανάγκη αναθεώρησής τους.  

Η παρούσα εργασία έχει ως “στόχο” την ανάδειξη της παιδαγωγικής σημασίας της 

σωκρατικής διδασκαλίας και της πασίγνωστης μεθόδου του, της σωκρατικής μαιευτικής, ως 

“κονστρουκτιβιστικής” μεθόδου (‘learn how to learn’) στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων, 

η οποία μεθοδεύεται μέσω της διαλεκτικής, της μαιευτικής και της ειρωνείας. 

 Ελπίζω η συγκεκριμένη εργασία ν’ αποτελέσει ένα “έναυσμα” για “αφύπνιση” και 

γνώση σ’ όποιον τη διαβάσει με σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας, όπως ακριβώς έκανε ο 

Σωκράτηςπριναπό2.500περίπουχρόνια!



                                           - ABSTRACT – 

 

         Socrates’ didactic method was influenced every form of philosophy 

and pedagogy from his own time until nowadays. Socrates dealt basically 

with ‘adult education’, as all of his students were adults (mature persons). 

Socrates’ maieutic method deals with the ‘dialectic’, ‘aporia’, ‘irony’, the 

pretended  ignorance of the teacher, becoming, in fact, a useful ‘tool’ to 

the students. ‘Maieutic’ is the technique, which Socrates first ‘invented’ 

aiming at ‘revealing’ the truth from the soul of his students, while ‘irony’ 

aims at ‘raising awareness of ignorance’ serving thus as a motivation for 

learning among adults, something of special interest in adult education. 

 Continuing education for adults as well as ‘upgrading’ Knowledge, 

has become a real necessity in modern education, especially for adults, so 

as to be able to ‘face’ their professional and personal needs. The ‘field’ of 

adult education has ‘attracted’ many researchers, as it is different from 

the ‘formal education’ as well as ‘needs’, ‘motives’& ‘learning processes 

are different along with the ‘teaching methods & techniques’. Moreover, 

adults have already a lot of experiences and Knowledge from their life, 

when they come to attend educational programs; furthermore, they have 

‘formed’ fixed ideas and beliefs, something that makes it difficult, in fact, 

to ‘train’ them and ‘revise’ their beliefs.  

 Socrates’ method can be applied, under conditions, in modern adult 

education, as it is a constructivist method, similar to the ‘Constructivism’, 

which puts emphasis on ‘learn how to learn’ and results in the so called 

‘Critical Analysis and Thinking’, perhaps and in ‘radical reversal’.  

 This study aims to ‘highlight’ the pedagogical importance of the 

Socratic ‘maieutic’ method and the famous ‘Socratic irony’ & ‘dialectic’ 

in modern adult education. I hope that this study will be a ‘motive’ for 

future researchers, who wish to occupy themselves with this subject. 
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                                              - ΕΙΣΑΓΩΓΗ -  

 

Η μαιευτική είναι η τεχνική την οποία πρώτος ο Σωκράτης επινόησε με 

“στόχο” την “εκμαίευση” της αλήθειας από την ψυχή του μαθητή· πρόκειται, στην 

ουσία, για μια επώδυνη διαδικασία, αφού η “ανακάλυψη” της γνώσης γίνεται με 

“ενδοσκόπηση” του μαθητή μέσα από τη συνειδητοποίηση της άγνοιας 

(“επιτηδευμένης”).  Η αξιοποίηση αυτής της μορφής της άγνοιας στη διαδικασία της 

μάθησης των ενηλίκων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού έχει ως τελικό αποτέλεσμα 

την κριτική ανάλυση των θέσεών τους και την πιθανή ανατροπή τους ή την  

αναθεώρησή τους, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στα προγράμματα εκπαίδευσης των 

ενηλίκων. Ως γνωστό, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν διάφορα 

“εμπόδια” για τη μάθηση και την εκπαίδευσή τους, μια και οι ανάγκες, τα κίνητρα και 

οι διάφοροι τρόποι μάθησης είναι, εν γένει, διαφορετικοί, γι’ αυτό άλλωστε και 

απαιτούνται και διαφορετικές διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές. Επιπλέον, οι ενήλικοι 

διαθέτουν ήδη ένα πλούτο εμπειριών και γνώσεων, καθώς και “παγιωμένες” ιδέες και 

αντιλήψεις ως προς τις γνώσεις τους· έτσι, η εκπαίδευσή τους είναι ιδιαίτερα επίπονη, 

καθώς προκύπτει συχνά η ανάγκη αναθεώρησης των αντιλήψεων αυτών. 

Σύμφωνα με τον Χρ. Φράγκο: «Όταν λέμε “ανακάλυψη”, δεν εννοούμε ότι ο 

μαθητής βρίσκει κάτι νέο, αλλά ότι με “βάση” τα διάφορα ερεθίσματα που έχει από 

τον δάσκαλο, προχωρεί στην εύρεση απαντήσεων και λύσεων, δηλαδή ανακαλύπτει 

έννοιες, συνδυασμούς εννοιών, συλλογισμούς, κανόνες, νόμους κ.λπ.». Κατεξοχήν 

“πηγή” για τη μαιευτική-σωκρατική μέθοδο αποτελεί ο πλατωνικός διάλογος “Περί 

αρετής” (Μένων): στο συγκεκριμένο έργο, ο Πλάτωνας παρουσιάζει τον Σωκράτη να 

συνδιαλέγεται με το Μένωνα με σκοπό την εννοιολόγηση της αρετής “οδηγώντας” το 

συνομιλητή του στην ανακάλυψη της ενυπάρχουσας γνώσης σ’ αυτόν. Σύμφωνα με 

τον Piaget, «Δε θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τη σωκρατική μέθοδο, χωρίς 

να έχουμε προηγουμένως κατακτήσει ορισμένες από τις αρετές του Σωκράτη». Σ’ 

αυτό ακριβώς το σημείο ο κονστρουκτιβισμός έρχεται να ‘συναντηθεί’ με τη μέθοδο 

του Σωκράτη, υπό την έννοια ότι και για τα δύο αυτά ‘σχήματα’, η γνώση “χτίζεται” 

ως διαδικασία δημιουργίας, κατασκευάζει, εκπονεί, επιτελεί αυτός ο οποίος μαθαίνει 

στην πράξη. Τέλος, ο Vygotsky, κάνει λόγο για τη «γενετική προέλευση της νόησης 

και της γλώσσας» (1993). 
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Η μέθοδος αυτή αποτελεί μέσο και τρόπο επιμορφωτικής ενέργειας και 

διδακτικής παρέμβασης και “στηρίζεται” στο σωκρατικό διάλογο, αποτελώντας, στην 

πράξη, μία μορφή κατευθυνόμενου διαλόγου με “στόχο” την ανακάλυψη από το 

διδασκόμενο της αλήθειας. Κατά τη διεξαγωγή του διαλόγου ο Σωκράτης επιχειρεί 

διαλεκτικά να “οδηγήσει” το συνομιλητή του στην ανακάλυψη της ενυπάρχουσας σ’ 

αυτόν γνώσης και αλήθειας. Στα “πλαίσια” ενός γνωστικού κονστρουκτιβισμού, η 

σωκρατική μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στο διδασκόμενο να “κατασκευάσει” ο ίδιος 

τη γνώση. Ο κονστρουκτιβισμός έχει προσφέρει μέγιστα στην εκπαίδευση των 

ενηλίκων· για τον κονστρουκτιβισμό, τα γνωστικά “προϊόντα” είναι αποτέλεσμα μιας 

αναστοχαστικής διαδικασίας, η οποία σχετίζεται με το “πώς” η αντικειμενική 

πραγματικότητα γίνεται ‘αντικείμενο’ της σκέψης (Brosseau,1997). Σύμφωνα με τους 

Κοντάκο-Γκόβαρη (2006), ο κονστρουκτιβισμός “κατασκευάζει” ένα μαθησιακό 

‘περιβάλλον’ εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα η ‘διάδραση’ με αυθεντικές 

καταστάσεις, πολλά συμβάντα για τη ‘μεταφορά’ της γνώσης και τη μάθηση. 

Η εκπαίδευση των ενηλίκων συντελείται με τους όρους της ανδραγωγικής. 

Έτσι, η τυπική ιεραρχική σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου “μετουσιώνεται” με 

όρους σωκρατικής διαλεκτικής και κονστρουκτιβισμού σε μια σχέση “εκπαιδευτή-

εκπαιδευόμενου με εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές”(Freire,1972): «Ο ρόλος του 

εκπαιδευτή είναι  να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους προκειμένου ν’ αποκτήσουν 

σταδιακά μία κριτική αντίληψη της πραγματικότητας». Ειδικότερα, μιλώντας με 

όρους “μαιευτικής και κονστρουκτιβισμού” στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, εννοούμε 

μία ανοιχτή μαθησιακή διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης με ατομική επεξεργασία 

του υπάρχοντος πληροφοριακού “υλικού”, όπου ο “ρόλος” του διδάσκοντα είναι 

συντονιστικός και  του διδασκόμενου “φορέας” ανακάλυψης-κατασκευής γνώσης. 

Το 1ο κεφάλαιο ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων με σύντομη ιστορική 

αναδρομή στην εξέλιξή της και εννοιολογική διασαφήνιση όρων και εννοιών που 

“συνδέονται” στενά με την εκπαίδευση των ενηλίκων και όχι μόνο. Το 2ο κεφάλαιο 

με την έννοια του “ κονστρουκτιβισμού”(θεωρία-πράξη), επιχειρώντας έναν ορισμό 

και μία ιστορική αναδρομή, εκθέτοντας τις βασικές αρχές του και τη σύγχρονη 

εφαρμογή του στην εκπαίδευση ενηλίκων με την αλλαγή του “ρόλου” του εκπαιδευτή 

ενηλίκων και τη “δομή” της τάξης από κλασσική  κονστρουκτιβιστική. Ιδιαίτερη 

αναφορά γίνεται σε διάφορους εκπροσώπους του κονστρουκτιβισμού, άλλοτε και 

τώρα, με κορυφαίο τον πρόσφατα αποδημήσαντα Ernst von Glaserfeld (†2010). 
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Τα κεφάλαια 3 και 4 “εστιάζουν” στην παρουσίαση της φιλοσοφίας του 

Σωκράτη και στην επίδρασή της στη διαδικασία της εκπαίδευσης των ενηλίκων· πιο 

συγκεκριμένα, το 3ο κεφάλαιο αφορά το Σωκράτη, όπου αναφέρονται σύντομες 

πληροφορίες σχετικές με τη βιογραφία του και περιγράφεται ο τρόπος διδασκαλίας 

του, παρουσιάζεται η μαιευτική μέθοδος και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη 

σωκρατική ειρωνεία και τον έλεγχο, απόρροια του οποίου ήταν η πρόκληση απορίας 

στους συνομιλητές. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται μνεία στους επαγωγικούς 

συλλογισμούς, χαρακτηριστικό της σωκρατικής μεθοδολογίας, ενώ καταγράφονται οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής της μαιευτικής μεθόδου καθώς και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της σε συνδυασμό με τα σημεία εκείνα στα οποία έχει 

ασκηθεί κριτική.  

Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στη μάθηση ενηλίκων, όπου σκιαγραφούνται τα 

διάφορα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, τα κίνητρά τους, οι 

διάφοροι ανασταλτικοί “παράγοντες” και τα “εμπόδια”, οι τύποι της μάθησης με 

ιδιαίτερη αναφορά στη μετ/κή μάθηση, γίνεται αναφορά στους εκπαιδευτές ενηλίκων 

και στους διάφορους “ρόλους” που “υποδύονται” (εμψυχωτής, διευκολυντής κ.ά.) 

καθώς και στις εκπαιδευτικές μεθόδους/τεχνικές που θεωρούνται πλέον κατάλληλες 

για την εκπαίδευση ενηλίκων, με κορυφαία τη σωκρατική μέθοδο, η πλέον ιδανική.  

Το 5ο κεφάλαιο, σε συνδυασμό με το 2ο, διαπραγματεύεται την έννοια του 

κονστρουκτιβισμού και τη σχέση του με την εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ το τελευταίο 

κεφάλαιο (6ο) περιλαμβάνει τα τελικά συμπεράσματα από τα επιμέρους κεφάλαια και 

ενότητες (εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι γνωστές σωκρατικές ρήσεις που έχουν 

μείνει στην ιστορία της ανθρωπότητας ως ρητά και αποφθέγματα του μεγάλου αυτού 

φιλοσόφου, του Σωκράτη). Ακολουθεί η βιβλιογραφία (7ο κεφάλαιο), ελληνόγλωσση 

και ξενόγλωσση (βιβλία, άρθρα, ηλεκτρονικές ‘πηγές’ κλπ), από την οποία ο κάθε 

αναγνώστης μπορεί ν’ αναζητήσει, αν θέλει, περισσότερη σχετική βιβλιογραφική 

‘αναδίφηση’ και διεξοδικότερη συζήτηση επί του θέματος της παρούσης εργασίας. 
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1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

            1.1. Εισαγωγικά 

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένας επιστημονικός χώρος γνώσης, ο οποίος 

υφίστατο ανέκαθεν, αλλά μόνο πρόσφατα άρχισε να τυγχάνει οργανωμένης 

φροντίδας, ώστε να φτάσει στις μέρες μας ν’ αποτελεί ξεχωριστό επιστημονικό 

“κλάδο” με μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω του γεγονότος ότι δόθηκε έμφαση στην ανάγκη 

διαφόρων ατόμων ν’ ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της 

σύγχρονης εποχής. Σύμφωνα με το Ν.3879/101, «η εκπαίδευση ενηλίκων 

περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες 

απευθύνονται σε ενηλίκους και “στοχεύουν” στην αύξηση των γνώσεών τους, στην 

ανάπτυξη και βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά και της προσωπικότητας 

του ατόμου καθώς και στην “εξάλειψη” των μορφωτικών και κοινωνικών 

ανισοτήτων, παρέχεται δε από ‘φορείς’ της τυπικής αλλά και της μη-τυπικής 

εκπαίδευσης». Με τη ‘στενή’ έννοια του όρου, η εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται σε 

άτομα που έχουν ενηλικιωθεί (ενηλικιότητα). 

Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει αναδειχτεί σε παγκόσμιο πρόβλημα, αφού οι 

σύγχρονες πολιτικό-οικονομικό-κοινωνικές εξελίξεις την καθιστούν αναγκαία 

δίνοντας τη μοναδική δυνατότητα στους ενήλικες να επιλέξουν τον τόπο, το χρόνο 

και το χώρο, αλλά και το “αντικείμενο” της εκπαίδευσής τους (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2002). Έτσι, στα κύρια γνωρίσματα του όρου αυτού 

συγκαταλέγονται η παγκοσμιότητα, η προεραιτικότητα, η ‘ανοιχτότητα’, η ελεύθερη 

βούληση και η επιλογή των συμμετεχόντων. Η σύντομη ιστορική αναδρομή που 

ακολουθεί μας εξηγεί τους λόγους οι οποίοι συνέβαλαν στην εξέλιξη και στην 

αναγκαιότητά της δίνοντας έμφαση, κάθε φορά, στους διάφορους όρους που 

σχετίζονται μ’ αυτήν και που, κατά καιρούς, έχουν χρησιμοποιηθεί από τους 

διάφορους επίσημους “φορείς” (η σύντομη αποσαφήνιση των εννοιών δίνεται 

τελευταία)2. 

 

                                                 
1 ΦΕΚ 163Α/21-9-20. 
2 http://diaviou.auth. gr/definitions 
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1.2  Ιστορική Αναδρομή (Από την αρχαιότητα ως σήμερα)   

Οι απαρχές της λεγόμενης “εκπαίδευσης ενηλίκων” ή, κατ’ άλλους, 

“συνεχιζόμενης εκπαίδευσης” ή “Δια βίου μάθησης” (ΔΒΜ), “ανιχνεύονται” στην 

αρχαιότητα (προ- κλασική και κλασική) και παρουσίασε χαρακτηριστική συνέχεια 

και στους μετέπειτα χρόνους (ελληνορωμαϊκούς, πρώτους χριστιανικούς, 

βυζαντινούς, εποχή του Διαφωτισμού) φθάνοντας μέχρι σήμερα αδιάλειπτα, όπου 

πλέον άρχισε να επισημοποιείται από το ίδιο το κράτος και τους αρμόδιους “φορείς” 

του. Τώρα πλέον αποτελεί μέρος όχι μόνο της “μη-τυπικής”, αλλά και της “τυπικής 

εκπαίδευσης” και διδάσκεται σε Πανεπιστήμια και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. 

Η έναρξη της εκπαίδευσης των ενηλίκων “σηματοδοτείται” στην κλασική, 

κυρίως, αρχαιότητα, αφού η μορφή αυτή της εκπαίδευσης αφορούσε, ως επί το 

πλείστον, ενήλικες (άρρενες). Κλασικά παραδείγματα αποτελούν η αρχαία Σπάρτη, 

όπου απαντάμε εφαρμογή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης λόγω των “δομών” που 

κυριαρχούσαν στην πόλη, αλλά και η Αθήνα της κλασικής περιόδου με τη “δια βίου 

μάθηση” να είναι έκδηλη σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα (“κοινωνία της 

μάθησης”) και στις διάφορες σχολές των φιλοσόφων. Η λεγόμενη “Αρχαία Αγορά” 

υπήρξε ένας τόπος “κοινωνίας της μάθησης”, όπου συγκεντρώνονταν οι πολίτες της 

Αθήνας για να συνδιαλλαγούν (τόπος συγκέντρωσης των πολιτών), το ίδιο και η 

“Εκκλησία του Δήμου”, η “Ηλιαία” (Λαϊκό Δικαστήριο), ο Άρειος Πάγος, το Αρχαίο 

Θέατρο καθώς και οι διάφορες σχολές που ίδρυσαν και δίδαξαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι 

της εποχής όπως ο Πλάτων (427-347 π. Χ.) με την περίφημη “Ακαδημία” του, ο 

Αριστοτέλης (384-322 π. Χ.), μαθητής του Πλάτωνα στην Ακαδημία του τελευταίου 

από τα 17 του χρόνια και για 20 συναπτά έτη, με τη γνωστή “Περιπατητική Σχολή” 

(“Λύκειο”) και, φυσικά, ο μεγάλος φιλόσοφος Σωκράτης3 (470-499 π. Χ.), ο οποίος 

υπήρξε, κατά γενική ομολογία, ο πρώτος “εκπαιδευτής ενηλίκων”, αλλά και ο πρώτος 

“κονστρουκτιβιστής” με μαθητές μόνο ενήλικες όπως ο Πλάτων, ο Ξενοφών κ.ά. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις διάφορες μαρτυρίες των μαθητών του τελευταίου 

(προφορικές και γραπτές), ο Σωκράτης συζητούσε συνήθως στην Αγορά και 

συναναστρεφόταν με ενήλικες δείχνοντας όμως παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

για νέους ανθρώπους, ακόμα και για παιδιά ηλικίας 5 ετών, από τα οποία πίστευε ότι 

έχει κανείς κάτι να μάθει4. Όπως λοιπόν ξέρουμε για την προσωπικότητα του 

                                                 
3 Μερικοί τον θεώρησαν “σοφιστή”, αλλά, στην ουσία, η διδασκαλία του ήταν αντίθετη.  
4 Αναφέρεται χαρακτηριστικό παράδειγμα παιδιού ηλικίας 5 ετών που του έκανε υποδείξεις.  
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Σωκράτη μέσα από το γραπτό και προφορικό έργο των πολλών μαθητών του, διότι ο 

ίδιος δεν άφησε πίσω του κανένα γραπτό κείμενο (Κορδάτος, Γ., 1972), ο μεγάλος 

έλληνας φιλόσοφος εισήγαγε και “εδραίωσε” τόσο την ιδέα όσο και την εφαρμογή 

της, σύμφωνα με την οποία η αγωγή δεν τελειώνει σε μια ορισμένη ηλικία και με 

“βάση” ένα καθορισμένο πρόγραμμα, αλλά συνεχίζεται5 αποτελώντας συνάμα και 

σκοπό μιας ολόκληρης ζωής (Assa). Ακόμα και η γνωστή “μαιευτική παιδαγωγική 

μέθοδος” απευθυνόταν σε ενήλικες. Με άλλα λόγια, ο Σωκράτης, κατά μία έννοια, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως ο πρώτος “θεμελιωτής” της εκπαίδευσης των ενηλίκων. 

Στους μεταγενέστερους χρόνους, αν εξαιρέσουμε το Μεσαίωνα που 

“ταυτίζεται” με το “σκοταδισμό”, μεγάλη “ώθηση” στην εκπαίδευση ενηλίκων έδωσε 

ο 16ος αιώνας ή “αιώνας του Διαφωτισμού” (Âge de lumières), ενώ, στη συνέχεια, 

σημαντική υπήρξε η συμβολή τόσο της αμερικανικής (1776) όσο και της γαλλικής 

επανάστασης (1789) με τις διάφορες ιδέες που “κυοφορούσαν” σε συνδυασμό με τις 

πρώτες συστηματικές προσπάθειες για μόρφωση. Το 18ο αιώνα, η αμερικανική 

(1776) και η γαλλική (1789) επανάσταση και οι ιδέες τους είχαν απήχηση και στην 

εκπαίδευση των ενηλίκων, ενώ το 19ο αιώνα η λεγόμενη “βιομηχανική επανάσταση” 

συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων ως αποτέλεσμα των 

διαφόρων κοινωνικών μεταβολών και των τεχνολογικό-πολιτικο-οικονομικών 

εξελίξεων με συνέπεια να οργανωθεί πιο συστηματικά. 

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα (20ου), η εκπαίδευση ενηλίκων 

αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. με “στόχο” τη βελτίωση του μορφωτικού 

“επιπέδου” των λεγόμενων “ευπαθών” κοινωνικών ομάδων6 γνωρίζοντας την 

“αποκορύφωσή” της (peak) μετά τον Β΄ Π.Π. με τη γνωστή διακήρυξη των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. το 1948, ενώ στη δεκαετία του 1950, η ίδρυση 

της ΕΚΑΧ (1951) και, μετέπειτα, της Ε.Ο.Κ. (1957), δημιούργησαν την ανάγκη 

επανακατάρτισης-επανεκπαίδευσης των ατόμων μέσα στους “κόλπους” της Ευρώπης.  

Στη δεκαετία του ’60, η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού “συστήματος”, αλλά και η 

δυνατότητα προσφοράς δεύτερης ευκαιρίας σε ενήλικους σε σχέση με την αγορά 

εργασίας, έδωσε “σάρκα και οστά” στην εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελώντας 

“σταθμό” στην εξέλιξή της με τα λεγόμενα “Σχολεία β΄ ευκαιρίας” (ΣΔΕ), 

“συνδέοντας” έτσι τη θεωρία με την πράξη (αγορά εργασίας)· στη δεκαετία του ’70 

με τη γνωστή πετρελαϊκή κρίση και την απώλεια θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με 

                                                 
5 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση! 
6 Από εκεί ξεκίνησε η εκπαίδευση ενηλίκων! 
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το θέμα της επανεκπαίδευσης, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση “ευνοήθηκε”, κυρίως με 

την απαρχή της παγκοσμιοποίησης7. Τις τελευταίες δεκαετίες (’80,’90 κλπ), η 

εκπαίδευση ενηλίκων έχει επεκταθεί σ’ όλες σχεδόν τις χώρες με τη δημιουργία 

ολοένα και περισσότερων προγραμμάτων έχοντας πάρει πολλές επιπλέον μορφές 

πέρα από την επαγγελματική κατάρτιση π.χ. πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική κ.ά. 

Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση ενηλίκων ξεκίνησε από τα τέλη του 19ου αιώνα 

από διάφορες μορφωτικές οργανώσεις οι οποίες “στόχευαν” στην καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα, η εκπαίδευση ενηλίκων πήρε 

θεσμική μορφή από τις ίδιες οργανώσεις με την ίδρυση νυκτερινών σχολείων8 για 

ενήλικες (1929). Ήταν η πρώτη φορά που η Πολιτεία “αγκάλιασε” την εκπαίδευση 

ενηλίκων με ζωηρό ενδιαφέρον. Μετά τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο (1944-1949), 

ιδρύθηκαν “φορείς” εκπαίδευσης των ενηλίκων όπως το “ΕΛΚΕΠΑ”, τα “ΚΕΓΕ’’, με 

σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, ενώ, στη 

δεκαετία ‘80, ο θεσμός της εκπαίδευσης ενηλίκων τυγχάνει χρηματοδότησης από 

ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους με σκοπό τη συμπληρωματική κατάρτιση και την 

“κάλυψη” των “κενών” της τυπικής εκπαίδευσης .Έτσι, η εκπαίδευση ενηλίκων 

λαμβάνει πλέον “ευρωπαϊκές διαστάσεις”9. 

         Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της γνώσης και της πληροφόρησης, 

η εκπαίδευση ενηλίκων έχει πια “εξαπλωθεί” σ’ όλες σχεδόν τις πολιτισμένες χώρες 

του κόσμου, κυρίως της Δύσης (Ευρώπη, Αμερική), με τη δημιουργία προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης και ΣΔΕ, ως αποτέλεσμα των αναγκών που προέκυψαν 

σε κοινωνικό-οικονομικό-τεχνολογικό-πολιτιστικό “επίπεδο”. Οι ραγδαίες εξελίξεις 

της σύγχρονης εποχής κατέστησαν αναγκαία τη διαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση και 

επανακατάρτιση. Η ‘όξυνση’ του γνωστού φαινομένου του λεγόμενου “κοινωνικού 

αποκλεισμού”, οι διάφορες αλλαγές που παρατηρούνται με τις μετακινήσεις  

πληθυσμών, κυρίως στο ‘χώρο’ της Μεσογείου (μετανάστες, πρόσφυγες), η κρίση 

των παραδοσιακών ‘δομών’/θεσμών και η συνεχής αναζήτηση προσόντων για ν’ 

αντεπεξέλθει κανείς στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής, επέτειναν την ανάγκη 

πολλοί άνθρωποι να στραφούν στην “κατεύθυνση” της εκπαίδευσης ενηλίκων με 

“στόχο” την πρόσβαση στις νέες γνώσεις και τεχνολογίες, την απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων και την προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές που γίνονται, αλλά και την 

προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση. 

                                                 
7 Η παγκοσμιοποίηση έχει τις “ρίζες” της στη δεκαετία του ’20, αλλά εφαρμόστηκε από το ’70. 
8 Για ενήλικες εργαζόμενους – όχι παιδιά, επί κυβερνήσεως Ε. Βενιζέλου. 
9 Με την επίσημη ένταξη της χώρας μας στην τότε Ε.Ο.Κ. (1981). 
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1.3  Ορολογία εκπαίδευσης ενηλίκων 

Κατά καιρούς, έχουν χρησιμοποιηθεί, στην πράξη, διάφοροι όροι για την 

εκπαίδευση ενηλίκων (Καψάλης & Παπασταμάτης 2002, Σιπητάνου, 2005, Jarvis, 

2004)10. Έτσι, στη δεκαετία του ’60, ο όρος “συνεχιζόμενη εκπαίδευση” (Continuing 

Education) χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει ότι η εκπαίδευση συνεχίζεται σ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής με τη μορφή της κατάρτισης, ενώ από την Ε.Ε. χρησιμοποιήθηκε 

στη δεκαετία του ’80, με το Συμβούλιο της Ευρώπης – της οποίας είναι και η Ελλάδα 

μέλος – να τον χρησιμοποιεί από το 1966. Το 1969, ο ΟΟΣΑ11 χρησιμοποίησε τον 

όρο “εναλλασσόμενη εκπαίδευση” (alternative education) που “υιοθετήθηκε” και 

καθιερώθηκε πανευρωπαϊκά ως μία χρήσιμη πρακτική απαραίτητη. Ο γνωστός 

χρησιμοποιούμενος όρος “εκπαίδευση ενηλίκων” (adult education) καθιερώθηκε από 

την Unesco, το 1976. 

Τα τελευταία χρόνια, η έμφαση δίνεται στη συνεχή εκπαίδευση, η οποία 

προσφέρει κοινωνικό-πολιτιστική ανάπτυξη σε μία συνεχώς “μεταλλασσόμενη” 

αγορά εργασίας. Συνήθως, η λεγόμενη “συνεχιζόμενη εκπαίδευση” σχετίζεται με 

εκπαιδευτικές ενέργειες ενηλίκων ατόμων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη λεγόμενη 

“τυπική εκπαίδευση”. Από την άλλη μεριά, ο όρος “Δια βίου εκπαίδευση και 

κατάρτιση” (lifelong education & training), άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1996 

και αναφέρεται κυρίως στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ ο όρος “Δια βίου 

μάθηση” (Life-long education & learning), γνωστός και ως ‘ΔΒΜ’, χρονολογείται 

από το έτος 2000  (Συμβούλιο Κορυφής  Λισσαβόνας). Ακολουθώντας την τυπολογία 

του D.Evans για την εκπαίδευση με βασικό κριτήριο το βαθμό οργάνωσης και την 

πρόθεση για παραγωγή γνώσης, o τελευταίος όρος περιλαμβάνει  την τυπική (πιο 

οργανωμένη και πιο αυστηρά ‘δομημένη’ μορφή εκπαίδευσης), την μη- τυπική 

(οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα) και την άτυπη (‘συνδέεται’ 

με την καθημερινότητα του ατόμου) μάθηση (Day, 2003, Μαυρογιώργος, 2005, 

Χατζηπαναγιώτου, 2001). Σε κάθε περίπτωση, “στόχος” είναι η επέκταση της 

μόρφωσης και στην ενήλικη ζωή και η ευρύτερη συμμετοχή σε προγράμματα 

ενηλίκων ενάντια στους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Συναφείς όροι που σχετίζονται 

με την εκπαίδευση ενηλίκων είναι οι όροι: ‘παιδεία’, ‘μόρφωση’, ‘εκπαίδευση’, 

‘κατάρτιση’, ‘μάθηση’ κ.ά. 

                                                 
10 Ανάλυση των όρων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ενηλίκων.  
11 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  
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  2.  ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 

 

            2.1   Γενικά περί του όρου (ορισμός, βασικές αρχές, εκπρόσωποι) 

            Ορισμός 

Ο λεγόμενος “κονστρουκτιβισμός” αποτελεί ένα σύνολο ‘αλληλένδετων’ 

μαθησιακών δογμάτων και φιλοσοφιών που μας δίνει μία εναλλακτική φιλοσοφική 

“οπτική” της γνώσης και της μάθησης.  Η βασική του διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός 

ότι η γνώση επιβάλλεται στον κόσμο από εμάς τους ίδιους και όχι ότι υπάρχει ανεξάρτητα 

από εμάς. To ‘ρεύμα’ αυτό ‘αντλεί’ το περιεχόμενό του από διάφορες θεωρίες. Πιο 

συγκεκριμένα, πρεσβεύει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να “κτιστεί” η γνώση, η οποία 

“δομείται” ενεργά από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, ο οποίος, με τη σειρά του, δεν δέχεται 

“παθητικά” τις πληροφορίες, αλλά, αντίθετα, συμμετέχει ενεργά στη “δόμηση” της δικής 

του πραγματικότητας ενεργοποιώντας την προγενέστερη γνώση του. Έτσι, σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή, η γνώση δε “μεταλαμπαδεύεται” από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο, ο 

δε “ρόλος” του πρώτου είναι καθαρά διαμεσολαβητικός. 

Η θεωρία αυτή “στηρίζεται” στο γεγονός ότι η “δόμηση” της γνώσης είναι ένα 

κοινωνικό “κατασκεύασμα” περισσότερο παρά ατομικό με βασική της θέση ότι η γνώση 

έχει άμεση σχέση με την “κατασκευή” (“construction”). Έτσι, στην πράξη, τα διάφορα 

άτομα, μέσω του κονστρουκτιβισμού, αλληλεπιδρούν με την πραγματικότητα επιδρώντας 

πάνω της και υφίστανται την επίδρασή της (Χατζηγεωργίου, 2003). Με άλλα λόγια, 

ανάλογα με την έμφαση που δίνουν στην εξωτερική τους πραγματικότητα, διαμορφώνουν 

την άποψή τους, ελαχιστοποιώντας την ή απορρίπτοντάς την και δίνοντας έμφαση στη 

σημασία των κοινωνικών διαδικασιών για την “παραγωγή” της γνώσης ( ιδιαίτερα ο 

ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός ‘υιοθετεί’ την άποψη ότι κάθε άτομο ‘κατασκευάζει’ 

τον κόσμο υποκειμενικά, ακόμα και στη μαθησιακή διαδικασία). Σύμφωνα με την 

κονστρουκτιβιστική φιλοσοφία, η κατανόησή μας για τον κόσμο αυτό προέρχεται από τα 

ενδιαφέροντά μας και ο σκοπός και η σημασία της κατανόησης αυτής διαμορφώνεται με 

“βάση” τις διάφορες κοινωνικό-πολιτισμικές μας εμπειρίες ( Heisenberg, 1958). Ως 

γνωστό, οι όποιες γνώσεις έχουμε  ‘δομήσει’ για τον κόσμο που μας περιβάλλει, είναι 

‘στενά’ συνδεδεμένες με τις κοινωνικές μας “ταυτότητες” και “φορτισμένες” με τις 

πολιτισμικές μας αξίες και παραδόσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι διάφορες κοινωνικές τάξεις 

κατανοούν διαφορετικά τον κόσμο και, για να “γεφυρωθεί” το “χάσμα”, απαιτούνται, στην 

πράξη,  νέες  μορφές  (Salmon, 1995). Για την κονστρουκτιβιστική θεωρία, η μάθηση, με 

την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι “εξοπλισμός” για τη ζωή. Ο κονστρουκτιβισμός 

θεωρείται μία μορφή προοδευτικής φιλοσοφίας που ενδιαφέρεται περισσότερο για τα 

αποτελέσματα παρά για τις διαδικασίες- στο σημείο αυτό, διαφέρει από τον προοδευτισμό.
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             Βασικές αρχές 

Ο κονστρουκτιβισμός δίνει έμφαση στην αυτενέργεια-αυτονομία, τα οποία 

και αποτελούν, στην πράξη, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σε κονστρουκτιβιστικό “πλαίσιο”, σημασία αποκτούν η γνώση, οι δεξιότητες, οι 

“στάσεις”, η δημιουργικότητα, η ευσυνειδησία και οι διάφορες υποθέσεις, δηλαδή οι 

ιδέες για τις οποίες πιστεύουμε ότι είναι αληθείς και αποτελούν κινητήρια “δύναμη”, 

οι διάφορες πεποιθήσεις, δηλαδή τα “πιστεύω” του εκπαιδευόμενου, τα οποία τα  

δέχεται κανείς ή απορρίπτει, ανάλογα με την προσωπική του κρίση. Στην 

“κονστρουκτιβιστική εκπαίδευση” και διδασκαλία κεντρικές έννοιες αποτελούν η 

έρευνα, η δράση, η φαντασία, η ανακάλυψη, η αλληλεπίδραση, η δημιουργία 

υποθέσεων. Βασική αρχή του κονστρουκτιβισμού είναι το γεγονός ότι «η μάθηση 

αποτελεί μία ενεργητική διαδικασία “κατασκευής” γνώσης και όχι απόκτησης 

γνώσης», μάλιστα δε ο κονστρουκτιβισμός “ενισχύει” τη λεγόμενη “ενεργητική 

μάθηση”, αλλά και την “κριτική σκέψη”. Γενικά, η μάθηση αποτελεί ατομική 

υπόθεση, αλλά “υλοποιείται” μέσω κοινωνικών διαδικασιών, δλδ οι εκπαιδευόμενοι 

μαθαίνουν μέσω της “δόμησης” των δικών τους αντιλήψεων και εμπειριών σε 

κοινωνικά “πλαίσια”.  

Άλλες βασικές αρχές του κονστρουκτιβισμού είναι: 

i) Η γνώση αποτελεί αποτέλεσμα προγενέστερης εμπειρίας και ο καθένας δημιουργεί 

τη δική του γνώση, η οποία εξαρτάται από τις προηγούμενες εμπειρίες του. 

ii) O εκπαιδευόμενος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ‘t a b u l a  r a s a’ ( παραδοσιακή ‘οπτική’). 

iii) Προκειμένου κάποιος να κατανοήσει κάτι, πρέπει να το συσχετίσει με κάτι άλλο. 

iv) Η γνώση προσαρμόζεται στο να εξυπηρετήσει προσωπικές ανάγκες. 

v) Η διαδικασία της γνώσης προσαρμόζεται προκειμένου να εξυπηρετήσει την 

προσωπική αναζήτηση για βιωσιμότητα. 

vi) Η γνώση ΔΕΝ αποτελεί “καθρέφτη” της εξωτερικής πραγματικότητας και, κατ’ 

επέκταση, αποτελεί δημιουργία, όχι ανακάλυψη, “βασίζεται” δε σε κοινωνικο-

πολιτισμικό- γλωσσικά “πλαίσια” (Glasersfeld). 

vii) Η γνώση αποτελεί το τελικό ‘προϊόν’ μιας σειράς διεργασιών. 

viii) Η έμφαση δίνεται στο “μαθαίνω πώς να μαθαίνω”12 και όχι στο αποτέλεσμα. 

                                                 
12 “Learning how to learn” 
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          - Κυριότεροι εκπρόσωποι - 

            Ernst Von Glasersfeld (1917-2010) 

Αποτελεί τον κυριότερο, ίσως, εκπρόσωπο του κονστρουκτιβισμού, τον 

“πατέρα” του λεγόμενου “ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισμού”. Υποστηρίζει, στην 

πράξη, ότι όλη η γνώση που έχουμε αποτελεί ένα “προϊόν” δικών μας ενεργειών και 

δεν αποτελεί “απεικόνιση” της πραγματικότητας που ζούμε, αλλά “οργανώνει” τον 

κόσμο που προέρχεται αποκλειστικά από την ίδια εμπειρία. Κατά Glasersfeld (1987a), 

η γνώση πρέπει να είναι απλά “βιώσιμη”, υπό την έννοια ότι ταιριάζει και 

προσαρμόζεται στους διάφορους περιορισμούς του λεγόμενου “πραγματικού κόσμου” 

ορίζοντας τις δυνατότητες σκέψης και ενέργειας ενός ατόμου (Καραβάκου, 2011, σ. 

212). Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι, ενώ το άτομο συμμετέχει και ανταλλάσσει 

πληροφορίες με τους άλλους, μια και αυτό αποτελεί μέρος της λεγόμενης “μαθησιακής 

διαδικασίας”, η τελευταία δε “δομείται”, κατ’ ανάγκη, ως προσωπική γνώση· άρα, δεν 

υφίσταται, στην πράξη, ένα ενιαίο “πλαίσιο” αναφοράς μεταξύ υποκειμένων και 

“παραγόντων” που συμβάλλουν στην απόκτηση της γνώσης13. 

Ο λεγόμενος ‘ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός’ αναφέρει ότι η σκέψη 

‘αυτορυθμίζεται’ σε σχέση με την προσωπική εμπειρία και ότι η επικοινωνία με το 

περιβάλλον γίνεται διαγλωσσικά. Κατά Glasersfeld, ο ριζοσπαστικός 

κονστρουκτιβισμός αποτελεί μία θεωρία της γνώσης με ρίζες στη φιλοσοφία και στην 

ψυχολογία. Περιλαμβάνει δύο κύριες αρχές: η γνώση δεν αποκτιέται παθητικά, αλλά 

ενεργητικά και η λειτουργία της γνώσης είναι προσαρμόσιμη εξυπηρετώντας την 

οργάνωση του κόσμου’. Η πρώτη αρχή είναι ήδη γνωστή από το Σωκράτη, ενώ χωρίς 

τη βοήθεια της δεύτερης, που αναφέρει ότι ένα άτομο μαθαίνει με την προσαρμογή, 

δεν θα ήταν κατανοητά όλα τα αιώνια προβλήματα της δυτικής επιστημολογίας. 

Κατά συνέπεια, η γνώση του ατόμου προκύπτει από κάθε άτομο ξεχωριστά 

μέσω της τροποποίησης της εμπειρίας του. Ο ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός δεν 

αρνείται την ύπαρξη μιας αντικειμενικής πραγματικότητας, αλλά ‘πρεσβεύει’ ότι η 

πραγματικότητα αυτή δε μπορεί ποτέ να είναι γνωστή αυτή-καθαυτή. Κάθε άτομο 

ξέρει μόνο ό,τι έχει ‘κατασκευάσει’ το ίδιο. Επομένως, ο ριζοσπαστικός 

κονστρουκτιβισμός είναι ριζοσπαστικός, επειδή βλέπει τη γνώση ως ‘προσωπικό 

οικοδόμημα’ που καθορίζεται αποκλειστικά από το ίδιο το άτομο που το 

‘κατασκευάζει’. 

                                                 
13 Καραβάκου, 2011, σ. 213. 
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            Lee Vygotsky (1896-1931) 

Ο Lee Vygotsky ανέπτυξε βασικά τη θεωρία του ως ‘απάντηση’ στις διάφορες 

‘αδυναμίες’ της θεωρίας του Piaget σε σχέση με την κοινωνική αλληλεπίδραση. Έτσι, 

όπου ο Piaget υποστηρίζει τη θεωρία της ‘ωρίμανσης’ των σχημάτων μέσα στο άτομο, 

ο Vygotsky (1986) υποστηρίζει το αντίθετο. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος τόνισε το 

“ρόλο” της λεγόμενης “κοινωνικής αλληλεπίδρασης” στο “μετασχηματισμό” της 

προϋπάρχουσας γνώσης· με τη θεωρία του, ο Vygotsky “κινείται” πλέον προς άλλη 

“κατεύθυνση” πέραν της εξελικτικής ψυχολογίας του Piaget με το σκεπτικό της 

επίδρασης του “περιβάλλοντος” στη λεγόμενη “γνωστική ανάπτυξη” (Κολέζα, 2005) 

και όχι τη μαθηματική γνώση ως “προϊόν” των λεγόμενων “νοητικών λειτουργιών”. 

Με άλλα λόγια, ο Vygotsky “υιοθέτησε” το “μοντέλο” των λεγόμενων “διδακτικών-

μαθησιακών” καταστάσεων, αφού υποστηρίζει στην ουσία ότι το κοινωνικό και φυσικό 

“περιβάλλον” επηρεάζουν τη γνώση του υποκειμένου περιορίζοντας το εύρος των 

πιθανών “κατασκευών” του. Το μοντέλο αυτό “βασίζεται” στο γεγονός ότι η γνώση 

προκύπτει μέσα από τις διάφορες κοινωνικές ομάδες όπου εντάσσεται το άτομο και 

αποτελεί τη “βάση” για τη θεωρία του “κοινωνικό- πολιτισμικού” πλαισίου, η οποία 

“επικεντρώνεται” στο “ρόλο” που διαδραματίζουν οι λεγόμενες “κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις” μεταξύ των εκπαιδευόμενων θεωρώντας τες ως απαραίτητες 

προϋποθέσεις για αλλαγές. Στην ουσία, ο L. Vygotsky αποτελεί τον κυριότερο 

εκπρόσωπο του λεγόμενου “κοινωνικού κονστρουκτιβισμού” μαζί με τον Bruner ,ο 

οποίος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις  ‘ανακαλύψεις’ των ίδιων των εκπαιδευόμενων, 

που γίνονται σ’ ένα ‘περιβάλλον’ κοινωνικών αλλαγών (Καραβάκου, 2011, σ. 214). 

Ο λεγόμενος ‘κοινωνικός κονστρουκτιβισμός’ έχει, ως βασική του αρχή τη 

θέση ότι ‘‘ η γνώση αποτελεί ένα πολιτισμικό/κοινωνικό προϊόν’’ και προσδιορίζεται 

από δύο κ ύ ρ ι α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά: π ρ ώ τ ο ν, ότι η λεγόμενη ‘ενεργός 

κατασκευή’ της γνώσης, των εννοιών και των υποθέσεων συντελείται ‘βάσει’ της 

εμπειρίας και της προηγούμενης γνώσης και δ ε ύ τ ε ρ ο ν ότι ουσιαστικό ‘ρόλο’ 

διαδραματίζει η εμπειρία και η αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό κόσμο 

(Ernest, 1991). O κοινωνικός κονστρουκτιβισμός ‘εστιάζει’ την προσοχή του στο 

‘ρόλο’ των λεγόμενων ‘κοινωνικών αλληλεπιδράσεων’ μεταξύ των εκπαιδευόμενων 

θεωρώντας τις διάφορες αντιπαραθέσεις μεταξύ τους ως προϋποθέσεις για νοητικές 

‘αναδιοργανώσεις’ και αλλαγές ( η άποψη αυτή αποτέλεσε την απαρχή για την 

εισαγωγή του πολιτισμικού ‘πλαισίου’ ως σημείου αναφοράς για την εκπαιδευτική 

έρευνα, αφού  η γνώση είναι ‘στενά’ συνυφασμένη με τον πολιτισμό και την κοινωνία, 

κάτι που ‘υπογραμμίζει’ τις κοινωνικές της ‘καταβολές’ ενώ αμφισβητεί, στην πράξη, 

το ριζoσπαστικό κονστρουκτιβισμό και τις συναφείς θεωρίες του (Rochelle, 1995). 
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       Jean Piaget (1896-1980) 

      Ο J. Piaget, επιστημολόγος και εξελικτικός ψυχολόγος αποτελεί την άλλη ‘όψη’ 

του λεγόμενου ‘ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισμού’ και είναι ο “ιδρυτής” του 

λεγόμενου “γνωστικού κονστρουκτιβισμού” με την εργασία του στη γενετική 

επιστημολογία ( Ο Piaget υπήρξε και επιστημολόγος και εξελικτικός ψυχολόγος). 

Υποστηρίζει τη σημασία της “ωρίμανσης” των σχημάτων μέσα στο άτομο, ενώ ο 

Vygotsky το αντίθετο. Σύμφωνα με τον Piaget, “η ανθρώπινη μάθηση επιτρέπει στα 

διάφορα άτομα να προσαρμοστούν στο γύρω τους περιβάλλον”· πιο συγκεκριμένα, 

μίλησε για τη διαδικασία της λεγόμενης “εννοιολογικής αλλαγής” μέσα από τις 

διάφορες διαδικασίες της “αφομοίωσης” (assimilation) και της “συμμόρφωσης” 

(accommodation). Στην πράξη, χρησιμοποιεί τον όρο “αφομοίωση” για να περιγράψει 

τη διαδικασία “ενσωμάτωσης” των νέων δεδομένων στις ήδη υπάρχουσες “δομές” 

γνώσης και τον όρο “συμμόρφωση” για να περιγράψει τη διαδικασία “τροποποίησης” 

των “γνωστικών δομών”14. Ο λεγόμενος ‘γνωστικός κονστρουκτιβισμός’ δίνει 

έμφαση στη ‘μεσολάβηση’ των διαφόρων γ ν ω σ τ ι κ ώ ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ώ ν 

(μνήμη, αντίληψη, νόηση, γλώσσα, κριτική σκέψη κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, η 

μάθηση γίνεται, στην ουσία, μία διαρκής ‘οικοδόμηση’ γνώσεων που ‘στηρίζονται’ 

στις προηγούμενες και που ‘συνδέονται’ μ’ αυτές μέσω διαδικασιών ‘αφομοίωσης’, 

εναρμόνισης και προσαρμογής. Κυριότερος εκπρόσωπός, όπως είπαμε, ο J.Piaget.  

     John Dewey (1859-1952) 

    Ο J. Dewey υπήρξε ο “πατέρας” της λεγόμενης “βιωματικής εκπαίδευσης” και 

διερεύνησε την ενεργό σχέση του οργανισμού με το “περιβάλλον” του, εισάγοντας τις 

έννοιες της συναλλαγής, της εμπειρίας και του προβληματισμού. Δίδασκε στους 

μαθητές του να σκέφτονται και ν’ αποδεικνύουν τις γνώσεις τους δημιουργικά. 

        Immanuel Kant (1724-1804) 

        Ο γερμανός φιλόσοφος Imm. Kant πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι συγκεντρώνουν 

πληροφορίες μέσω των αισθήσεών τους (εμπειρίες) και τις επεξεργάζονται για ν’ 

αντιληφθούν τι συνέβη (οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι μοναδικές). 

        Gambatista Vico (1668-1744) 

      Ο G. Vico πρέσβευε ότι ένας άνθρωπος, προκειμένου να κατανοήσει κάτι με 

σαφήνεια, θα πρέπει να το “κατασκευάσει” ο ίδιος. 

 

                                                 
14 Καραβάκου, 2011, σ. 211. 
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            2.2 Κονστρουκτιβισμός άλλοτε και τώρα (ιστορική αναδρομή) 

 

Οι “ρίζες” του αρχαίου κονστρουκτιβισμού θα μπορούσαν ν’ αναζητηθούν στην 

αρχαία Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα, όπου η λεγόμενη “κοινωνία της μάθησης” είχε, 

κατά “βάση” κονστρουκτιβιστικό “χαρακτήρα”, με το μεγάλο έλληνα φιλόσοφο 

Σωκράτη ν’ αποτελεί τον “πρόδρομο”15 του κονστρουκτιβισμού, μια και προέτρεπε 

τους διάφορους συνομιλητές του (ενήλικες άρρενες) ν’ “ανακαλύψουν” τη γνώση και 

ν’ αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα (Assa, J., 1980). Η λεγόμενη “Αρχαία 

Αγορά” υπήρξε ένας τόπος “κοινωνίας της μάθησης”, όπου συγκεντρώνονταν οι 

πολίτες της Αθήνας για να συνδιαλλαγούν (τόπος συγκέντρωσης των πολιτών) και το 

ίδιο και η “Εκκλησία του Δήμου”, ο “Άρειος Πάγος”, το “Αρχαίο θέατρο” κ.ά. (βλ. 

Κεφ. 1). Ο Σωκράτης προέτρεπε τους μαθητές του στους χώρους συγκέντρωσής τους, 

ν’ ‘ανακαλύπτουν’ τη γνώση και την αλήθεια μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και 

προϋπάρχουσες γνώσεις, με αποτέλεσμα, μόνοι τους, να “οδηγούνται” στη γνώση με το 

δάσκαλο-εκπαιδευτή να ‘λειτουργεί’ ως “διευκολυντής”/“καθοδηγητής”. 

Οι “ρίζες” του σύγχρονου κονστρουκτιβισμού εντοπίζονται στη σκέψη και τη 

γραφή του Vico και του Kant κατά το 18ο αιώνα, αλλά και στις εργασίες του J. Piaget 

και του Bruner στον 20ο αιώνα. Όπως προαναφέρθηκε, κυριότερος εκπρόσωπός του  

είναι ο Von Glasersfeld (†2010),αλλά ο σύγχρονος κονστρουκτιβισμός μπορεί να 

θεωρηθεί ότι προήλθε άμεσα από την εργασία του Piaget στη γενετική επιστημολογία· 

οι δύο αυτοί άντρες θεωρούνται εκπρόσωποι του λεγόμενου “ριζοσπαστικού 

κονστρουκτιβισμού” υποστηρίζοντας ότι η σκέψη ‘αυτορυθμίζεται’ σε σχέση με την 

προσωπική εμπειρία και η επικοινωνία με το ‘περιβάλλον’ γίνεται με τη γλώσσα, ενώ ο 

Vygotsky θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος του “κοινωνικού κονστρουκτιβισμού” 

δίνοντας έμφαση στο κοινωνικό και φυσικό “περιβάλλον”. Σύγχρονοι ερευνητές λένε 

ότι οι θεωρίες ριζοσπαστικού και κοινωνικού κονστρουκτιβισμού  πρέπει να 

“συζευχθούν”,- το άτομο να ενταχθεί σ’ ένα ενεργητικό “περιβάλλον” (ριζοσπαστικός+ 

κοινωνικός κονστρουκτιβισμός). Οι σύγχρονοι κονστρουκτιβιστές παραδέχονται ότι η 

ατομική δράση “οδηγείται” σε ‘ανώτερα σχήματα’ μέσω της συνεργασίας και της 

αλληλοδιδασκαλίας, δηλαδή ενός συνδυασμού των δύο προσεγγίσεων (radical-social 

constructivism). Η νεότερη προσέγγιση είναι η αλληλεπιδραστική προσέγγιση που 

συνδυάζει την ατομική προσέγγιση του Piaget και τη συλλογική του Vygotsky. 

 

 

                                                 
15 Ο πρώτος κονστρουκτιβιστής της ανθρωπότητας!  
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Ο σύγχρονος κονστρουκτιβισμός “συναντιέται”, στην πράξη, με τη σωκρατική 

μέθοδο στο ότι στα δύο αυτά “διανοητικά σχήματα” η γνώση “χτίζεται” σα μία 

διαδικασία την οποία δημιουργεί, κατασκευάζει, εκπονεί, επιτελεί όποιος μαθαίνει 

στην πράξη. Στα “πλαίσια” ενός κοινωνικό-γνωστικού κονστρουκτιβισμού, το βλέμμα 

του σύγχρονου κονστρουκτιβιστή “στρέφεται ” στο μακρινό παρελθόν, επαναφέροντας 

στο παρόν τη σωκρατική μέθοδο της μαιευτικής και τη διαλεκτική μέθοδο αναζήτησης 

της α-λήθειας (α +λήθη). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στο διδασκόμενο/εκπαιδευόμενο, 

στα “πλαίσια” ενός πραγματικού διαλόγου, να “κατασκευάσει” ο ίδιος τη γνώση. Ο L. 

Vygotsky, πολλά χρόνια πριν, δεν έκανε κάτι πολύ διαφορετικό με την “ανακάλυψη” 

της “ζωντανής γνώσης” και τη “γενετική προέλευση της νόησης και της γλώσσας”, 

κάτι το οποίο, πρακτικά τουλάχιστον, ‘συνάδει’ με τη σωκρατική θεώρηση της γνώσης. 

Ο σύγχρονος κονστρουκτιβισμός έχει προσφέρει τα μέγιστα στην εκπαίδευση 

των ενηλίκων, αφού οι εκπαιδευτές των ενηλίκων παρέχουν εκπαίδευση με τους όρους 

της “ανδραγωγικής”, η δε τυπική ιεραρχική σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου 

“μετουσιώνεται” με όρους “σωκρατικής διαλεκτικής” και “κονστρουκτιβισμού”, σε μια 

σχέση “εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου” με “εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές” (Freire). 

Κατά Freire, «ο “ρόλος” του εκπαιδευτή είναι να προτείνει προβλήματα σχετικά με 

διάφορες καταστάσεις, προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους ν’ αποκτήσουν 

σταδιακά μία κριτική αντίληψη της πραγματικότητας» (Freire, 1972). Η μαιευτική 

μέθοδος του Σωκράτη είναι, στην ουσία, μία κονστρουκτιβιστική μέθοδος που 

“στηρίζεται” στο σωκρατικό διάλογο και αποτελεί, στην πράξη, μία μορφή 

‘κατευθυνόμενου διαλόγου’ με “στόχο” την “ανακάλυψη” της αλήθειας από το 

διδασκόμενο, η οποία βρίσκει εφαρμογή στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων. 

Δυστυχώς, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της “κατάλυσης” των αξιών, 

η σημερινή εκπαίδευση δε συμβιβάζεται με την κονστρουκτιβιστική θεωρία, αφού η 

ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία και οι εκπαιδευτικοί έχουν την εκπαίδευση ως επικερδή 

δραστηριότητα και όχι ως “λειτούργημα” με αποτέλεσμα να “επενδύουν” σ’ αυτήν· 

όμως, ο κονστρουκτιβισμός θεωρεί τη μάθηση “εξοπλισμό” για τη ζωή και τη γνώση 

“κατασκευή”· προκειμένου να “γεφυρωθεί” το “χάσμα” αυτό, απαιτούνται, στην 

πράξη, νέες μορφές κατανόησης (Salmon, 1995). Έτσι, η κοινή μαθηματική λογική και 

ο “εμπειρισμός” που προέρχονται από την παρατήρηση, πρέπει να παραχωρήσουν τη 

θέση τους στη λεγόμενη “κοινωνική αλληλεπίδραση” που προαναφέρθηκε με έμφαση 

στον τρόπο και όχι στον κόπο!16 

                                                 
16 “Η ζωή θέλει τρόπο και όχι κόπο”! 
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3.  Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 

            3.1  ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος Σωκράτης υπήρξε, κατά γενική ομολογία, ο 

μεγαλύτερος φιλόσοφος της αρχαιότητας και ίσως ο γνωστότερος διανοητής στην 

παγκόσμια ιστορία. Γεννήθηκε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην 

Αθήνα το 470/469 π.χ. από το γλύπτη/λιθουργό Σωφρονίσκο και τη μαία Φαιναρέτη 

από το δήμο Αλωπική της Αντιοχίδος φυλής. Είναι πολύ πιθανό ο πατέρας του να 

ήταν ευκατάστατος Αθηναίος, αφού υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν φίλος με το γιο του 

Αριστείδη, Λυσίμαχο. Ο ίδιος ασχολήθηκε με το επάγγελμα του πατέρα του για ένα 

μικρό χρονικό διάστημα πριν το εγκαταλείψει για χάριν της παιδείας17.Υπάρχουν 

πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή του· κατά μία εκδοχή, υπήρξε, 

κατά παράδοση, μαθητής του Αναξαγόρα, αλλά, μετά την καταδίκη του δασκάλου 

του, παρακολούθησε μαθήματα του φυσικού Αρχέλαου. Γενικά, ωφελήθηκε από τη 

διδασκαλία του σοφιστή Πρόδικου και του μουσικού Δάμωνος. Δε συμπαθούσε τον 

τρόπο των σοφιστών, με τους οποίους διαφωνούσε. 

Ο Σωκράτης δεν ‘αναμείχθηκε’ ενεργά στην πολιτική της πατρίδας του, αλλά 

εκτελούσε τα διάφορα πολιτικά καθήκοντα που είχε ένας Αθηναίος πολίτης. Από την 

Αθήνα απομακρύνθηκε μόνο στα ‘πλαίσια’ μιας θρησκευτικής εορτής και για να 

πάρει μέρος σε τρεις εκστρατείες, όπου και διακρίθηκε για την αντρεία του. Στη δίκη 

των στρατηγών οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να περισυλλέξουν τους ναυαγούς στις 

Αργινούσες (406 π.χ.), ο Σωκράτης υπήρξε ο μοναδικός που αρνήθηκε να παραβεί το 

νόμο και να δεχτεί να δικαστούν όλοι οι στρατηγοί μαζί και όχι ο καθένας ξεχωριστά. 

Επίσης, όταν οι τριάκοντα τύραννοι (404 π.χ.) θέλησαν να τον κάνουν συνένοχο στα 

εγκλήματά τους, ο Σωκράτης αρνήθηκε να τους υπακούσει με κίνδυνο της ζωής του. 

Σύμφωνα πάντα με το μαθητή του Αριστοτέλη, ο Σωκράτης είχε παντρευτεί 

δύο γυναίκες, την Ξανθίππη και τη Μυρτώ. Από το γάμο του με την Ξανθίππη 

απέκτησε τρεις γιους. Η Ξανθίππη, αν ζούσε, θ’ αντιπροσώπευε το “πρότυπο” του 

“κοινού θηλυκού”. Η οικογενειακή του ζωή δεν ήταν γαλήνια, αλλά μάλλον 

‘ταραχώδης’ και, παρ’ όλα αυτά, την αντιμετώπιζε στωικά με ανέκδοτα που 

φανερώνουν την ιδιότυπη φιλοσοφική “στάση” του Σωκράτη απέναντι στην 

καθημερινότητα. Από τους γονείς του κληρονόμησε μία μικρή περιουσία, η οποία 

όμως, σιγά-σιγά “εξανεμίστηκε”. 
                                                 
17 Στράφηκε στη φιλοσοφία. 
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Το έργο του και η διδασκαλία του έχει κάποια σχέση με τις τέχνες των γονιών 

του· έτσι, όπως ο πατέρας του “σμίλευε” το μάρμαρο και κατασκεύαζε ωραία 

αντικείμενα, έτσι και ο Σωκράτης “σμίλευε” το λόγο του και “κατασκεύαζε” ωραία 

‘μορφώματα’ στις ψυχές των νέων, ενώ, όπως η μητέρα του βοηθούσε τις άλλες 

γυναίκες να γεννήσουν, ο Σωκράτης βοηθούσε τους μαθητές του να “εκμαιεύσουν” 

την αλήθεια18εξασκώντας τη μαιευτική του τέχνη/μέθοδο. Το ίδιο το όνομα 

‘Φαιναρέτη’ σημαίνει ‘αυτή που φέρνει στο φως την αρετή’. Λέγεται πάντως ότι ο 

Σωκράτης λάξευσε έναν “Ερμή” και τις “Τρεις Χάριτες” στην είσοδο της Ακρόπολης. 

Ο Σωκράτης ανήκε στη λεγόμενη λαϊκή τάξη και δεν επιθύμησε ποτέ πλούτο 

ή δόξα. Η εξωτερική του εμφάνιση περιγράφεται ως ‘άσχημη’ και πρόδιδε έναν 

άνθρωπο δυσειδή, φαλακρό και, μάλλον, άσχημο. Ήταν συνήθως ξυπόλητος, πάντα 

αλλόκοτος και φορούσε τον ίδιο χιτώνα απροσδιορίστου χρώματος, αλλήθωρος με 

κάτι ρουθούνια ανοιχτά σα μουσούδα ζώου, κοιλαράς, με άγαρμπες κινήσεις. Η 

φυσιογνωμία του θύμιζε περισσότερο κωμικό ήρωα παρά φιλόσοφο. Εξάλλου, τη 

δημόσια σταδιοδρομία του στην Αθήνα την άρχισε ως ‘κωμικός ήρωας’. Παρόλα 

αυτά, ασκούσε μία ιδιαίτερη γοητεία, κυρίως λόγω της εσωτερικής του “όψης”, η 

οποία “αντανακλούσε” απαράμιλλη ψυχική και πνευματική γοητεία. Ποτέ δεν 

ταξίδευσε, παρά μόνο για θρησκευτικούς λόγους και στρατιωτικών υποχρεώσεων19. 

Το 415 άκουσε το λόγο του Περικλή για την ανέγερση των λεγόμενων “μακρών 

τειχών”, το 423 π. Χ . παίζεται η κωμωδία του Αριστοφάνη “Νεφέλαι” με “στόχο” 

της τον Σωκράτη, ενώ, το 416 π.χ. συμμετείχε στο “Συμπόσιο” και το 406 π.Χ. 

παίρνει μέρος στη δίκη των στρατηγών της ναυμαχίας των Αργινουσών ως δικαστής. 

Σχετικά με τον χαρακτήρα του, αναφέρεται ότι δεν ήταν ήρεμος και ήπιος από 

τη φύση του, παρουσιάζεται όμως στη “ Σωκράτους Απολογία” ως μία “σεβαστή 

προσωπικότητα”. Είχε πάντα αρμονία μεταξύ λόγων και έργων και έκανε πάντα αυτό 

το οποίο ήταν έννομο και δίκαιο, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής του χωρίς να 

δειλιάζει (Τατάκης). Η στάση στη δίκη και η δήλωσή του ότι είναι αποφασισμένος να 

δεχτεί την όποια απόφαση του δικαστηρίου χωρίς να προσπαθήσει να πείσει κανέναν  

και η άρνησή του να δραπετεύσει, όπως του πρότεινε ο Κρίτων, δείχνουν το ήθος του. 

Υπήρξε πολύ ικανός ρήτορας και σύμφωνα με το  μαθητή του Ξενοφών, οι τριάκοντα 

τύραννοι του απαγόρευσαν να εξασκεί τη ρητορική. 

                                                 
18 Με τη “μαιευτική” του μέθοδο. 
19 Έλαβε μέρος στις μάχες της Ποτείδαιας (431π.Χ.), του Δηλίου (424 π. Χ.), Αμφίπολης (422 π. Χ.).  
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  Ο Σωκράτης σπούδασε τη φυσική θεωρία, αλλά τον “κέρδισε” η ηθική, η 

φιλοσοφία, η αρετή, η αλήθεια (α+ λήθη). Η μεγάλη του συμβολή στην ιστορία του 

πνεύματος είναι, στην ουσία, η “ανακάλυψη” και η “θεμελίωση” της ηθικής 

φιλοσοφίας, στην οποία παρέμεινε ‘πιστός’ μέχρι θανάτου. Θεωρείται ο ‘θεμελιωτής’ 

της ηθικής φιλοσοφίας, την οποία αναπτύσσει στη διάρκεια του Πελοποννησιακού 

πολέμου (431-404 π. Χ.), που είχε ‘οδηγήσει’ στην κατάπτωση των ηθικών αξιών και 

είχε ‘αλλοιώσει’ τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Η εποχή δηλ. ήταν κατάλληλη  για 

την εμφάνιση ενός μεγάλου δασκάλου.  

Ο ίδιος δεν άφησε γραπτά κείμενα, σύμφωνα με τους μαθητές του και, ως εκ 

τούτου, η ζωή του μας είναι πολύ λίγο γνωστή. Όσες πληροφορίες υπάρχουν για τα 

έργα του, προέρχονται από προφορικές μαρτυρίες τους και όσοι έγραψαν γι’ αυτόν 

δεν ενδιαφέρονταν για τον ίδιο ως ιστορικό πρόσωπο, αλλά εκφράζουν τη γνώμη 

τους για τον ίδιο ή την εντύπωση που είχε γι’ αυτόν ο πολύς κόσμος· τέσσερις είναι 

οι βασικές “πηγές” πληροφοριών για τον Σωκράτη: Πλάτων, Ξενοφών, Αριστοφάνης 

και Αριστοτέλης. Ο Αριστοφάνης με την κωμωδία του ‘Νεφέλες’, ο Ξενοφώντας στα 

‘Απομνημονεύματά’ του, ο Πλάτων με την ‘Απολογία’ του και ο Αριστοτέλης στους 

διαλόγους της α΄ περιόδου και της ‘ακμής’ του. Το λεγόμενο “σωκρατικό πρόβλημα” 

είναι το ερώτημα που αφορά “ποιοι αρχαίοι συγγραφείς αποδίδουν πιστότερα τον 

Σωκράτη” με κυρίαρχο τον Πλάτωνα20. Ο ‘πλατωνικός Σωκράτης’ αποτελεί, στην 

ουσία, τον άνθρωπο που άλλαξε την πορεία της φιλοσοφίας και από ‘Κοσμολογία’ 

την έκανε μελέτη του ανθρώπου και της ζωής του καθώς και των αξιών της γινόμενος 

το ‘σύμβολο’ του αγώνα της ανθρώπινης σκέψης στη γνωστική προσέγγιση  της 

αρετής και της αλήθειας. Γενικά ο ‘πλατωνικός Σωκράτης’ αποτελεί μία γοητευτική 

προσωπικότητα που με τη διαλεκτική του μέθοδο ‘άνοιξε’ δρόμο να προχωρήσουν οι 

άνθρωποι στον ‘κόσμο’ των ιδεών δηλ. στη γνώση της αλήθειας (‘γνώσεσθε την 

αλήθεια και η αλήθεια σώσει υμάς’). Όπως το έθεσε εύστοχα ο Brunschvicg: ‘Η 

γνώση μας για το Σωκράτη είναι θέμα σωκρατικής ειρωνείας! Το μόνο που ξέρουμε 

με βεβαιότητα γι’ αυτόν είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα’. Πέθανε τον πρώτο χρόνο της 

95ης Ολυμπιάδας (399 π. Χ.) σε ηλικία 70 ετών (η χρονολογία του θανάτου του είναι 

καλά τεκμηριωμένη). Με το θάνατό του απέδειξε ότι υπάρχει ένας ‘πνευματικός 

ηρωισμός’, μία αλήθεια τόσο πολύτιμη, ώστε αξίζει να δώσεις τη ζωή σου γι’ αυτήν! 

                                                 
20 Τα έργα του Πλάτωνα κατατάσσονται με τρόπο που ανταποκρίνονται στην πνευματική και 
φιλοσοφική εξέλιξη του Σωκράτη και, συγχρόνως, δείχνει και τη χρονολογική σειρά της συγγραφής 
των σωκρατικών διαλόγων (Α΄ περίοδος, Β΄ περίοδος, Γ΄ περίοδος, Δ΄ περίοδος). 
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            3.2   Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ 

 

Η σωκρατική διδασκαλία συμπίπτει χρονικά με την “αττική φιλοσοφία”, η 

οποία αναπτύχθηκε με “κέντρο” την πόλη των Αθηνών τις τελευταίες δεκαετίες του 

5ου π.Χ. αιώνα καλύπτοντας και τον 4ο  αιώνα. Η φιλοσοφία αυτή “επικεντρώνεται” 

στη γνώση της ουσίας των όντων (Οντολογία). Ο Σωκράτης αποτελεί την κορυφαία 

μορφή της Αττικής φιλοσοφίας, στο όνομα του οποίου αναφέρονται οι λεγόμενες 

“Σωκρατικές Σχολές”, όπως η “Ακαδημία” του Πλάτωνα και ο “Περίπατος” του 

Αριστοτέλη, η ‘Κυνική’ του Διογένη, η ‘Κυρηναϊκή’ κ.ά. 

Η διδασκαλία του Σωκράτη εμπεριέχει την “τέχνη του διαλόγου” και των 

ερωτήσεων, τονίζοντας, αντίθετα με τους σοφιστές, τον ηθικό “ρόλο” του 

παιδαγωγού. Αν και το ‘αντικείμενο’ της φιλοσοφίας του Σωκράτη ήταν ο άνθρωπος, 

δηλ. ίδιο μ’ αυτό των σοφιστών, διαφωνούσε μαζί τους με τον υποκειμενισμό και το 

σχετικισμό τους επιζητώντας πίσω από τα ήθη που κυριαρχούσαν στην εποχή του την 

ηθικότητα, πίσω από το ισχύον δίκαιο  τη δικαιοσύνη, πίσω από τους εθνικούς θεούς 

τη θεότητα. Οι σοφιστές έβλεπαν μόνο την πραγματικότητα και την ιστορία του 

ανθρώπου. Αντίθετα, ο Σωκράτης ήταν ένας οραματιστής που πίστευε και δίδασκε 

ότι ο άνθρωπος και οι κοινωνίες των ανθρώπων μπορούν να φτάσουν σε μία ανώτερη 

μορφή ζωής. Έτσι, η διαφορά ανάμεσα στο Σωκράτη και τους σοφιστές ήταν πολύ 

μεγάλη, αλλά στην αρχαιότητα, στο νου των απλών ανθρώπων αλλά και πολλών 

μορφωμένων, ο Σωκράτης ‘ταυτίστηκε’ με τους σοφιστές. 

Αντίθετα με τους σοφιστές21, οι οποίοι προηγήθηκαν του Σωκράτη και 

επεδίωκαν την εκλογίκευση της συμπεριφοράς αντιπροσωπεύοντας το λεγόμενο 

“πρώιμο διαφωτισμό”, όπου “στηρίζεται” και ο ίδιος ο Σωκράτης, ο τελευταίος πήρε 

“αντιδιαμετρική” θέση με τους πρώτους, αναζητώντας μία αλήθεια (α+ λήθη) με 

γενικό “κύρος” (Fraculière, R.,) και όχι τη σχετικότητα της αλήθειας. Ο Σωκράτης 

πίστευε ότι ο άνθρωπος φθάνει στη γνώση με τη βοήθεια της λογικής, όταν όμως 

μάθαινε να τη χρησιμοποιεί σωστά, ώστε να αποκτήσει, στην πράξη, την 

αυτογνωσία22· η γνώση του αγαθού “οδηγεί” τον άνθρωπο στην αρετή23 και, σε 

τελική ανάλυση, στην ευτυχία, γι’ αυτό εξάλλου και κανείς δεν είναι κακός με τη 

                                                 
21 Οι σύγχρονοί του τον θεωρούσαν “σοφιστή”, κάτι όμως που ο ίδιος απέρριπτε. 
22 Υπό την έννοια αυτή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως “προπομπός” του κονστρουκτιβισμού. 
23 “Η αρετή γνώση εστί”. 
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θέλησή του24, αλλά γινόταν κακός από άγνοια της αρετής. Επίσης, ο Σωκράτης 

δίδασκε ότι δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στη γνώμη των πολλών, αλλά των 

ειδικών (“επαΐοντες”). Τέλος, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι στη σωκρατική διδασκαλία 

“εμπεριέχεται” ο λεγόμενος “σπερματικός λόγος” του Χριστού25· εξάλλου, ήταν ο 

πρώτος που μίλησε για τον “Άγνωστο Θεό” (Τω αγνώστω θεώ). Έτσι, υπό μία έννοια, 

ο μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος – όχι προφήτης – θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

εκείνος που “έστρωσε το χαλί” για το Χριστιανισμό, κάτι που έκανε, λίγο αργότερα, 

και ο Μ. Αλέξανδρος με τη διάδοση του Ελληνισμού. 

Χάρη στο διάλογο, που “γεννήθηκε” εδώ, στη χώρα της δημοκρατίας, την 

Ελλάδα, και που διεξήγαγε επιδέξια με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, 

“εγκαινιάζοντας” τη γνωστή “μαιευτική παιδαγωγική μέθοδο”, ο μεγάλος έλληνας 

φιλόσοφος απέβλεπε στη “σύλληψη” ορισμένων εννοιών από τον ενήλικο συζητητή. 

Επίσης, με την παρατήρηση και τη λογική επαγωγή, πίστευε ότι μπορούσε να κάνει 

το συνομιλητή του ν’ ανακαλύψει τη γνώση και να προσεγγίσει τα διάφορα ηθικά 

προβλήματα –ιδιαίτερα προσφιλή– αναπτύσσοντας τη λεγόμενη “κριτική ικανότητα”. 

Ο Σωκράτης, στην ουσία, δεν υπήρξε δάσκαλος με τη σημερινή έννοια του 

όρου, δηλ. εκείνος που έχει γνώσεις ή ιδέες και τις μεταδίδει σε κάποιον, αλλά ένας 

εντελώς ιδιότυπος δάσκαλος, ο οποίος, για πρώτη φορά26, παρουσίασε ένα 

διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Ο ίδιος ποτέ δε θεώρησε τον εαυτό του ως δάσκαλο, 

ειδικό ή σοφό, παρόλο που κατείχε όλη τη γνώση της εποχής του υποστηρίζοντας ότι 

το μόνο που γνωρίζει είναι η άγνοιά του27. Θεωρούσε ότι ο “ρόλος” του είναι η 

“αφύπνιση των ανθρώπων”, ώστε να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν τη δική τους 

άγνοια28. Πίστευε ακράδαντα ότι στάλθηκε από τον ίδιο το θεό για να ενοχλεί τους 

Αθηναίους συμπολίτες του προκειμένου να τους “αφυπνίζει” και να τους 

“διαφωτίζει” και να τους επιπλήττει· πίστευε ότι η αποστολή του ήταν θεϊκή εντολή! 

Γι’ αυτό  χρησιμοποίησε για τον ίδιο την παρομοίωση της ‘αλογόμυγας’ ( απολογία) . 

Ο Σωκράτης δεν έπαιρνε χρήματα για τη διδασκαλία του· ήταν ανιδιοτελής! 

Είναι γεγονός ότι ο Σωκράτης δεν αναλάμβανε να διδάξει κατά τον τρόπο των 

σοφιστών δηλ. να πάρει χρήματα σε αντάλλαγμα τη διδασκαλία συγκεκριμένων 

γνώσεων. Στην απολογία του ομολογεί, ενώπιον του δικαστηρίου, ότι ποτέ δεν πήρε 

                                                 
24 “Ουδείς εκών κακός”. 
25 “Πρόδρομος του Χριστιανισμού”. 
26 Τον κατηγορήσανε ότι εισήγαγε “κοινά δαιμόνια” και ότι διέφθειρε τη νεολαία.  
27 “Εν οίδα ότι ουδέν οίδα”. 
28 Γι’ αυτό χρησιμοποίησε για τον εαυτό του την παρομοίωση της “αλογόμυγας (“τσουκνίδα”).  
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χρήματα για να διδάξει σε κάποιον και προκαλεί τους παρισταμένους ν’ αναφέρουν 

αν δεν ισχύει. Το ‘δαιμόνιο’ ήταν επίσης αυτό που του υπαγόρευε ποιους μαθητές να 

επιλέξει και ποιους όχι!: αυτούς με τους οποίους υπήρχε πνευματική και ηθική 

‘συγγένεια’, “παιδαγωγικός” έρωτας, διότι μόνο τότε μπορούσε να “ευδοκιμήσει” η 

σχέση ‘δάσκαλου- μαθητή’. Η φωνή αυτή του δαιμονίου που άκουγε μέσα του ο 

Σωκράτης, αποτελεί ένα από τα μεγάλα ‘αινίγματα’ αυτού του παράδοξου ανδρός ( 

είμαστε συνηθισμένοι ν’ αντιλαμβανόμαστε αυτή τη φωνή ως ‘τη θεία φωνή’ ή τη 

‘φωνή της συνείδησης’, που είναι, στην ουσία, η ‘φωνή του Θεού μέσα μας’). Αξίζει 

ν’ αναφερθεί ότι ανάλογο δαιμόνιο είχε και ο Χίτλερ που του υποδείκνυε τι να κάνει! 

Ο Σωκράτης “περιστοιχιζόταν” από έναν “κύκλο” μαθητών ή οπαδών με τους 

οποίους συνομιλούσε· στις συναθροίσεις αυτές δεν υπάρχει ομαδική διδασκαλία, 

αλλά η συνομιλία μ’ ένα άτομο, “στρεφόμενος” προς αυτό. Μέγιστη φροντίδα του 

υπήρξε η αυτογνωσία για κάθε άνθρωπο και αυτό επιτυγχανόταν μέσω του άμεσου 

και “ζωντανού διαλόγου”, της “επαφής” με άλλα όντα (άλλους). Η ύπαρξη και η 

παρουσία του άλλου, “οδηγεί” τον άνθρωπο στην αυτογνωσία· ο “ζωντανός λόγος”, 

“ο διάλογος”, υπήρξε μία από τις καινοτομίες που εισήγαγε ο Σωκράτης, ο οποίος, αν 

και ρωτούσε, απέφευγε να δίνει απαντήσεις, προτάσσοντας τη δήλωση της “άγνοιας”. 

Ακόμα και αν γνώριζε την απάντηση, θεωρούσε ότι η σωστή εκπαιδευτική μέθοδος 

είναι ο δάσκαλος να “κατευθύνει” το μαθητή, ώστε να την “ανακαλύψει” μόνος του 

και όχι να του την ‘αποκαλύψει’. Με τη διαλεκτική του μέθοδο, ο μαθητής “διερευνά 

και μαθαίνει” και, σύμφωνα με τον Θεοδωρακόπουλο (2002), ο Σωκράτης δίδασκε το 

“πώς μαθαίνει κανείς από τον εαυτό του”29. 

Ο Σωκράτης επιθυμούσε, στην πράξη, την ανεξαρτησία του ατόμου με την 

έννοια της “αυτόβουλης σκέψης”. Θεωρούσε το σύνολο των πληροφοριών που 

κατέχουμε ως “ορθές γνώμες”, αλλά όχι ως “πραγματική γνώση”. Κατά τον 

Σωκράτη, “πραγματική διδασκαλία” δεν είναι η άκριτη αποδοχή απόψεων και 

γνωμών κάποιων ειδικών, αλλά το να κάνει κανείς το μαθητή να “βγάλει” ο ίδιος τη 

γνώση από μέσα του. Στόχος του ήταν να εκμαιεύσει τη γνώμη των συνομιλητών του 

χρησιμοποιώντας, στην πράξη, τα ίδια τους τα λόγια και, κάνοντάς τους, να 

συνειδητοποιήσουν και να ομολογήσουν την πλάνη τους, την άγνοιά τους και όχι ν’ 

“ανακαλύψουν” νέες γνώσεις. Στη συνέχεια, να ξεκινήσουν τη δική τους έρευνα για 

                                                 
29 “Learning how to learn”. 
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την απόκτηση της γνώσης με βοηθό τον Σωκράτη! Ο Σωκράτης δήλωνε πάντα 

πρόθυμος να εξετάσει και να ερευνήσει μαζί τους τι είναι αλήθεια (α+ λήθη). 

Στις διάφορες συζητήσεις, οι συνομιλητές του Σωκράτη περιέρχονται σε 

δύσκολη θέση, καθώς προχωρούσε ο τελευταίος στον έλεγχο των απόψεών τους, κάτι 

το οποίο προκαλούσε τη δυσφορία τους. Όπως λέει ο μέγιστος των φιλοσόφων 

Αριστοτέλης, το “πνεύμα” του Σωκράτη έχει δύο βασικές ιδιότητες: πρώτον, ξέρει να 

ρωτά για πράγματα που απασχολούν τον άνθρωπο αιώνια και, δεύτερον, ελέγχει την 

απάντηση που παίρνει κρίνοντας το “κύρος” της. Είναι ο πρώτος που επιβάλλει τη 

βασική διάκριση ανάμεσα στη γνώση30 και τη γνώμη! 

Δύο ήταν τα “μεγάλα όπλα” του Σωκράτη: η διαλεκτική και η μαιευτική. Η 

διαλεκτική (τέχνη) του Σωκράτη είναι ο τρόπος συζήτησης ενός σοβαρού ζητήματος 

με σκοπό την εύρεση της αλήθειας και αποτελεί, στην ουσία, τον “πρόδρομο” της 

ηθικής του· με τη μέθοδο αυτή, ο Σωκράτης που συζητούσε και εξέταζε διάφορα 

πρόσωπα με απλές ερωτήσεις για τη ζωή τους,  την αρετή, τα διάφορα προβλήματά 

τους στην αγορά της Αθήνας, τα γυμναστήρια και αλλού, καθίσταται ο “θεμελιωτής” 

μιας αυτόνομης ηθικότητας, η οποία “βασίζεται” αποκλειστικά και μόνο στη Λογική· 

με τον τρόπο αυτό, η Ηθική “αποδεσμεύεται”, για πρώτη φορά, από την “τερατώδη” 

δύναμη της συνήθειας και την πατροπαράδοτη θρησκευτικότητα (“κατοχυρώνεται”)! 

Έτσι, ο Σωκράτης έγινε όχι μόνο ο “θεμελιωτής” της “Ηθικής Φιλοσοφίας”, αλλά και 

της επιστήμης του γενικού, της Λογικής! Ο ίδιος ο Σωκράτης “κυριαρχείται” από την 

πίστη σ’ ένα απόλυτο καλό και ένα απόλυτο κακό31· έτσι, αναγνωρίζει έναν ηθικό 

νόμο, ο οποίος βρίσκεται πάνω απ’ όλα τα άτομα, όντας ανεξάρτητος απ’ αυτά, και ο 

οποίος σημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, πρέπει ν’ ακολουθεί κανείς τη λογική εκείνη 

“γραμμή” που φαίνεται καλύτερη ύστερα από λογικούς συλλογισμούς. ‘Κέντρο’ της 

σωκρατικής διδασκαλίας είναι ο ‘άνθρωπος’ που χρησιμοποιεί  τη λογική του και τον 

‘οδηγεί’ στη γνώση, που, με τη σειρά της, φέρνει στον άνθρωπο την πραγματική 

ευδαιμονία και, σε τελική ανάλυση, την ευτυχία, ‘οδηγώντας’ τις πράξεις του στο 

‘καλό’ και στο ‘κακό’. Έτσι, μέσω της γνώσης φτάνομε στην αρετή! Γι’ αυτό 

εξάλλου και δίδασκε ο Σωκράτης ότι ‘ουδείς εκών κακός’ δηλ. κανένας δεν είναι 

κακός με τη θέλησή του, αλλά από άγνοια της αρετής. Κατά τον Σωκράτη, κανένας 

δεν κάνει λάθος από επίγνωση ούτε διαλέγει το βλαβερό από επίγνωση. Όποιος έχει 

τη σωστή εποπτεία, ενεργεί σωστά. 

                                                 
30 “Γνώση” = Δόξα 
31 “Μανιχαϊσμός”. 
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Γενικότερα, “σωκρατική διαλεκτική” σημαίνει “διάλογος”, σταδιακή, “βήμα 

προς βήμα” αναίρεση των θέσεων του συνομιλητή και προσπάθεια να εξαχθεί ένα νέο 

συμπέρασμα: κατ’ αρχήν, ο συνομιλητής του Σωκράτη εκθέτει μία άποψη για το προς 

συζήτηση θέμα, που ο ίδιος θεωρεί ολοκληρωμένη και ‘θεμελιωμένη’· με ερωτήσεις 

απλοϊκές, ο Σωκράτης εξαναγκάζει το συνομιλητή του να παραδεχτεί τη “σαθρότητα” 

των λογικών του επιχειρημάτων και, έτσι, “οδηγείται” στην αλήθεια των πραγμάτων. 

Με τη γνωστή “μαιευτική μέθοδο”32,  που είναι η τέχνη με την οποία ο 

Σωκράτης ‘έβγαζε’ από το συνομιλητή του ό, τι εκείνος είχε ‘μέσα του’ χωρίς να το 

ξέρει, προσπαθούσε να κάνει τους συνομιλητές του να συνειδητοποιήσουν την άγνοιά 

τους και να μάθουν να “γεννούν” τη γνώση, η οποία βρίσκεται μέσα σε κάθε 

άνθρωπο εξ ορισμού33. Η σπουδαιότητα της διδασκαλίας του Σωκράτη δεν έγκειται 

μόνο στη μέθοδό του, αλλά και στο γεγονός ότι εισήγαγε δύο σημαντικά μεθοδικά 

“εργαλεία”, τους λεγόμενους “επαγωγικούς συλλογισμούς” και τον ορισμό34. Με την 

παρατήρηση και τη λογική επαγωγή, πίστευε ότι μπορούσε να κάνει το συνομιλητή 

του ν’ “ανακαλύψει” τη γνώση, να προσεγγίσει τα ηθικά προβλήματα, ιδιαίτερα 

προσφιλή, και ν’ αναπτύξει την κριτική ικανότητά του.  

Ο ίδιος ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι ο Σωκράτης πρόσφερε στη φιλοσοφική 

αναζήτηση την επαγωγική μέθοδο, τον ορισμό των εννοιών θέτοντας έτσι τις ‘βάσεις’ 

της ηθικής φιλοσοφίας. Όπως λέει ο Αριστοτέλης, το “πνεύμα” του Σωκράτη έχει δύο 

βασικές ιδιότητες: πρώτον, ξέρει να ρωτά για πράγματα που απασχολούν τον 

άνθρωπο αιώνια και δεύτερον, ελέγχει την απάντηση που παίρνει κρίνοντας το 

“κύρος” της. Είναι ο πρώτος που επιβάλλει τη διάκριση ανάμεσα στη γνώση35 και τη 

γνώμη: πραγματική είναι η γνώση που “θεμελιώνεται” με έννοιες, τις οποίες ο 

πρώτος ο ίδιος ο Σωκράτης “ανακάλυψε” και ισχύουν για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, 

γινόμενος έτσι όχι μόνο ο “θεμελιωτής” της Ηθικής Φιλοσοφίας, αλλά και της 

επιστήμης της Λογικής (γενικού)! 

Η διδασκαλία του Σωκράτη είναι μια εκπληκτική “εσωτερίκευση” του 

ανθρώπου και “σηματοδότησε” την ιστορία της ανθρωπότητας σε τέτοιο “βαθμό”, 

ώστε να γίνεται λόγος για “προ-σωκρατικούς” και “μετασωκρατικούς” φιλοσόφους. 

Με την ‘αποκάλυψη’ του ‘νοητού κόσμου’ και της ηθικής του αξίας από τον ίδιο, 

καθώς και της ασύγκριτης αξίας της ‘ψυχής’ μπροστά σ’ όλα τα’ αγαθά, αρχίζει μία 

                                                 
32 Βλ. επόμενη ενότητα. 
33 “Θεωρία της ανάμνησης” (Μένων). 
34 Βλ. επόμενη ενότητα (3.3). 
35 ‘Γνώση’ = Δόξα.  
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νέα ‘φάση’ στην πνευματική ιστορία της ανθρωπότητας. Η ηθική του, μ’ όλη την 

αυστηρότητα και  ακεραιότητά της, δεν έχει τίποτα το ‘ασκητικό’, γιατί, απλούστατα, 

δεν παραγνωρίζει ποτέ την ανθρώπινη φύση, ούτε την καταπιέζει ούτε τη 

‘διαστρέφει’, αλλά την κατευθύνει με ‘βάση’ τη Λογική στον αληθινό της προορισμό. 

Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι χωρίς ο ίδιος ο Σωκράτης να επιδιώξει την ίδρυση 

σχολής, ορισμένοι μαθητές του ίδρυσαν σχολές, οι οποίες έχουν το ‘χαρακτήρα’ της 

προσωπικότητας του καθένα και αναπτύχθηκαν ανάλογα και που “βασίζονται” στις 

ιδέες του μεγάλου δασκάλου με κυριότερες τη “Μεγαρική” (Ευκλείδης, Στίλπωνας), 

την “Κυνική” (Αντισθένης, Διογένης) και την “Κυρηναϊκή”36. Οι διάφοροι ερευνητές 

συμφωνούν για το λεγόμενο “παράδοξο” του Σωκράτη: ενώ, ως δάσκαλος δεν ήταν ο 

καλύτερος, επηρέασε όλες τις επόμενες ‘γενιές’ των φιλοσόφων και των 

φιλοσοφικών σχολών που αναπτύχθηκαν37, θεωρούμενος ‘πρόγονος’ όλων των 

ελληνικών φιλοσοφικών ‘συστημάτων’! Η επίδραση της διδασκαλίας του δεν 

περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα ή στην αρχαιότητα, αλλά και διεθνώς και 

διαχρονικώς! Ο Έλληνας που ‘γέννησε’ τη φιλοσοφία, προσδιόρισε σωστά και τα 

όριά της! Η φιλοσοφία του δεν ‘προκύπτει’ από καμιά αντικειμενική μέτρηση ή 

επιστημονική παρατήρηση, αλλά από την ίδια τη ζωή και το θάνατο! Στο πρόσωπο 

και το έργο του Σωκράτη όποιος μπορεί να σκεφθεί φιλοσοφικά βλέπει ένα 

καταπληκτικό και ανεπανάληπτο φαινόμενο του πνευματικού βίου. Η ίδια η Πυθία 

έδωσε χρησμό ότι ‘δεν υπάρχει σοφότερος από το Σωκράτη!’  

Υπήρξε, στην πράξη, ο πρώτος εκπαιδευτής ενηλίκων! 

                                                 
36 Εκπρόσωπος ο Αρίστιππος. 
37 Διαχρονική αξία του Σωκράτη. 
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              3.3  Η “ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ” 

              Γενικά (περί της μεθόδου) 

“Μαιευτική” είναι η δουλειά της μαίας, της “μαμής” που συμπαραστέκεται 

και βοηθάει την ετοιμόγεννη γυναίκα στον τοκετό· έτσι, ο Σωκράτης, παίρνοντας ως 

παράδειγμα τη δουλειά της ίδιας του της μητέρας που ήταν μαία, ισχυριζόταν ότι 

καμία φιλοσοφική θεωρία δε “γέννησε” ο ίδιος, αλλά ότι σαν “άλλη μαία” (ψυχών) 

βοηθάει το συνομιλητή του να “γεννήσει” από “μέσα” του την αλήθεια (α+ λήθη). 

Στην ουσία, σωκρατική μαιευτική είναι μια διερευνητική μέθοδος ανακάλυψης 

(Κανάκης), που πήρε το όνομά της από το αρχαίο ρήμα “μαίομαι” (=προσπαθώ, 

ερευνώ), με την οποία ο Σωκράτης προσπαθούσε να κάνει τους συνομιλητές του να 

κατανοήσουν την άγνοιά τους και ν’ “ανακαλύψουν” τη γνώση, κάτι έμφυτο όπως η 

πίστη. Τη μαιευτική μέθοδο την απαντάμε στους περίφημους ‘διαλόγους’ του 

Πλάτωνα και διαφέρει, στην πράξη, από τη ‘διαλεκτική’( ο ίδιος ο όρος ‘μαιευτική’ 

και ‘μέθοδος’ αποτελεί, στην ουσία, επινόηση του ίδιου του Πλάτωνα, δύο 

καινούργιες λέξεις που απαντώνται στους διαλόγους ‘Θεαίτητο’ και ‘Φαίδων’).  

Η τεχνική αυτής της μεθόδου συνίσταται σ’ ένα σύνολο ερωταποκρίσεων, 

στις οποίες ο ίδιος ο Σωκράτης απέφευγε να δίνει απαντήσεις δηλώνοντας άγνοια και 

θεωρώντας ότι η σωστή εκπαιδευτική μέθοδος είναι η “ανακάλυψη” από το 

συνομιλητή της αλήθειας και όχι η “αποκάλυψη” από το δάσκαλο της γνώσης. Έτσι, 

κατά τον Σωκράτη, η αληθινή διδασκαλία δεν συνίσταται στην αντιπαράθεση 

απόψεων και γνωμών, αλλά στην “ανάδυση” της γνώσης και της αλήθειας από τον 

ίδιο τον άνθρωπο. Το σημαντικότερο “στοιχείο” της μεθόδου αυτής είναι ο λεγόμενος 

“μαιευτικός διάλογος”, ο οποίος “υλοποιείται” μέσω της “μαιευτικής ερώτησης” με 

σκοπό την “εκμαίευση” της αλήθειας από το συνομιλητή που υπόκειτο στη “βάσανο” 

του ελέγχου των απόψεών τους (“σωκρατικός έλεγχος”). 

Η πορεία και η μεθοδολογία  της μαιευτικής μεθόδου “συντελείται” μέσα από 

διαδικασίες “θέσης-αντίθεσης” (“βήμα” προς “βήμα”) και περιλαμβάνει τις 

λεγόμενες ‘διερευνητικές ερωτήσεις’, δηλ. κατάλληλες ερωτήσεις με τις οποίες ο 

Σωκράτης προσπαθούσε να διαπιστώσει το ‘επίπεδο’ της γνώσης του συνομιλητή του 

σχετικά με το θέμα της συζήτησης, το οποίο επιλεγόταν, τις περισσότερες φορές από 

τον ίδιο το Σωκράτη.  Στην τακτική του αυτή, ο μέγιστος των Ελλήνων φιλοσόφων 

Σωκράτης, είχε στη “φαρέτρα” του τα εξής “όπλα”: τη σωκρατική ειρωνεία – ένα 

“στάδιο” πριν από τη σωκρατική μαιευτική –, το σωκρατικό έλεγχο – το άλλο 

“προστάδιο” της σωκρατικής μαιευτικής38 – , τη σωκρατική απορία – έπεται του 

σωκρατικού ελέγχου – και τον επαγωγικό συλλογισμό και ορισμό – τελευταίο 
                                                 
38 Αποτελεί, το άλλο “σκαλοπάτι” της σωκρατικής μαιευτικής (μαζί με τη σωκρατική ειρωνεία).  
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“στάδιο” της εφαρμογής της μεθόδου. Ο διάλογος αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό 

της νέας αυτής μορφής διδασκαλίας που “εισάγει” ο Σωκράτης και το πιο σημαντικό 

“στοιχείο” του είναι η “μαιευτική ερώτηση” (“μαιευτικός διάλογος”). Εξάλλου, ο 

διάλογος του “εγώ” και του “εσύ” αποτελεί το καλύτερο μέσο επικοινωνίας όχι μόνο 

μεταξύ ανθρώπων αλλά και κρατών και γεννήθηκε εδώ, στη χώρα της δημοκρατίας, 

την Ελλάδα!  

 

 

           3.3.1 Η σωκρατική ειρωνεία 

Η λεγόμενη “σωκρατική ειρωνεία”, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, αποτελεί, 

στην κυριολεξία, το προπαρασκευαστικό “στάδιο” (“προστάδιο”) της εφαρμογής, της 

σωκρατικής μαιευτικής, ή το πρώτο “σκαλοπάτι” της· ορίζεται ως η “προσποιητή 

άγνοια”, “σχήμα λόγου”, όπου εννοείται το αντίθετο απ’ αυτό που λέγεται (Βλαστός, 

1993,σ.57). Η ειρωνεία χρησιμοποιείται προς ‘αστεϊσμό’, προς ‘χλευασμό’ ή και 

‘αίνιγμα’. Ο ίδιος ο Βλαστός κάνει διαχωρισμό της ‘απλής’ με τη ‘σύνθετη’ ειρωνεία 

όπως είναι αυτή του Σωκράτη, προκειμένου ν’ αναφερθεί στην ιδιάζουσα ειρωνεία 

του Σωκράτη αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έτσι, ενώ στην “απλή” 

ειρωνεία, αυτό που λέγεται απλά δεν είναι αυτό που εννοείται, στη “σύνθετη” 

ειρωνεία, αυτό που λέγεται και είναι και δεν είναι αυτό που εννοείται· με άλλα λόγια, 

αυτό που δηλώνεται επιφανειακά είναι αληθές, από μία άποψη, ψευδές από μία άλλη, 

π.χ. η άρνηση του Σωκράτη ότι γνωρίζει ή ότι διδάσκει κάτι.  Κατά Sanderman 

(2004), η σωκρατική ειρωνεία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “δηκτική ειρωνεία” 

με παιδαγωγικό όμως “χαρακτήρα”, αφού, με “βάση” αυτήν, οι ενήλικοι μαθητές του 

Σωκράτη αναζητούσαν την αλήθεια (Κονιδιτσιώτης, 2002). Έτσι, η ειρωνεία την 

οποία χρησιμοποιεί ο Σωκράτης στις συζητήσεις του με τους νέους είναι, στην ουσία, 

διαφορετικού είδους και χαρακτηρίζεται, στην πράξη, ως “παιδαγωγική”. Σε τελική 

ανάλυση, η σωκρατική ειρωνεία, αν και έχει αμφισβητηθεί (Landmann), προκαλεί 

την ενεργητική συμμετοχή του ατόμου, κάτι σημαντικό στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Σχετικά με τη διδασκαλία του, ο Σωκράτης δε διδάσκει με την έννοια της 

“μεταβίβασης” της γνώσης, αλλά με την έννοια της “εμπλοκής” των μαθητών σε μία 

ελεγκτική επιχειρηματολογία, ώστε ν’ “ανακαλύψουν” οι ίδιοι την αλήθεια που 

απέκρυψε ο δάσκαλος και έτσι να προκαλέσει και να υποβοηθήσει την προσπάθειά 

τους. Όπως αναφέρει ο Βλαστός: «αν πρόκειται να φτάσεις στην αλήθεια, τούτο 

πρέπει να το κάνεις μόνος σου και για τον εαυτό σου» (1994 σ. 88). 
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     3.3.2   Ο σωκρατικός έλεγχος και η απορία 

 Σωκρατικός έλεγχος 

Ο Σωκράτης είχε αποκτήσει φήμη για τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλεγόταν. 

Ο έλεγχος αυτός, ο οποίος δυσανασχετούσε τους συνομιλητές του Σωκράτη 

προκαλώντας τους δυσφορία, είχε ως σκοπό τον έλεγχο των αντιλήψεων των 

συνομιλητών του φιλοσόφου αποτελώντας “συμπλήρωμα” της σωκρατικής ειρωνείας 

σ’ ό,τι αφορά το λεγόμενο “προπαρασκευαστικό στάδιο” της εφαρμογής της 

μαιευτικής μεθόδου. Μάλιστα, οι δύο αυτές “τεχνικές” (σωκρατική ειρωνεία και 

έλεγχος) ‘αλληλοσυμπληρώνονται’ και εφαρμόζονται μέσω ερωταποκρίσεων, 

διαφέρουν όμως στην πράξη: ότι με τον έλεγχο ελέγχεται η γνώση, ενώ με την 

ειρωνεία “ανακαλύπτεται”. Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι η διαδικασία του ελέγχου είναι, 

στην ουσία, “επαναλαμβανόμενη”, μια και ο συνομιλητής υποβάλλεται σε έλεγχο 

ξανά και ξανά, μετά από τις διαδοχικές “βελτιώσεις” του μέσα απ’ αυτόν. 

 Κατά το Βλαστό, ‘ο έλεγχος για το Σωκράτη αποτελεί κυρίως αναζήτηση 

όπως η φιλοσοφία’( εξάλλου, ο ίδιος ο Σωκράτης το αναφέρει στην απολογία του). 

Όπως αναφέρει ο Βλαστός39, ο έλεγχος που ασκεί ο Σωκράτης έχει υπαρξιακή 

“διάσταση”, καθώς δεν εξετάζει απλά θέσεις, αλλά ζωές. Με άλλα λόγια, ο έλεγχος 

έχει ως κύριο “στόχο” από τη μια ν’ “ανακαλύψει” ο συνομιλητής του Σωκράτη τον 

τρόπο που θα ‘πρεπε κανείς να ζει και, από την άλλη, να ελέγξει ο Σωκράτης τις 

πεποιθήσεις του εκάστοτε συνομιλητή. Προκαλεί, στην πράξη, αίσθημα ντροπής, 

κάτι που λειτουργεί, στην πράξη, ως ‘κίνητρο’. Έτσι, οι συνομιλητές του Σωκράτη 

περιέρχονταν στην κατάσταση ν’ αλλάζουν πεποιθήσεις, ώστε ν’ αποκτήσουν και 

πάλι συνέπεια και ν’ αποφύγουν τη ντροπή. Ο έλεγχος αυτός μας βοηθά να γίνουμε 

πιο συνετοί όσο γερνάμε, καθώς η γνώση δεν έρχεται μόνη της με την ηλικία.  

Επιπρόσθετα, μέσω της διαδικασίας του ελέγχου στον οποίο υπέβαλε τους 

συνομιλητές του ο Σωκράτης, ωφελούντο και όσοι παρίσταντο, καθώς αναγκάζονταν 

να εξετάσουν και τις δικές τους γνώμες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τατάκης, 

(1970): «Ο Σωκράτης με τον έλεγχό του επιχειρεί, “διασπώντας” τη φαινομενική 

αρμονία που έχει κάθε άνθρωπος με τον εαυτό του, την αρμονία των συμβιβασμών, 

τη “βαθύτερη” εκείνη αρμονία που “πηγάζει” από τη σωστή αυτογνωσία». 

Ο Robinson (1953) θεωρεί ως συνέπεια του ελέγχου την ‘αμηχανία’ και την 

οργή των συνομιλητών του Σωκράτη· παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζει ότι η διαπίστωση 

της άγνοιας αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα του ελέγχου, καθώς τους δημιουργεί 

                                                 
39 Vlastos, 1994, σ. 9-10. 
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μία πρωτογενή περιέργεια και  επιθυμία γνώσης. Κατά τον έλεγχο, αποδεικνύονται οι 

αδυναμίες ή αντιφάσεις του αρχικού συλλογισμού και ο συνομιλητής παρακινείται 

στην “ανασκευή” και “αναδιατύπωσή” του, για να υποβληθεί και πάλι σε έλεγχο. Ο 

Σωκράτης, στο τέλος του κάθε ελέγχου, διαπιστώνει μια ‘ανακολουθία’ ανάμεσα στις 

απόψεις του ατόμου με το οποίο συζητά και του εξηγεί σε ποιο “βαθμό” η απάντηση 

είναι ανεπαρκής. Έτσι, βοηθά τον συνομιλητή του να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα. 

 

 Σωκρατική απορία 

Ο συνομιλητής του Σωκράτη, με την απόρριψη των απόψεών του ως 

αντιφατικών ή λανθασμένων, δηλαδή την “κάθαρση”, οδηγείται σε συνειδητή άγνοια 

(απορία), η οποία είναι η κατάσταση «μεταξύ γνώσης-άγνοιας». Η απορία αποτελεί 

το πιο βασικό χαρακτηριστικό της μάθησης, η ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ της 

μάθησης και της γνώσης. Η γνώση πρέπει ν’ ακολουθείται από την απορία, η οποία 

αποτελεί το “γονιμοποιητικό στοιχείο” στη μάθηση, καθώς η ‘απορητική’ κατάσταση 

είναι αυτή που “γεννά” ερωτήσεις. Με άλλα λόγια, η απορία είναι η “άλλη όψη της 

μάθησης”. 

Ο Michaelides (2011, σ. 137) αναφέρει ότι “η απορία διευκολύνει την έλευση 

της αλήθειας” και συμπληρώνει: ‘Aporia is a specific kind of lack or want, a 

perplexity achieved by encounter with the previously unthought, un uncertainty where 

to go next’ (ορισμός της απορίας κατά ‘Michaelides’).  Η σωκρατική παιδαγωγική 

επιφέρει ένα “μετασχηματισμό” μέσω της εμφάνισης της απορητικής σκέψης. Κατά 

τον Heidegger (2002, σ. 41), «Η απορία είναι ένα συγκεκριμένο είδος έλλειψης ή 

επιθυμίας, μία “σύγχυση”, μία αβεβαιότητα για το ποιο θα είναι το “επόμενο βήμα”». 

Ο Σωκράτης, μέσω των ερωτήσεών του, “οδηγεί” τους συνομιλητές του στην 

αντίφαση και τη “σύγχυση” και, εν τέλει, στην απορία. Η απορία αυτή αποτελεί, στην 

πράξη, το “εφαλτήριο”, το ‘κίνητρο’ για την αναζήτηση της πραγματικής γνώσης, 

καθώς όταν ο άνθρωπος φτάσει να έχει αμφιβολίες, θ’ αρχίσει να ερευνά και αυτό 

αποτελεί τη βασική θετική “πλευρά” της σωκρατικής αυτογνωσίας. Κατά συνέπεια, η 

απορία είναι ένα τέλος, αλλά και μία αρχή (Κονιδιτσιώτης, 2002, σ. 462), αφού ο 

συνομιλητής, μέσω της ειρωνείας και του ελέγχου, “μεταφέρεται”, στην ουσία, σε 

κατάσταση απορίας και συνειδητοποίησης του προβλήματος με αποτέλεσμα την 

“πνευματική γέννηση”. Ο μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος “εστιάζει”, κατά κύριο λόγο, 

σ’ ένα συνομιλητή προς τον οποίο “στρεφόταν”, αλλά προσκαλούσε ή “ενέπλεκε” 

στο διάλογο και άλλον, όταν φαινόταν ότι ο διάλογος έφθανε σε αδιέξοδο, δηλαδή 

όταν ο πρώτος συνομιλητής έφτανε στην απορία40. 

                                                 
40 Συνηθίζεται και σήμερα η γνωστή φράση: “Απορία ψάλτου βηξ”. 
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           3.3.3 Επαγωγικοί συλλογισμοί και ορισμός 

Γενικά, “συλλογισμός” είναι η διαδικασία οργάνωσης του νου (“επάγω” 

σημαίνει “δίνω”, “γενικεύω” με παραδείγματα-υποθέσεις). Ο λεγόμενος “επαγωγικός 

συλλογισμός” μας “οδηγεί” σ’ ένα συμπέρασμα με “βάση” το γνωστό “νόμο των 

πιθανοτήτων” και τη λογική υπόθεση ότι “αυτό που ισχύει για ένα μέρος, ισχύει για 

τ’ άλλα”. Με την παρατήρηση και τη λογική, ο Σωκράτης πίστευε ότι μπορούσε να 

κάνει το συνομιλητή του ν’ “ανακαλύψει” τη γνώση, να προσεγγίσει τα διάφορα 

ηθικά προβλήματα, ιδιαίτερα προσφιλή στον Σωκράτη και ν’ “αναπτύξει” τη 

λεγόμενη “κριτική ικανότητα”, ένας από τους “στόχους” στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Στον επαγωγικό συλλογισμό η πορεία είναι α π ό  τ ο  ε ι δ ι κ ό  π ρ ο ς  τ ο  

γ ε ν ι κ ό ,  α  π  ό  τ ο  σ υ  γ  κ  ε  κ  ρ  ι  μ  έ  ν  ο  σ  τ  ο  α  φ  η  ρ  η  μ  έ  ν  ο   

δηλ. οι επιμέρους περιπτώσεις “οδηγούν” στον κανόνα. Την επαγωγή, τη συναντάμε 

και στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Ο επαγωγικός συλλογισμός συνήθως μας ‘οδηγεί’ 

στο συμπέρασμα πιθανολογικά. Η έννοια του επαγωγικού συλλογισμού αποδίδεται 

στον Σωκράτη, επειδή ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τη σπουδαιότητά του. Στην 

ουσία, δεν πρόκειται για “επιστημονική επαγωγή”, αλλά για ‘αναλογικό συλλογισμό’ 

( χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντάμε στο ‘διάλογο Γοργίας’). Ο Σωκράτης 

χρησιμοποιούσε αναλογίες από τον παραστατικό “κύκλο” του αποσκοπώντας στην 

κατανόηση μιας έννοιας. Η επαγωγή είναι η αφετηρία κάθε λογικής διαδικασίας και, 

το έργο της, κατά Αριστοτέλη, είναι να διαπιστώνει, ύστερα από παρατήρηση πολλών 

περιπτώσεων, ένα γενικό χαρακτηριστικό μιας ολόκληρης κατηγορίας πραγμάτων. 

Έτσι “οδηγούμαστε” στον ορισμό41. Ο Σωκράτης έδινε διάφορα παραδείγματα στους 

συνομιλητές του προκειμένου να φτάσουν στον πλήρη ορισμό. 

 Ορισμός (‘Ορίζω’ = ‘Χαράσσω’) 

Η έννοια του ορισμού απαντάται στους πρώτους διαλόγους του Πλάτωνα, 

τους λεγόμενους ‘επαγωγικούς’, όπου επιτυγχάνεται, ένας γενικός ικανοποιητικός 

ορισμός μέσω επαγωγικής πορείας της συζήτησης. Κατά Αριστοτέλη, η σωκρατική 

μέθοδος αποτελεί, μία ειδική μέθοδο ‘πειθούς’, που χρησιμοποιεί τον έλεγχο 

αλήθειας των προτεινόμενων ορισμών. Ο Σωκράτης χρησιμοποιεί, ως μέσο, πολλά 

παραδείγματα που ‘οδηγούν’ σε γενικευμένες κρίσεις, κάτι που συνιστά, στην πράξη, 

και την πρακτική του ‘επαγωγικού συλλογισμού’. Ο ορισμός αποτελεί, στην ουσία, 

το 5ο “βήμα”42 της σωκρατικής μεθόδου (“μαιευτικής”). 

                                                 
41 Guthrie, 2005, σ. 154.  
42 Το 4ο είναι ο επαγωγικός συλλογισμός. 
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3.3.4  Η εφαρμογή της μαιευτικής μεθόδου στην πράξη (απαραίτητες προϋποθέσεις) 

 

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι “πώς ο 

σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων θα μπορέσει να εφαρμόσει τη σωκρατική 

μαιευτική”. Αν και στη σχετική βιβλιογραφία η μέθοδος αυτή θεωρείται ως μία πάρα 

πολύ σημαντική μέθοδος διδασκαλίας, υπάρχουν “αντικρουόμενες” απόψεις σχετικά 

με τις δυνατότητες εφαρμογής της στη διδασκαλία διαφορετικών “αντικειμένων”. Ο 

ίδιος ο Σωκράτης πίστευε στην παντοδυναμία της μεθόδου καθώς και ο  Πλάτων.  

Σύμφωνα με τον Κανάκη (1990), η μαιευτική μέθοδος διαπραγματεύεται 

περιορισμένη μόνο ύλη, ενώ, κατά τον Κονιδιτσιώτη (2002), είναι προβληματική. 

Αντίθετα, ο Garlikov (1998) θεωρεί ότι η μαιευτική μέθοδος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην πράξη για να διευκολύνει τη μάθηση, ενώ, κατά τον Boghessian 

(2003, σ. 18) η σωκρατική μέθοδος δεν περιορίζεται σ’ ένα συγκεκριμένο “πεδίο” 

έρευνας, αλλά σε κάθε “πεδίο”, ακόμα και των θετικών επιστημών43 ( ‘hard 

sciences’). Με δεδομένο ότι στη μέθοδο αυτή το σημαντικότερο “στοιχείο” είναι οι 

ερωτήσεις, ο Garlikov αναφέρει ότι, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η 

σωκρατική μέθοδος ως διδακτικό “εργαλείο”, είναι καίριο η αλληλουχία των 

ερωτήσεων ν’ ακολουθεί μία λογική πορεία. Επίσης, το είδος των ερωτήσεων έχει 

ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν είναι όλες οι ερωτήσεις κατάλληλες. 

Έτσι, για να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη η σωκρατική μέθοδος 

(Κανάκης, 1990) πρέπει πρώτιστα οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αρκετές γνώσεις 

σχετικά με το “αντικείμενο” της συζήτησης και να είναι πρόθυμοι να τις εκθέτουν· 

επιπλέον, να διαθέτουν, από τη μεριά τους, ορισμένες ικανότητες, π.χ. ν’ ακούν 

προσεκτικά, να διαβάζουν ερωτήσεις, να διατυπώνουν συμπεράσματα, να ομολογούν 

τα λάθη τους – από τα λάθη μας μαθαίνουμε –, να μη διακόπτουν τους άλλους και να 

δέχονται την κριτική τους. Από τη μεριά του εκπαιδευτή ενηλίκων, αυτός 

αναλαμβάνει έναν πιο δραστικό “ρόλο” στην αναζήτηση της αλήθειας, 

λειτουργώντας, στην πράξη, ως “πρότυπο” (Παρούτσας) και βελτιώνοντας τις 

δεξιότητές του· επιπλέον, πρέπει να δείχνει κατανόηση στις διαφορετικές απόψεις 

των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι, από την “πλευρά” τους, πρέπει να διαθέτουν θέληση 

και να έχουν εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτή (ο τελευταίος πρέπει να δείχνει τον 

                                                 
43 Μέθοδος ‘επαγωγικού συλλογισμού’. 
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απαιτούμενο σεβασμό στους εκπαιδευόμενους επιλέγοντας, σε κάθε περίπτωση, το 

κατάλληλο θέμα προς συζήτηση). 

Σε τελική ανάλυση, η σωκρατική μέθοδος είναι απαιτητική, τόσο για τον 

εκπαιδευτή όσο και για τους εκπαιδευόμενους και “χρονοβόρα” όχι μόνο ως προς την 

προετοιμασία, αλλά και ως προς την εφαρμογή της. Αποτελεί, ακόμα και σήμερα, 

έναν τέλειο τρόπο αμφισβήτησης στην εκπαιδευτική διαδικασία απόκτησης της 

γνώσης (Κανάκης, 1990). Αν και αξιόλογη μέθοδος, στην πράξη αμφισβητείται. 

Πολλοί εκπαιδευτές ενηλίκων προσπάθησαν, κατά καιρούς, να την εφαρμόσουν, όχι 

όμως πάντα με επιτυχία (η γενίκευση της μεθόδου δεν είναι πάντα αποδεκτή). Με 

άλλα λόγια, η “χρυσή συνταγή” εφαρμογής της μεθόδου είναι δύσκολο να βρεθεί. Η 

εφαρμογή της, στην πράξη, περιλαμβάνει και άλλες φύσης δυσκολίες, όπως η 

προσήλωση, από μέρους του εκπαιδευτή, όταν εφαρμόζεται και η μη-δυνατότητα 

εφαρμογής της σε όλες τις διδακτικές ενότητες. Επομένως, η επιτυχής εφαρμογή της  

προϋποθέτει  εξάσκηση  εκπαιδευτών στη χρήση της και να έχουν ‘αυτογνωσία’. 

Κατά την προσωπική γνώμη του γράφοντα, αν και η σωκρατική (μαιευτική) 

μέθοδος θέτει υπερβολικές απαιτήσεις σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, εν 

τούτοις, ακόμα και σήμερα, αποτελεί έναν άριστο τρόπο προσέγγισης της γνώσης 

μέσω της αμφισβήτησης, μεθοδικής σκέψης και ερμηνείας, αλλά και μέσω της 

‘ενεργητικής συμμετοχής’ των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ‘στάσεων’. Πιστεύω ότι είναι διαχρονική και μπορεί, πάντα υπό 

προϋποθέσεις, να εφαρμοστεί, στην εκπαίδευση ενηλίκων και, μάλιστα, είναι, στην 

ουσία, μία κονστρουκτιβιστική μέθοδος διδασκαλίας, γι’ αυτό και μπορεί να 

εφαρμοστεί πρακτικά στην εκπαίδευση ενηλίκων, αφού ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει, 

από μόνος του (‘learning how to learn’) να “ανακαλύπτει” τη γνώση, μέσα από τις 

δικές του γνώσεις και προηγούμενες εμπειρίες και να τη “χτίζει” σταδιακά. 

 Εγώ, προσωπικά, έχω ωφεληθεί τόσο από τη διδασκαλία του Σωκράτη όσο, 

ειδικότερα, από τη μέθοδό του (‘μαιευτική’), διότι με βοήθησε ν’ “ανακαλύψω” τον 

εαυτό μου (‘ γνώθι σαυτόν’) και τις δυνατότητές μου που δε συνέβη σε καμιά άλλη 

μορφή διδασκαλίας. Θεωρώ το Σωκράτη ως τον κορυφαίο φιλόσοφο της Ιστορίας, 

“σημαιοφόρο” της εκπαίδευσης ενηλίκων, πρωτοπόρο κονστρουκτιβιστή, που, με τη 

διδασκαλία και το ήθος του έχει προσφέρει και έχει να προσφέρει, ακόμα και σήμερα, 

στην ανθρωπότητα. Αποτελεί, στην ουσία, ένα ‘πρότυπο’ γι’ αυτήν, αλλά και μένα! 
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           3.3.5 Κριτική στη μαιευτική μέθοδο 

  Σε σχέση με τα προηγούμενα και την αμφισβήτηση της “μαιευτικής” μεθόδου, 

υπάρχουν αντι-διαστελλόμενες απόψεις που “συγκρούονται” αλλά και “εφάπτονται” 

(‘ναι μεν, αλλά’) τόσο από τους υπέρμαχους (υποστηρικτές) της μεθόδου όσο και από 

τους πολέμιους (επικριτές) της. Ας τα δούμε όμως ξεχωριστά ένα-ένα. 

 

3.3.5.1 Πλεονεκτήματα εφαρμογής της μεθόδου (“pros”) 

i) Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία μάθησης με 

αποτέλεσμα οι μαθητές να μην χάνουν το ενδιαφέρον τους, να μην “βαριούνται”. 

ii) Η σωκρατική μέθοδος εξάπτει την περιέργεια των μαθητών, διεγείρει τη σκέψη. 

iii)Η σωκρατική μέθοδος κάνει τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα, καθώς τις 

περισσότερες φορές ο εκπαιδευτικός μαθαίνει από τους μαθητές. 

iv) Με την εφαρμογή της σωκρατικής μεθόδου, η “ανατροφοδότηση” είναι διαρκής 

και άμεση, επιτρέποντας, με τον τρόπο αυτό, τον έλεγχο της κατανόησης. 

v) Η σωκρατική μέθοδος συνίσταται σε διδασκαλία που “εκμαιεύει” τις απόψεις των 

μαθητών χωρίς να επιβάλλει στο μαθητή ιδέες, τις οποίες ενδέχεται να μη δέχεται. 

vi) Η διδασκαλία, καθίσταται πιο ενδιαφέρουσα, με την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή-

εκπαιδευόμενου και με τη διαρκή και άμεση “ανατροφοδότηση”. 

vii) Η “μαιευτική” μέθοδος προάγει τον τρόπο σκέψης αναλύοντας έννοιες και 

αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη, αποκλείοντας την παθητικότητα στη μάθηση. 

viii) Αποτελεί, στην ουσία, μία μαθητοκεντρική διδασκαλία (“κέντρο” της μάθησης ο 

ίδιος ο μαθητής) σε αντίθεση με την κλασσική δασκαλο-κεντρική διδασκαλία. 

ix) Είναι μοναδική, στο είδος της και διαχρονική, όχι εφήμερη. 

x) Είναι δημοκρατική, αφού μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. 

xi) “Εισάγει”, στην πράξη, το λεγόμενο “μαιευτικό διάλογο” με παιδαγωγική αξία. 

xii) “Στρέφεται” προς την ατομικότητα και την αυτενεργό μάθηση. 

xiii) Διερευνά τον “εσωτερικό κόσμο”, “δαμάζοντας” την ψυχή με τον έλεγχο. 

xiv) Βρίσκει εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπου η “μετάδοση” γνώσεων 

ΔΕΝ αποτελεί προτεραιότητα και η μάθηση εκδηλώνεται ως “εσωτερική ανάγκη”. 

xv) Η σωκρατική μαιευτική παρακινεί την περιέργεια, “προάγει” την κατανόηση. 

xvi) Είναι “in”, διότι ακόμα και σήμερα, “εκμαιεύουμε” απαντήσεις μέσω αυτής. 
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3.3.5.2 Μειονεκτήματα εφαρμογής της μεθόδου (“cons”) 

i) Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατή η διαπραγμάτευση περιορισμένης μόνο ύλης. 

ii) Η γενίκευση της μεθόδου δεν είναι αποδεκτή χωρίς αντίρρηση από την επιστήμη. 

iii) Λείπει η “εξηγητική γνώση”, η οποία “ανακαλύπτει” το λάθος και το εξηγεί. 

iv) Θεωρείται περισσότερο “δασκαλο-κεντρική” παρά “μαθητο-κεντρική” (Boghessian). 

v) Ο λεγόμενος “σωκρατικός έλεγχος” υποχρεώνει τους συμμετέχοντες να 

“επικεντρωθούν” σε επιχειρήματα και όχι στους ανθρώπους που τ’ αναπτύσσουν. 

vi) Δεν απευθύνεται σ’ όλους, είναι “ελιτίστικη”, δεν έχει καθολικό “χαρακτήρα”, με 

αποτέλεσμα να μην όλοι οι άνθρωποι ‘έτοιμοι’ για τη σωκρατική μέθοδο. 

vii) Είναι δύσκολη και απαιτητική στην εφαρμογή της, διότι δε λαμβάνει υπόψη τα 

σημερινά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων και τις δυσκολίες (“εμπόδια”) που 

συναντούν στη διαδικασία μάθησης (προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, κ.ά.). 

viii) Από τη μεριά του εκπαιδευτή ενηλίκων, απαιτείται, στην πράξη, ένα σύνολο 

κατάλληλων γνώσεων, ικανοτήτων και “στάσεων”, μια και ο “ρόλος” του έχει γίνει 

“πολυδιάστατος” και οι απαιτήσεις στις οποίες αυτός καλείται ν’ ανταποκριθεί 

“σύνθετες” και πολλές (οι περισσότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν τις διαθέτουν). 

ix) “Ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου” για “ελεύθερη συζήτηση” με αμφίβολη έκβαση. 

x) Είναι, κατά “βάση”, εμπειρική (βιωματική) και όχι επιστημονική μέθοδος. 

Πρόταση του γράφοντος, προκειμένου ν’ “απαλειφθούν”, το περισσότερο 

δυνατό, τα διάφορα αρνητικά της, είναι να “εξοικειωθεί” κανείς με τη μέθοδο αυτή, 

δεδομένου ότι η άμεση εφαρμογή της “οδηγεί” στην αμφισβήτηση των πεποιθήσεων 

των εκπαιδευόμενων και, κατ’ επέκταση, στον τρόπο της ζωής τους μια και  δεν είναι 

όλοι έτοιμοι να τη δεχτούν και να την “υιοθετήσουν” αμέσως· έτσι, κατ’ εμέ τον ίδιο, η 

εφαρμογή της σωκρατικής μαιευτικής θα πρέπει ν’ αρχίσει από πολύ πιο νωρίς, στα 

“πλαίσια” ακόμα της “τυπικής εκπαίδευσης”, ώστε τα άτομα να “εξοικειωθούν” μ’ 

αυτήν και, όταν ενηλικιωθούν, να τη δεχτούν στα “πλαίσια” πλέον της μη-“τυπικής 

εκπαίδευσης” σταδιακά και όχι απότομα, αφού έχουν αποκτήσει και, ως ένα “βαθμό”, 

“στοιχεία αυτογνωσίας”, απαραίτητη για την κατανόησή της (σταδιακό ‘πέρασμα’ από 

την τυπική στη μη- τυπική εκπαίδευση). Από τη μεριά των εκπαιδευτών, νομίζω ότι 

αυτοί – όπως και εγώ- χρειάζεται να “εκπαιδευτούν” στη γνώση και την εφαρμογή της 

μεθόδου, για να τη διδάξουν με επιτυχία και να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα 

ενδεχόμενες αλλαγές, κάτι που δε συμβαίνει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ενδεχομένως, 

να χρειαστεί, στην πράξη, ν’ αμφισβητήσουν και οι ίδιοι τις δικές τους αντιλήψεις, μια 

οι ρόλοι ‘εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου’ εναλλάσσονται στη σωκρατική μέθοδο 

διδασκαλία, (υφίσταται, στην πράξη, εναλλαγή των ρόλων ‘δασκάλου-μαθητή’, άρα και  

ανάγκης αναθεώρησης αντιλήψεων εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου). Σε κάθε 

περίπτωση, εμείς οι νεότεροι, “υιοθετούμε” τα θετικά “στοιχεία” της μεθόδου αυτής. 
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           4.  ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

           4.1  Γενικά 

Το παρόν κεφάλαιο “εστιάζει” στην εκπαίδευση ενηλίκων με αναφορά στους 

ενήλικους εκπαιδευόμενους και τα χαρακτηριστικά τους, στους διάφορους “ρόλους” 

και τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών ενηλίκων, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και στην επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών/μεθόδων. 

Επιπλέον, γίνεται λόγος για τις βασικές αρχές στις οποίες “στηρίζεται” η σύγχρονη 

εκπαίδευση των ενηλίκων, ενώ γίνεται “παραλληλισμός” με τις αρχές της σωκρατικής 

διδασκαλίας, η οποία πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τίθενται από 

τους σύγχρονους μελετητές διαδραματίζοντας ένα σημαντικό “ρόλο” στη σύγχρονη 

εκπαίδευση των ενηλίκων. Τέλος, εκτίθενται οι απόψεις μερικών ειδικών όπως ο 

Freire (κριτική σχολή σκέψης), ο Knowles, Mezirow και ο Jarvis από τη λεγόμενη 

“ανθρωπιστική φιλοσοφία”, με ιδιαίτερη έμφαση στη λεγόμενη “μετασχηματιστική 

μάθηση” του Mezirow, η πληρέστερη προσέγγιση ως τώρα όσον αφορά το “μετ/σμό” 

που επιφέρει ο κριτικός στοχασμός στις εκάστοτε αντιλήψεις των ενηλίκων.  

Η σωκρατική μαιευτική περιέχει, στην πράξη, όλα όσα απαιτούνται στη 

σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων. Στην ουσία, εισάγει μια νέα εκπαιδευτική τεχνική 

που περιλαμβάνει την άμεση “εμπλοκή” του εκπαιδευόμενου, αφού τον τοποθετεί 

στο “επίκεντρο” της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον “οδηγεί”, μέσω του διαλόγου, 

σε κριτική εξέταση των απόψεών του (ως γνωστό, ο διάλογος αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα “στοιχεία” της μεθόδου του Σωκράτη, στον οποίο οι διάφοροι 

σύγχρονοι ερευνητές δίνουν πολύ μεγάλη αξία. Στο ίδιο “μήκος κύματος” κινείται και 

ο Jarvis (2004) που αναφέρει ότι η σωκρατική μαιευτική αποτελεί ένα χρήσιμο 

“εργαλείο” για την εκπαίδευση των ενηλίκων, αφού αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους, ενώ ο Freire επισημαίνει εύστοχα ότι ο 

διάλογος πρέπει ν’ αποτελεί αναπόσπαστο “κομμάτι” της σύγχρονης εκπαίδευσης 

ενηλίκων και, πιο συγκεκριμένα, η “διαλογική συζήτηση”, η οποία είναι μία 

ανάδρομη σχέση μεταξύ εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου λειτουργώντας, διαδραστικά. 

Στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, η ανάπτυξη της “κριτικής 

σκέψης” έχει γίνει αναγκαία λόγω της “αλματώδους” αύξησης του “όγκου” των 

γνώσεων και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σωκρατικής μαιευτικής στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, αφού η πρώτη “ενισχύει” την κριτική σκέψη μέσω του γνωστού “ελέγχου” 

(σωκρατικός έλεγχος), αποτελώντας, στην ουσία, έναν “μπούσουλα” μάθησης με τα 
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διάφορα “βήματα”  της σωκρατικής μεθόδου. Έτσι, οι σύγχρονοι μελετητές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων “διαπνέονται” από τη σωκρατική διδασκαλία, η οποία 

φαίνεται να είναι διαχρονική, αποτελώντας, στην πράξη, τον πλέον ίσως κατάλληλο 

τρόπο διδασκαλίας στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση δίνοντας “βάρος” στον ‘κριτικό 

στοχασμό’, αυτο-έλεγχο και ‘αυτο-γνωσία’, ιδέες και αρχές οι οποίες “υιοθετούνται” 

πρώτιστα στη σημερινή εκπαίδευση ενηλίκων.  

 

 

 

 

 

           4.2  Ειδικά (χαρακτηριστικά ενηλίκων, “εμπόδια’’ μάθησης ενήλικων) 

Ο όρος “ενήλικος” χρησιμοποιείται για άτομα που έχουν τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις του ενήλικου πολίτη και τα χαρακτηρίζει η πλήρης ανάπτυξη και η 

αυτονομία. Χαρακτηρίζει τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ενήλικου πολίτη (Καψάλης και 

Παπασταμάτης,2002:11). Στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων, σημαντική είναι η 

έννοια της ‘ενηλικιότητας’ που προσδιορίζεται από δύο κριτήρια: το πρώτο αφορά το 

λεγόμενο ‘κοινωνικό προσδιορισμό’, ενώ το δεύτερο το συναισθηματικό ορισμό.   

Γενικότερα, η εκπαίδευση ενηλίκων, ως όρος, αναφέρεται σε ‘ώριμα άτομα’ και 

‘αυτεξούσια’, αφορά δε τη συστηματική προσπάθεια προς απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή και έχει δύο 

‘διαστάσεις’: την ατομική, που αποβλέπει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας 

των ατόμων και τη συλλογική, η οποία αποβλέπει στη γενικότερη κοινωνικό-

πολιτιστική ανάπτυξη (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002).   

Η μάθηση στους ενήλικους διαφέρει ως προς την αντίστοιχη των παιδιών στο 

ότι οι ενήλικες είναι διαφορετικοί από τα παιδιά και αυτό επηρεάζει τον τρόπο 

μάθησης, αλλά και ότι διατηρούν την ικανότητα για μάθηση στη διάρκεια του βίου 

τους. Τα βασικότερα γνωρίσματα του ενήλικου είναι η ικανότητα να “καλλιεργεί” και 

ν’ αναπτύσσει την περιέργειά του, να εντοπίζει τις πιο χρήσιμες και αξιόπιστες πηγές 

δεδομένων, να επιλέγει, να οργανώνει, ν’ αναλύει και ν’ αξιολογεί τα διάφορα 

δεδομένα, τα οποία τον ‘οδηγούν’ σε σωστά συμπεράσματα και αποφάσεις. Με άλλα 

λόγια, ο ενήλικος εκπαιδευόμενος αξιοποιεί τη ‘συγκλίνουσα’ και ‘αποκλίνουσα’ 

σκέψη και την ‘επαγωγική’/’απαγωγική’ σκέψη ( χρήση συλλογισμών που ξεκινούν 

από το μερικό και καταλήγουν στο γενικό και αντίστροφα). 
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Η εκούσια συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελεί ένα 

κοινωνικό χαρακτηριστικό τους που σημαίνει ότι τα ενήλικα άτομα βρίσκονται σε 

εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και δεν είναι παθητικά άτομα, αλλά συμμετέχουν 

ενεργά σε μία δυναμική διεργασία ανάπτυξης και αλλαγής σ’ όλες τις “πτυχές” της 

ζωής τους. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν την ανάγκη να μαθαίνουν ως υπεύθυνα  

άτομα και ν’ ‘ανακαλύπτουν’ τη γνώση ‘κατακτώντας’ την. Επίσης, “μεταφέρουν” 

μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών που μπορούν ν’ αξιοποιήσουν στην 

αποτελεσματικότερη “κατάκτηση” της μάθησης (εδώ έγκειται και ο “ρόλος” του 

εκπαιδευτή ενηλίκων που θα την αξιοποιήσει λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τις 

αξίες που ισχύουν στην πλειοψηφία των ενήλικων εκπαιδευόμενων).  

Ο ‘ρόλος’ της εμπειρίας στη μάθηση ενηλίκων είναι σημαντικός, αφού η 

‘ενσωμάτωση’ των εμπειριών των ενηλίκων στην εκπαίδευσή τους, αποτελεί, στην 

ουσία, βασική αρχή της ΔΒΜ. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι ‘επεξεργάζονται’ την 

εμπειρία τους συστηματικά και τη χρησιμοποιούν για να ‘δομήσουν’ νέα γνώση. Ως 

‘εμπειρία’ ορίζεται, στην πράξη, ‘η γνώση που βασίζεται στην πείρα’ (Τεγόπουλος, 

1988), περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που αποκτά ένα άτομο μέσω των 

αισθήσεών του ή της παρατήρησης. Η σπουδαιότητα που διαδραματίζει η εμπειρία 

έχει επισημανθεί από τους διάφορους ερευνητές της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι 

τονίζουν ότι ‘η μάθηση αρχίζει με την εμπειρία’ (Jarvis, 2004). Κατά Jarvis, 

‘εμπειρία’ είναι η ‘επίγνωση μιας κατάστασης’ και διακρίνεται σε ‘περιστασιακή’ 

(δια βίου), ‘γνωστική’, ‘φυσική’, ‘συναισθηματική’ κ.λπ. Αξίζει ν’ αναφερθεί στη 

θέση αυτή ότι πολλές από τις εμπειρίες αποτελούν, ‘εν δυνάμει’, έναν ‘ενισχυτικό 

παράγοντα’ στη μάθηση τόσο για τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο όσο και για τον 

εκπαιδευτή, αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας. Ο ‘πλούτος’ 

των διαφόρων εμπειριών  και των προηγούμενων γνώσεων αποτελεί ένα ‘εφόδιο’ για 

τους ενήλικες εκπαιδευόμενους που προκαλεί το σεβασμό και την εκτίμηση του 

εκπαιδευτή. Ο Σωκράτης πίστευε στο ‘ρόλο’ της λεγόμενης ‘μετασχηματιστικής 

εμπειρίας’, η οποία ‘ξερίζωνε’ εσφαλμένες αντιλήψεις και πεποιθήσεις, οι οποίες 

‘αναιρούνται’ ή αμφισβητούνται, αν οι ερωτήσεις με τη σωκρατική μέθοδο  

υποβάλλονται με θετικό τρόπο. Στη διδακτική πράξη, η εμπειρία βοηθά και άλλους 

στη δική τους μάθηση.  

Οι ενήλικοι προσέρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους “στόχους” 

(επαγγελματικούς, κοινωνικούς κ.ά.) και προσδοκίες σε σχέση με τη μάθηση. Έτσι, οι 

ενήλικοι επιθυμούν ν’ αποκτήσουν ‘εφόδια’ για τη ζωή και να ‘διευρύνουν’ τα 

ενδιαφέροντα και τον ‘κύκλο’ γνωριμιών τους (γνωριμίες και συναναστροφές). Ο 
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βασικότερος λόγος για τον οποίο οι ενήλικοι προσέρχονται σε προγράμματα 

επιμόρφωσης είναι η ανάγκη για κοινωνικοποίηση, δηλαδή η “σύναψη” κοινωνικών 

σχέσεων· ένας άλλος είναι η εκπλήρωση διαφόρων προσδοκιών τους, η κοινωνική 

προσφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη, η “φυγή” από την καθημερινότητα και η 

ικανοποίηση των εσωτερικών τους αναγκών. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν άτομα 

που προσέρχονται σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με συγκεχυμένους ή 

αόριστους ‘στόχους’- λόγω πιθανόν απολαβών-. Συνήθως, η εκπαίδευση γι’ αυτούς 

αποτελεί ένα ζήτημα δευτερεύοντος ενδιαφέροντος και σχετίζεται λιγότερο με το 

πρόγραμμα, αφού άλλα θέματα απασχολούν το χρόνο τους.  

Οι ενήλικοι έχουν διάφορες “δεσμεύσεις” και αντιμετωπίζουν προβλήματα σ’ 

ό, τι θελήσουν να κάνουν ή να μάθουν. Στην πράξη, αντιμετωπίζουν διάφορους 

παράγοντες (‘εμπόδια’) που δρουν ‘ανασταλτικά’ στη φοίτησή τους. Το βασικότερο 

“εμπόδιο” συμμετοχής των ενηλίκων θεωρείται ‘η έλλειψη ενδιαφέροντος’ (Cross, 

1981, σ. 54-56). Έρευνες που έχουν διεξαχθεί επί του θέματος καταδεικνύουν ότι οι 

‘ανασταλτικοί παράγοντες’ που δρουν ‘καταλυτικά’ στην εκπαίδευση των ενηλίκων 

είναι οι ‘κοινωνιολογικοί’ ( κοινωνικό-δημογραφικές μεταβλητές όπως το ‘φύλο’, η 

‘ηλικία’, το ‘οικογενειακό υπόβαθρο’, η προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία, η 

κοινωνική τους θέση κ.ά.), οι ‘ψυχολογικοί’ (χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 

στάση, διάθεση, κίνητρα μάθησης, προσδοκίες των συμμετεχόντων σ’ ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κ.ά.) και οι ‘οικονομικοί’ (κόστος, ωφέλεια, κ.ά.). H Cross 

(1981: 54-56) αναφέρει ότι, με ‘βάση’ σχετική έρευνα στην Αμερική, ‘η συμμετοχή 

των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται από ένα πλήθος 

παραγόντων, ο βασικότερος από τους οποίους είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο του 

ατόμου’. Η έρευνα κατέδειξε ότι όση περισσότερη εκπαίδευση έχουν οι 

εκπαιδευόμενοι, τόση περισσότερη επιθυμούν! 

Προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, στην πράξη, τα διάφορα 

‘εμπόδια’ που συναντούν για τη συμμετοχή τους ή –μη σε προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων, καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες για να ‘ενθαρρυνθούν’ οι ενήλικες 

στην απόφασή τους για επιμόρφωση ακόμα από την έναρξή της ‘ενισχύοντας’ τους 

λόγους συμμετοχής π.χ. τονίζοντας τη σχέση που υφίσταται μεταξύ της επιμόρφωσης 

και της μελλοντικής επαγγελματικής εξέλιξης και ‘απαλείφοντας’ τα ‘εμπόδια’.  
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             4.3 Μάθηση ενηλίκων (‘αυτο/μενη’, μετ/στική, κριτική σκέψη/στοχασμός) 

Αν και έχουν δοθεί, κατά καιρούς, διάφοροι ορισμοί για τη μάθηση, οι 

απόψεις των μελετητών ‘συγκλίνουν’ στο ότι ‘η μάθηση αποτελεί συστατικό στοιχείο 

της ανθρώπινης ύπαρξης, διότι επιτρέπει στο άτομο να κατανοεί τα όσα συμβαίνουν 

γύρω του και, έτσι, να προσανατολίζεται’. Η μάθηση είναι “δυναμική” και όχι 

“παθητική”, προσωπική (ατομική) και όχι συλλογική (ομαδική).  

Στην πράξη, υπάρχουν 4 είδη μάθησης. Ας τα δούμε όμως ένα-ένα ξεχωριστά. 

      Η “συσσωρευτική” μάθηση, αναφέρεται συχνά ως “εξαρτημένη μάθηση”, 

χαρακτηρίζεται δε από το γεγονός ότι είναι, κατά κάποιο τρόπο, “απομονωμένη”. 

Αυτός ο τύπος της μάθησης είναι συχνότερος στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

ανθρώπου, το δε μαθησιακό αποτέλεσμα είναι αμφίβολο. Η “αφομοιωτική” μάθηση 

αποτελεί το συχνότερο τύπο μάθησης με τυπικό παράδειγμα την εφαρμογή των 

γνώσεων μιας ξένης γλώσσας εκτός τάξης π.χ. εξυπηρέτηση του τουρισμού. Η 

‘προσαρμοσμένη μάθηση’ σχετίζεται με την “αποδόμηση” ενός υπάρχοντος 

σχήματος ή μερών του και το “μετασχηματισμό” του με τυπικό παράδειγμα τη 

‘βιωματική μάθηση’. Η ‘μετασχηματιστική μάθηση’ είναι εκείνος ο τύπος της 

μάθησης που προκαλεί αλλαγή της προσωπικότητας, κάτι που αποτελεί, στην πράξη, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω  ζωή του ατόμου. 

Ανάλογα με τον προτιμώμενο τρόπο μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι 

κατατάσσονται πάλι σε 4 κατηγορίες: “ενεργητικούς” (προτιμούν να μαθαίνουν 

κάνοντας κάτι αμέσως, χωρίς ν’ ακούσουν κανέναν),“στοχαζόμενους” (σκέφτονται 

πριν ενεργήσουν και πάρουν οποιαδήποτε απόφαση εξετάζοντας τις συνέπειες για 

τους άλλους και για τους ίδιους), “θεωρητικούς” (μιλούν με γενικούς παρά με 

συγκεκριμένους όρους, εξετάζοντας τα προβλήματα διεξοδικά, βήμα προς βήμα), 

“πειραματιζόμενους” (ακολουθούν τη συντομότερη οδό στην εκτέλεση ενός έργου 

επινοώντας νέους και αποτελεσματικούς τρόπους εργασίας επίλυσης προβλημάτων). 

Ανάλογα είναι τα διάφορα ‘στάδια’ ‘υλοποίησης’ της μάθησης στον άνθρωπο: 

Το 1ο είναι το ‘στάδιο’ της ‘ασυνείδητης ανικανότητας’ (‘δεν ξέρω ότι δε 

μπορώ’, 2ο της ‘συνειδητής ανικανότητας’ (‘ξέρω ότι δε μπορώ’), 3ο της ‘συνειδητής 

ικανότητας’ (‘ξέρω ότι  μπορώ’), 4ο της ‘ασυνείδητης ικανότητας’(‘δεν ξέρω ότι 

μπορώ’). Ο Σωκράτης ξεκινούσε πάντα από το 2ο ‘στάδιο’ με τη δήλωση της άγνοιας 

(στην εκπαίδευση ενηλίκων, η δηλούμενη άγνοια του εκπαιδευτή έχει διττή σημασία: 

αφενός οι εκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από το άγχος και ‘ανοίγονται’, αφετέρου ο 

εκπαιδευτής ‘πέφτει’ στο ίδιο επίπεδο μ’ αυτούς και, έτσι, τους ‘κερδίζει’). 
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Ιδιαίτερη σημασία έχουν δύο μορφές της μάθησης, η ‘αυτοκατευθυνόμενη’ 

και η ‘μετασχηματιστική'· αυτοκατευθυνόμενη (Knowles, 1975) είναι ‘η μάθηση η 

οποία δίνει την ευκαιρία στα διάφορα άτομα ν’ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, να 

διαγνώσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, να διαμορφώσουν τους “στόχους” τους’ 

(‘μαθησιακό συμβόλαιο44 κατά Brookfield). Κατά Mezirow, «η αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση είναι η ικανότητα των ενηλίκων για κριτικό αυτοστοχασμό». Και ο Mezirow 

‘συμπληρώνει’: ‘η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση σχετίζεται με το λεγόμενο κριτικό 

στοχασμό  και επιτυγχάνεται με το διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου το άτομο 

λαμβάνει μέρος ελεύθερα και ‘μετασχηματίζεται’’. Σε τελική ανάλυση, η 

‘αυτοκατευθυνόμενη’ μάθηση αποτελεί ‘προϊόν’ αλληλεπίδρασης μέσα σ’ ένα 

συγκεκριμένο ‘περιβάλλον’, όπου ευνοείται η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Όλα 

εξαρτώνται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα. 

’Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ‘αυτo-κατευθυνόμενης’ μάθησης είναι 

ότι αποτελεί γνώρισμα που ενυπάρχει σε κάθε άτομο με ‘στόχο’ την ‘ενδυνάμωσή’ 

του, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τον κόσμο που το περιβάλλει, τις διάφορες 

εμπειρίες του και το νόημα της ζωής, με αίσθημα αυξημένης ευθύνης για τις όποιες 

αποφάσεις του που σχετίζονται μ’ αυτήν. Η ‘αυτοκατευθυνόμενη’ μπορεί, στην 

πράξη, να πάρει  διάφορες μορφές, να περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες και να 

χρησιμοποιεί διάφορες πηγές’ μάθησης, τις οποίες εξασφαλίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτής 

ο οποίος, με τη σειρά του, μέσω του ‘ζωντανού διαλόγου’ ανταλλάσει σκέψεις με 

τους εκπαιδευόμενους, αξιολογεί τις επιδόσεις τους ‘οδηγώντας’ τους, στην ουσία, 

από ερώτηση σε ερώτηση παρά από απάντηση σε απάντηση. Η αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση ‘προωθεί’ ‘κοχλιωτά’ τη λεγόμενη ‘κριτική σκέψη’ και ικανότητα 

αποτελώντας, στην ουσία, ‘στοιχείο’ της σωκρατικής μαιευτικής. Έτσι, 

‘αυτοκατ/μενη μάθηση’ και ‘σωκρατική μαιευτική’ ‘συναντώνται’ στην πράξη, αφού 

η μία ‘οδηγεί’ στην άλλη. Για την επίτευξή της, σημαντική η κατάκτηση της 

‘αυτογνωσίας’(‘γνώθι σαυτόν’),κάτι που πρώτος ο Σωκράτης καθιέρωσε ως 

απαραίτητη προϋπόθεση στη διδακτική μέθοδο. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό της 

μάθησης των ενηλίκων είναι ‘η αλληλεξάρτηση’ και όχι ‘η ανεξαρτησία’( Καψάλης, 

Παπασταμάτης,2000:76) και αυτό το εξασφαλίζει, η ‘αυτοκατευθυνόμενη μάθηση’. 

Η αυτόνομη και ανεξάρτητη μάθηση δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, ‘πανάκεια’ 

                                                 
44 Brookfield (1986). 
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για τη μάθηση αλλά η αλληλεπίδραση και η συνεργασία, που ‘οδηγούν’ με επιτυχία 

στη λεγόμενη ‘συνεργατική μάθηση’. 

“Μετασχηματιστική μάθηση” είναι η “επιστροφή” του ατόμου σε 

προηγούμενες εμπειρίες του (Καραβάκου, 2010) και έχει ως σκοπό να εξηγήσει ‘πώς’ 

οι ενήλικοι αντιλαμβάνονται, μαθαίνουν, “μετασχηματίζουν” την προηγούμενη 

γνώση τους (Ζαφείρης, 2011). Η ‘μετασχηματιστική’ μάθηση, κατά Mezirow, είναι, 

κατά ‘βάση’, η λεγόμενη ‘διαμορφωτική μάθηση’ της παιδικής ηλικίας, η οποία 

‘μεταλλάσσεται’ σε ‘μετασχηματιστική’ στην ενηλικίωση. Ο ίδιος ο Σωκράτης λέει 

ότι ό, τι μάθει κανείς από μικρός δύσκολα ‘ανατρέπεται’ όταν μεγαλώσει και γι’ αυτό 

το λόγο έδωσε ‘βάρος’ στη διδασκαλία του στην ανακάλυψη της ίδιας της αλήθειας, 

που, ενδεχομένως, να διαφέρει από αυτά που ξέρει κανείς(προηγούμενες γνώσεις).    

Η ‘μετασχηματιστική μάθηση’, ‘συνδέεται’ ασφαλώς, στην πράξη, με τη γνωστή 

‘μετ/στική θεωρία’ του Mezirow,τα τρία βασικά “στοιχεία” στην προσέγγιση της 

οποίας είναι η εμπειρία, ο κριτικός στοχασμός και ο ορθολογικός διάλογος (=ο 

διάλογος που απαιτεί την τήρηση βασικών κανόνων και προϋποθέσεων) με ιδιαίτερη 

σημασία στο σημαντικό ‘ρόλο’ της εμπειρίας και του κριτικού στοχασμού. Ο ίδιος ο 

Mezirow θεωρεί ως βασική λειτουργία του τύπου αυτού της μάθησης τη διερεύνηση 

κάθε επιχειρήματος, ώστε να μην είναι ‘ατεκμηρίωτο’ . Παρόμοια, και ο μεγάλος 

Freire κάνει συχνά λόγο για ένα είδος ‘ζωντανής και διαλογικής μάθησης’ η οποία δε 

‘μεταδίδεται’, αλλά βοηθά τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει καλύτερα την 

πραγματικότητα γύρω του. Με άλλα λόγια, η θεωρία της μετ/κής μάθησης συμβάλλει 

οι ενήλικοι να βελτιωθούν αλλάζοντας (‘μετασχηματίζοντας’) την ίδια τους την 

προσωπικότητα. 

‘Μετασχηματιστική μάθηση’ και ‘Μετασχηματιστική θεωρία’ σημαίνουν 

‘Mezirow’ και αντιστρόφως, αφού ο τελευταίος πρώτος τις επινόησε! Σύμφωνα με το 

Mezirow,το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της ‘μετ/στικής μάθησης’ και θεωρίας, είναι 

η ‘ανάπτυξη’ της ίδιας της ‘αυτονομίας’, η οποία ‘αναπτύσσεται’ μέσω των 

εμπειριών μέσω των οποίων οι ενήλικοι μαθαίνουν να τις κατανοούν, να τις 

ερμηνεύουν και να ‘βγάζουν’ κάποιο νόημα από αυτές (‘νοηματοδότηση’) 

λειτουργώντας, πλέον, στην πράξη, σύμφωνα με τις δικές τους ιδέες, αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις και όχι των άλλων. Έτσι, η εμπειρία μπορεί ν’ αποτελέσει το ‘έναυσμα’ 

για μάθηση (Jarvis, 2004) και ο καταλληλότερος τρόπος/μέσο που ‘συνεισφέρει’ 

στην επεξεργασία των διαφόρων εμπειριών, δεν είναι άλλος από αυτόν του ‘κριτικού 

στοχασμού’ ( Παπακωνσταντίνου, 2011). 
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Όλα τα ανωτέρω είδη μάθησης “οδηγούν” στον ‘κριτικό στοχασμό’, που είναι 

η διαδικασία συνειδητής επεξεργασίας, αποτίμησης αναθεώρησης της προηγούμενης 

εμπειρίας με “στόχο” την “παραγωγή” γνώσης. Ο κριτικός στοχασμός “ενισχύει” την 

αυτοδύναμη σκέψη· κατά Freire, ο κριτικός στοχασμός μαζί με το διάλογο, 

αποτελούν τον ‘πυρήνα’ της διαδικασίας “μετασχηματισμού” του ατόμου (με τη 

σωκρατική μέθοδο, ο κριτικός στοχασμός επιτυγχάνεται μέσω του σωκρατικού 

ελέγχου και ο διάλογος αποτελεί το “μέσο”). Ο κριτικός στοχασμός και ο 

ορθολογικός διάλογος “οδηγούν” στην επίγνωση των εσφαλμένων αντιλήψεων45, 

κάτι το οποίο αποτελεί τον κατ’ εξοχήν “στόχο” της εκπαίδευσης ενηλίκων! Με την 

αναθεώρηση των εσφαλμένων αυτών αντιλήψεων, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι 

αποκτούν μία καλύτερη συγκρότηση! 

Όπως προαναφέρθηκε, ‘ορθολογικός διάλογος’ είναι ο διάλογος κατά τον 

οποίο απαιτείται η τήρηση ορισμένων βασικών και προϋποθέσεων, όπως είναι, για 

παράδειγμα, η εξεύρεση μιας ‘κοινά αποδεκτής λύσης’ μέσω του διαλόγου, η 

αποδοχή ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις για το ίδιο θέμα οι οποίες πρέπει να είναι 

σεβαστές όσο διαφορετικές και να είναι και ότι όλα τα επιχειρήματα πρέπει να είναι 

τεκμηριωμένα. Κατά Mezirow, ‘ο ορθολογικός διάλογος’ αποτελεί μία ιδιαίτερη 

μορφή συζήτησης, όπου οι διάφοροι ‘εμπλεκόμενοι’ ανταλλάσουν τις απόψεις τους, 

τις οποίες διαπραγματεύονται με ‘ορθολογικό τρόπο’ εκθέτοντας τα επιχειρήματά 

τους. Μέσω του διαλόγου αυτού ‘αναπτύσσεται’ μία μορφή επικοινωνίας 

‘καταλυτική’ για το ‘μετ/σμό’ και δίνει την ευκαιρία να ‘στοχασθούν’ και να 

‘οδηγηθούν’ στην κριτική σκέψη.  

 Ο ‘μεγάλος Mezirow’ υπήρξε ο πρώτος πούδωσε τον ορισμό του κριτικού 

στοχασμού: ‘Κριτικός στοχασμός είναι η διαδικασία της συνειδητής επεξεργασίας, 

εκτίμησης και αναθεώρησης της υπάρχουσας εμπειρίας με στόχο τη γνώση. Ο όρος 

κριτικός στοχασµός αναφέρεται αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της εγκυρότητας 

των πρότερων υποθέσεων της προαποκτηθείσας µάθησης. !Αναφέρεται στο ζήτηµα 

της αιτιολόγησης των συλλογισµών µε βάση τους οποίους αρχικά αντιμετωπίζουμε ή 

προσδιορίζουµε ένα ζήτηµα ή ένα πρόβληµα. ! Το να συνειδητοποιήσουµε όµως µε 

κριτικό τρόπο τις ίδιες τις πρότερες υποθέσεις µας απαιτεί να αµφισβητήσουµε τα 

παγιωµένα και συνήθη σχήµατα των προσδοκιών µας, τις απόψεις µε τις οποίες 

εκλογικεύουµε και κατανοούµε τον κόσµο, τους άλλους και τον εαυτό µας’.  

                                                 
45 ‘Μαθαίνουμε από τα λάθη μας’. 
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Πρόκειται, στην ουσία, για μία ‘διανοητική διαδικασία’ που σημαίνει: ’βλέπω 

και καταλαβαίνω’ και προκύπτει, στην πράξη, όταν γίνεται σύγκριση και ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή, από την οποία το άτομο 

σκέφτεται ατομικά αλλά και συλλογικά και ‘αποδεσμεύεται’ από δεδομένους τρόπους 

σκέψης, συμπεριφοράς (Π΄΄κων/νου,2011). Για ν’ αμφισβητήσουμε την εγκυρότητα 

µιας βαθειά ‘ριζωμένης’ άποψης που θεωρούµε ως δεδομένη και που βασίζεται σε 

µια πρότερη υπόθεση για τον εαυτό µας, ενδέχεται να χρειασθεί να αρνηθούµε τις 

αξίες που βρίσκονται πολύ κοντά στο κέντρο της αντίληψής µας! Ένα παράδειγμα 

είναι ο τιµητικός ορισµός του τι σηµαίνει: «καλή γυναίκα», που αμφισβητήθηκε µε 

τη συνειδητοποίηση που ‘αναδύθηκε’ από το γυναικείο κίνηµα! Η αμφισβήτηση και 

η άρνηση των συμβατικών κριτηρίων αυτο-αξιολόγησης είναι πάντα µια δυνατή 

εµπειρία, που διαταράσσει συναισθηματικά το άτοµο!  

Η αλλαγή άποψης έχει γνωστική, συναισθηματική και βουλητική ‘διάσταση’! 

Η δραστηριοποίηση προς µια νέα αντίληψη των πραγµάτων µπορεί να ‘εμποδιστεί’ 

από εσωτερικές ή εξωτερικές ανάγκες (ή και τα δύο), περιστασιακά γεγονότα, 

ψυχικούς ‘παράγοντες’, ή απλά από ανεπαρκή πληροφόρηση ή από έλλειψη της 

ικανότητας να προχωρήσουμε. Καθώς συναντάµε νέες απόψεις που µας βοηθούν να 

εξηγήσουµε τις δυσαρμονίες ή λαθεμένες (‘στρεβλωμένες’) αντιλήψεις που 

αντιμετωπίζουμε στην προσπάθειά µας να κατανοήσουμε την πραγματικότητα, οι 

αλλαγές παραδείγματος  σε προσωπικό και σε επιστημονικό ‘επίπεδο’ µπορούν να 

‘αναπροσανατολίσουν’ τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσµο.  

 Και ο Dewey συμπληρώνει: ‘Κριτικός στοχασμός είναι η ενεργητική και 

προσεκτική εξέταση κάθε μορφής γνώσης που καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα’. 

Αξίζει ν’ αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι στον τελευταίο ορισμό εμπεριέχονται’ οι 

βασικές αρχές της σωκρατικής διδασκαλίας (ενεργητική συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων’, διερεύνηση και έλεγχος των γνώσεων και των πεποιθήσεών τους, 

αλλά και των ιδεών τους με τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν). 
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Κριτική σκέψη 

H ‘καλλιέργεια’ της κριτικής σκέψης και ικανότητας υπήρξε ακόμα ένας από 

τους ‘στόχους’ του Σωκράτη, ο οποίος προσπαθούσε να βοηθήσει τους συνομιλητές 

του ν’ αποκτήσουν τη δική τους, ανεξάρτητη ‘φωνή’! Ήθελε οι διάφορες απόψεις να 

είναι δικές τους και όχι κάποιου δασκάλου ‘βασισμένες’ στο λεγόμενο ‘αυτο-έλεγχο’! 

Αυτό το ‘πετύχαινε’, στην πράξη, με ερωτήσεις (‘μαιευτικές ερωτήσεις’), στις οποίες 

ο ίδιος προσωπικά απέφευγε ν’ απαντά ( εξάλλου, ‘ίδιον’ του ‘σοφού ανθρώπου’, 

όπως είχε χαρακτηριστεί ο Σωκράτης στην εποχή του, ακόμα και σήμερα, είναι να 

κάνει πολλές ερωτήσεις παρά ν’ απαντάει σ’ αυτές). 

 Έτσι, η ‘σωκρατική μέθοδος’, απλή στη χρήση της, αποτελεί, στην ουσία, μία 

διαδικασία ‘ερωτηματοθεσίας’ με σκοπό το κάθε άτομο να φτάσει , ‘βήμα’ προς 

‘βήμα’, στη γνώση. Κατά Maxwell, η σωκρατική μέθοδος συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης και στον ‘αναστοχασμό’, ενώ, κατά Dewey, ‘κριτική σκέψη 

σημαίνει απόφανση’. Στο ίδιο ‘μήκος κύματος’ κινείται και ο Jarvis (1999), που δίνει 

τον εξής ορισμό: ‘κριτική σκέψη είναι η ικανότητα ανάλυσης των διαφόρων 

προτάσεων και η αξιολόγηση της εγκυρότητάς τους’ ενώ οι ‘Κόκκος-Λαναράκης’ 

(1998) ορίζουν: ‘κριτική σκέψη είναι η σε βάθος αναζήτηση αιτιών, διερεύνηση και 

επαναδιαπραγμάτευση των απόψεων’.               

Η κριτική σκέψη εμφανίζει ως χαρακτηριστικά της την αμφισβήτηση, την 

επιλογή και την επανεξέταση ( Καπρινιώτης, 2006). Επιβάλλει στα άτομα να μη 

δέχονται οτιδήποτε  ανεξέλεγκτα, αλλά να τα ‘φιλτράρουν’, ώστε να παίρνουν 

σωστές αποφάσεις και να κάνουν ορθές κρίσεις, γινόμενοι πιο ‘ανεκτικοί’ σε άλλες 

μεθοδολογίες και τρόπους σκέψης. Είναι χαρακτηριστικό, η κριτική σκέψη, των 

‘ελεύθερα σκεπτόμενων ατόμων’, των ‘κριτικά σκεπτόμενων ατόμων’, τα οποία 

αναλύουν, ορίζουν, επεξεργάζονται  έννοιες και ‘ασκούν αυτό-κριτική’ στον ίδιο τους 

τον εαυτό για να ‘διορθώσουν’ τα λάθη τους, διότι ‘από τα λάθη μας μαθαίνουμε’, 

δεχόμενοι ευχάριστα και την κριτική των άλλων. Είναι, στην ουσία, ‘αυτό-κριτικοί’ 

άνθρωποι με ‘πνευματική πειθαρχία’! 
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       4.4  “Ρόλοι” και τυπικά προσόντα του εκπαιδευτή ενηλίκων  

       Σήμερα, ένας εκπαιδευτής ενηλίκων, για ν’ ανταποκριθεί στο “σύνθετο ρόλο” 

του, είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων. 

Στην πράξη, ο εκπαιδευτής ενηλίκων, ανταποκρίνεται σε διάφορους “ρόλους”, όπως 

του “εμψυχωτή”, του “διευκολυντή” (βοηθά τους εκπαιδευόμενους ν’ ‘αναπτύξουν’ 

την κριτική τους σκέψη). Για να εκπληρώσει τους διάφορους “ρόλους” του, ο 

εκπαιδευτής πρέπει απαραίτητα να έχει ικανότητες (Knowles, 1980: 57), οι οποίες θα 

τον βοηθήσουν να “ενισχύσει” την αυτονομία και την ανεξαρτησία των 

εκπαιδευόμενων και να δημιουργήσει ένα κατάλληλο μαθησιακό “κλίμα” με την 

ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενο, αλλά και μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων. Ο Knowles δημιούργησε έναν πίνακα 16 αρχών διδασκαλίας, οι 

οποίες ανταποκρίνονται στα διάφορα καθήκοντα του εκπαιδευτή ενηλίκων. Άς 

αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές από αυτές: ’διάγνωση’ μαθησιακών αναγκών των 

εκπαιδευόμενων και των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν από αυτές (Αρχή 

3η), ‘οικοδόμηση’ σχέσεων εμπιστοσύνης/συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευόμενων 

(Αρχή 7η), αξιοποίηση των εμπειριών τους στη διαδικασία της μάθησης (Αρχή 12η), 

‘ενσωμάτωση’ της καινούργιας μάθησης στις δικές τους προηγούμενες εμπειρίες και 

γνώσεις (Αρχή 14η),ανάπτυξη, εφαρμογή διαδικασιών αυτο-αξιολόγησης (Αρχή 16η).  

 Μέσα από τις παραπάνω αρχές διδασκαλίας, αναδεικνύεται’ η μορφή ενός 

εκπαιδευτή ενηλίκων με ‘ανθρώπινο πρόσωπο’, ο οποίος ‘στοχεύει’ στην ‘ενίσχυση’ 

της ‘αυτονομίας’ και ‘ανεξαρτησίας’ των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι συμμετέχουν 

ενεργητικά σ’ όλες τις ‘φάσεις’ της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από το ‘σχεδιασμό’ 

μέχρι την αξιολόγηση (η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων προϋποθέτει το  

‘εκπαιδευτικό συμβόλαιο’, που  συνάπτεται μεταξύ  εκπαιδευτή και  εκπαιδευόμενου, 

ανάμεσα στους οποίους πρέπει να υφίσταται κατάλληλο ‘κλίμα’ αλληλοσεβασμού). 

Κατά Freire, ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι ο “προβληματίζων παιδαγωγός”, o 

οποίος μπορεί να ‘ενισχύσει’ τη μαθησιακή διαδικασία, η οποία επιτελείται με ‘βάση’ 

το στοχασμό και τον αναστοχασμό που ‘στηρίζονται’ στην εμπειρία, η οποία, τελικά, 

‘μετασχηματίζεται’ σε μάθηση! Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, σύμφωνα με το Freire,  

πρέπει να είναι ‘μετριόφρων’ και να μην προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψειςτους, 

προτείνοντας μία νέα σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου μέσω του διαλόγου! Κατά 

το Mezirow, ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι ο “συνεργατικός μανθάνων” που 

‘ενισχύει’ την κριτική σκέψη και διαθέτει ‘συναισθηματική νοημοσύνη’, ‘αυτό-

έλεγχο’ και ‘ενσυναίσθηση’ αποτελώντας ένα ‘πρότυπο’ μάθησης για τους 
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εκπαιδευόμενους. Κατά Jarvis, ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι “καλός άνθρωπος”, που 

νοιάζεται για τους εκπαιδευόμενους και τους ‘στηρίζει’ χωρίς να προσπαθεί να 

επιβάλλει τις απόψεις του, αλλά αναπτύσσοντας μία ειλικρινή σχέση  εμπιστοσύνης 

και συνεργασίας. Για ν’ ανταποκριθεί επιτυχώς στο ‘ρόλο’ του, πρέπει να διαθέτει 

ορισμένες ικανότητες, όπως γνώσεις, νοοτροπία και ‘στάση’ (προσωπικές και 

κοινωνικές ικανότητες). Σύμφωνα με το Jarvis,η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας 

του εκπαιδευτή ενηλίκων αποτελεί, σημαντικότερο ‘παράγοντα’ από την ίδια τη 

μέθοδο διδασκαλίας, η δε εκπαίδευση ενηλίκων ‘αυτή-καθαυτή’ πρέπει να δίνει 

μεγαλύτερο ‘βάρος’ στον ίδιο τον εκπαιδευόμενο παρά στον εκπαιδευτή, τον οποίο 

θεωρεί ‘συμπληρωματικό’ στη μαθησιακή διαδικασία και όχι ‘καθοριστικό’ , πλην 

αναγκαίο και σημαντικό. Αξίζει ν’ αναφερθεί στη θέση αυτή ότι οι εκπαιδευτές 

ενηλίκων όχι μόνο διδάσκουν, αλλά και διδάσκονται και οι ίδιοι από τους 

εκπαιδευόμενους, και ενίοτε, είναι νεώτεροι από τους εκπαιδευόμενους (‘αμφίδρομη 

σχέση’, κατά Kierkegaard). Αυτό αποτελεί ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

που καταλήγει στην ‘εναλλαγή ρόλων’ δασκάλου-μαθητή (Kierkegaard, 1998:44).  

Ουσιαστικά, η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί, στην πράξη, μία ‘κυκλική 

διαδικασία εναλλαγής και ανανέωσης’ μέσω της οποίας ‘εναλλάσσονται’ οι ‘ρόλοι’ 

εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου: ο πρώτος λειτουργεί ως ‘συνεργάτης’ του δεύτερου στη 

διαδικασία της μάθησης, ο δεύτερος ως ‘συν-διαμορφωτής’ της όλης διαδικασίας. 

Έτσι, παρατηρείται εναλλαγή “ρόλων” σε μια αέναη, κυκλική διαδικασία αλλαγής.    

Κατά Mocker (1981:45), ο εκπαιδευτής ενηλίκων, προκειμένου ν’ ανταποκριθεί κατά 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο “ρόλο” του, πρέπει να διαθέτει κατάλληλες γνώσεις, 

ικανότητες και στάσεις, τις οποίες και ταξινόμησαν σε κατηγορίες (1…24): 

Ενδεικτικά, θα πρέπει να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενους 

(κατηγορία 1), ν’ αναπτύσσει σχέσεις μ’ αυτούς (κατηγορία 2),να ‘ενδυναμώνει’ τις 

όποιες διαθέσεις τους (κατηγορία 3), να δημιουργεί ‘θετικό κλίμα’ (κατηγορία 4), να 

θέτει τα θεμέλια ενός ‘αλληλο-σεβασμού’(κατηγορία 5), να προσαρμόζει τη μάθηση 

στις δυνατότητες των εκπαιδευόμενων συνολικά, αλλά και του καθένα ξεχωριστά 

(κατηγορία 6),να συνοψίζει τα βασικά σημεία κάθε μαθήματος (κατηγορία 15), να 

συμμετέχει σε διαδικασία ‘αυτό-αξιολόγησης’ (κατηγορία 16), να δίνει στους 

εκπαιδευόμενους ανατροφοδότηση (κατηγορία 17), να ‘επικεντρώνει’ τη διδασκαλία 

στις θεματικές ενότητες πρώτης σημασίας για τους εκπαιδευόμενους (κατηγορία 18),  

να εφαρμόζει τις βασικές αρχές μάθησης ενηλίκων (κατηγορία 20),….. και να 

‘συνδέει’ τη μάθηση με τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων (κατηγορία 24). 
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Σύμφωνα με ‘Καψάλη-Παπασταμάτη’ (2002:121), οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

πρέπει να θέτουν κατάλληλους σκοπούς, να  προετοιμάζουν το κατάλληλο “υλικό”, 

να χρησιμοποιούν, στην πράξη, τα κατάλληλα “εργαλεία”/μεθόδους, να εφαρμόζουν  

τους σωστούς τρόπους αξιολόγησης σε κάθε περίπτωση. Για ν’ ανταπεξέλθουν στα 

ανωτέρω, απαιτείται να διαθέτουν πρωτίστως επιστημονική , παιδαγωγική ,κοινωνική 

και θεσμική γνώση (η πρώτη αναφέρεται στο ‘αντικείμενο’ διδασκαλίας, η δεύτερη 

στις δεξιότητες του εκπαιδευτή, η τρίτη στην αξιοποίηση των εμπειριών τους και στη 

‘μετάδοσή’ τους στους άλλους και η τελευταία στην ικανότητα διατήρησης επαφών 

σε ‘τοπικό’ και διεθνές επίπεδο, ώστε να ‘εκμεταλλεύονται’ τις διάφορες γνωριμίες). 

Τέλος, ο Kidd 1973:306-307), απορρίπτοντας όλες τις άλλες προηγούμενες 

προσεγγίσεις στους ‘ρόλους’ και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων, ως ‘άλλος 

Μωυσής’, έδωσε τις ‘δικές του δέκα εντολές’ (εκτίθενται σε βιβλική ορολογία): 

1. ‘Ου ποιήσεις’ ποτέ ένα άλλο ‘ανθρώπινο ον’ κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή σου! 

2.  ‘Ου κρίνεις’ ποτέ έναν άνθρωπο μόνο και μόνο από την ενόχληση που δημιουργεί! 

3.  ‘Ου ενοχοποιήσεις’ ποτέ την κληρονομικότητα ή το περιβάλλον (και κατά Jarvis) 

4. ‘Oυ χαρακτηρίσεις’ ποτέ κάποιον ως ανίατη περίπτωση και τον περιθωριοποιήσεις! 

5.  ‘Ου αποφύγεις’ να βοηθήσεις τους άλλους να γίνουν αποφασιστικοί στη ζωή τους! 

6.  ‘Ου στερήσεις’ ποτέ από έναν άνθρωπο το δικαίωμά του να είναι υπεύθυνος! 

7.  ‘Τίμα τον καθένα που αναζητά τη μάθηση και να την υπηρετείς σωστά! 

8.  ‘Ου υιοθετήσεις’ καθολικές λύσεις ούτε να προσδοκάς θαύματα! 

9.  ‘Διατήρησε την αίσθηση του χιούμορ, που γλυτώνει από δύσκολες καταστάσεις’!  

10. ‘Να θυμάσαι πάντα την ιερότητα και την αξιοπρέπεια της αποστολής σου’! 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο “ρόλος” του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι 

“καταλυτικός”, αλλά και διαχρονικός· έτσι, ο εκπαιδευτής ενηλίκων που εφαρμόζει 

στην πράξη τη σωκρατική μέθοδο, αναλαμβάνει ενεργητικά έναν αποτελεσματικό 

“ρόλο” στην αναζήτηση της αλήθειας λειτουργώντας, στην ουσία, ως ένα “πρότυπο 

μάθησης”, δείχνοντας προθυμία για μάθηση και αλλαγή· ο ρόλος “μετασχηματίζεται” 

στα πλαίσια της “κονστρουκτιβιστικής” εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων αφήνει τους κλασικούς του “ρόλους” και “υποδύεται” τους αντίστοιχους 

“κονστρουκτιβιστικούς”46, που είναι ‘ήσσονος σημασίας’, αλλά πιο αποτελεσματικοί. 

 

 

 

                                                 
46 Βλ. επόμενο κεφάλαιο. 
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           4.5  Εκπαιδευτικά προγράμματα, μέθοδοι και τεχνικές 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘σχεδιάζεται’ με ‘βάση’ τις διάφορες ανάγκες 

των ενήλικων, για τις οποίες πρέπει απαραίτητα πρώτα να προηγείται διερεύνηση 

λόγω της ‘ανομοιογένειας’ μεταξύ των εκπαιδευόμενων (με τον όρο ‘ανάγκη’ 

εννοούμε ‘επιθυμία’ ή ‘προτίμηση’). Τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει 

να ‘σχεδιάζονται’ λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, όπως ο σεβασμός της ενηλικιότητας και να μη σχεδιάζονται στο ‘κενό’! 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι άρτια οργανωμένο και ‘σχεδιασμένο’ 

με σαφείς εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους ‘συνδέοντας’ τις προηγούμενες 

γνώσεις και εμπειρίες του ενήλικου εκπαιδευόμενου με τις νέες γνώσεις. Επίσης, 

είναι εξίσου σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμώμενοι τρόποι μάθησης¨ ως 

γνωστό, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι προτιμούν την ‘αυτοκατευθυνόμενη μάθηση’ και  

κριτική σκέψη. Ακόμα, το ‘κλίμα’ στη μαθησιακή διαδικασία πρέπει να διέπεται από 

επικοινωνία, συνεργασία και αλληλοσεβασμό, ένας ‘σωστός συνδυασμός’ μάθησης! 

Αντίθετα, οι πολλές ώρες διδασκαλίας δεν ωφελούν, αλλά κουράζουν τους 

ενήλικους! Στην ‘υλοποίηση’ ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σημασία έχει η 

‘ποιότητα’ και όχι η ‘ποσότητα’! Τέλος, προκειμένου ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

διδασκαλίας να είναι ‘επιτυχές’, πρέπει να διερευνηθούν τα διάφορα ‘εμπόδια’ που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, για τα οποία έγινε λόγος σε προηγούμενη θέση, 

και να βρεθούν διάφοροι τρόποι ‘υπερπήδησής’ τους! Αξίζει ν’ αναφερθεί στο ότι 

πολλά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ‘υλοποιούνται’, δεν τυγχάνουν 

επιτυχίας, ακριβώς διότι δεν εφαρμόζουν καμιά από τις προηγούμενες αρχές.  

Με ‘βάση’ τα ανωτέρω, τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

‘σχεδιάζονται’ και ‘υλοποιούνται’ στην πράξη πρέπει να είναι ‘ενεργητικά’ και όχι 

‘παθητικά’ , να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες πάνω στις οποίες 

να είναι σε θέση να ‘ενσωματώσουν’ τις νέες ιδέες, αλλιώς η καινούργια γνώση δεν 

‘αφομοιώνεται’! Όσον αφορά τα διάφορα κίνητρα μάθησης και συμμετοχής στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, αυτά διαφέρουν ανάλογα με το είδος των προγραμμάτων 

τις προσδοκίες των εκπαιδευόμενων από αυτά, αλλά και το εκπαιδευτικό ‘επίπεδο’ 

των συμμετεχόντων (Cross, 1981:54-56). To κυριότερο, πάντως, κίνητρο συμμετοχής 

σ’ ένα πρόγραμμα είναι η ανάγκη για κοινωνικοποίηση-σύναψη κοινωνικών σχέσεων 

και γνωριμιών-, ενώ, άλλος λόγος είναι η κοινωνική προσφορά, η επαγγελματική 

ανάπτυξη ,η ‘απόδραση’ από την καθημερινότητα, το ενδιαφέρον για μάθηση κ.ά.  
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Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές  

Με τη σωκρατική μέθοδο, ο εκπαιδευτής “οδηγεί” τους εκπαιδευόμενους προς 

ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα, σχετικά μ’ αυτό που τους απασχολεί δημιουργώντας 

τις  κατάλληλες συνθήκες για μάθηση και χρησιμοποιώντας, στην πράξη, διάφορες 

εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές¨ στην ουσία, δεν υπάρχει σαφής εννοιολογική 

διάκριση ανάμεσα στις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές (θα μπορούσαμε όμως 

να ορίσουμε ως ‘εκπαιδευτική τεχνική’ μία συγκεκριμένη διαδικασία που 

ακολουθείται, ενώ ‘εκπαιδευτική μέθοδο’ ένα σύνολο αρχών και αξιών). 

  Στις διάφορες μεθόδους που είναι “επικεντρωμένες” στον εκπαιδευτή, ο 

Jarvis (2004,σ.170) κατατάσσει τεχνικές όπως η επίδειξη, η κατ/μενη και ελεγχόμενη 

συζήτηση, η συζήτηση, η εισήγηση-ομιλία κ.ά., ενώ στους εκπαιδευόμενους 

κατατάσσει τεχνικές όπως ο “καταιγισμός ιδεών”, οι διάφορες ομάδες συζήτησης, η 

συνέντευξη, η ακρόαση, η εναλλαγή “ρόλων” (“παιχνίδια”), το σεμινάριο, η 

“χιονοστιβάδα”, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά. Γενικά, στην εκπαίδευση ενηλίκων 

είναι σημαντικό να “υιοθετούνται” τεχνικές ‘επικεντρωμένες’ στον εκπαιδευόμενο. 

Μία από τις τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων στην οποία αποδίδεται πολύ 

μεγάλη σημασία από τους σύγχρονους μελετητές είναι ο ‘διάλογος’, ένα από τα 

σημαντικά “στοιχεία” της σωκρατικής μαιευτικής. Διάλογος, στην ουσία, είναι μια 

“κατευθυνόμενη συζήτηση” (“βήμα προς βήμα”), χαρακτηριστικό της σωκρατικής 

μεθόδου, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτής προσπαθεί να “εκμαιεύσει” από τους 

εκπαιδευόμενους την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρίες τους με μια σειρά 

ερωτήσεων που τους υποβάλλει· το πλεονέκτημα της εφαρμογής της τεχνικής αυτής 

είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι “εμπλέκονται” ενεργά σ’ όλη την εκπαιδευτική 

διαδικασία και γι’ αυτό θεωρείται, όχι άδικα, μία ενεργητική εκπαιδευτική τεχνική η 

οποία προκαλεί την ενεργητική συμμετοχή των ενηλίκων οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ο Freire θεωρεί το διάλογο που λαμβάνει χώρα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων καθοριστικό, διότι είναι, στην ουσία, μία σχέση διαρκούς 

αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι 

“η στιγμή του διαλόγου”= ‘στιγμή μετασχηματισμού”. Εξάλλου, ο διάλογος 

“γεννήθηκε”, όπως προαναφέρθηκε, ΕΔΩ, στη χώρα της δημοκρατίας, την Ελλάδα. 

 Αν και οι παραπάνω τεχνικές προτείνονται, εν τούτοις η χρήση τους δεν είναι 

συχνή από τους εκπαιδευτές ενηλίκων, διότι προτιμούνται, στην πράξη άλλες 

τεχνικές όπως αυτή της “εισήγησης”. Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρήση τους φέρει 

θετικά αποτελέσματα στη  σύγχρονη μαθησιακή διαδικασία (Courau, 2008: 28). 
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       4.6 Εφαρμογή της σωκρατικής μεθόδου στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων 

Η σωκρατική μαιευτική βρίσκει εφαρμογή στη σύγχρονη εκπαίδευση 

ενηλίκων με “εργαλεία” αυτά που πρώτος εισήγαγε ο Σωκράτης (διαλεκτική μέθοδος, 

ελεγκτική κλπ.). Όλοι οι σύγχρονοι εκπαιδευτές ενηλίκων εφαρμόζουν στη σύγχρονη 

εκπαίδευση ενηλίκων  τις βασικές αρχές της σωκρατικής μαιευτικής.“Στόχος” της 

σωκρατικής μεθόδου είναι το “γνώθι σαυτόν”, δηλ. να γνωρίσει καθένας τον εαυτό 

του· αποτελεί, στην πράξη, τον πλέον κατάλληλο τρόπο διδασκαλίας, μία μέθοδος 

διδασκαλίας της κριτικής σκέψης, αφού δίνει έμφαση στο λεγόμενο “κριτικό 

στοχασμό”. Εκείνο το οποίο διαφοροποιεί τη σωκρατική μέθοδο είναι η απουσία 

υπεροψίας από το δάσκαλο και η “ανακάλυψη” του “εγώ” από το μαθητή, ο οποίος 

γίνεται “συνερευνητής” με το δάσκαλο στην αναζήτηση της γνώσης και της αλήθειας, 

την ‘αέναη’ αναζήτηση της γνώσης, η οποία, στη σωκρατική διδασκαλία γίνεται 

‘συνώνυμη’ της αρετής (Η αρετή είναι γνώση).  

Ένα άλλο σημείο μείζονος ενδιαφέροντος είναι η διερεύνηση της δυνατότητας 

εξεύρεσης μιας “φόρμουλας” ή μιας “συνταγής”, δηλ. ενός συστηματικού τρόπου 

εφαρμογής, στην πράξη, της σωκρατικής μεθόδου κατά το πρότυπο των σωκρατικών 

διαλόγων, ενώ οι ‘στάσεις’ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων αποτελούν απαραίτητη 

“προϋπόθεση” ως προς την “υιοθέτηση” και εφαρμογή της μεθόδου (απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί και η ‘ενθάρρυνση’ των εκπαιδευόμενων για συμμετοχή)47. Η 

‘ουσία’ της σωκρατικής μαιευτικής έγκειται στην παραδοχή αφενός και στην 

‘αναίρεση’ αφετέρου των εσφαλμένων αντιλήψεων των ενηλίκων, κάτι το οποίο 

αποτελεί, στην πράξη, το πιο δύσκολο ‘εγχείρημα’ γι’ αυτούς. 

Τέλος, η σωκρατική μέθοδος δίνει έμφαση στην “καλλιέργεια” της κριτικής 

ικανότητας και, κατ’ επέκταση, στον κριτικό στοχασμό, τον ‘αυτο-έλεγχο’ και την 

αυτογνωσία, “στοιχεία’’ που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη σύγχρονη εκπαίδευση 

ενηλίκων και “ελκύει” τους σύγχρονους μελετητές της να την “υιοθετήσουν” 

ανεπιφύλακτα και χωρίς κανέναν απολύτως ενδοιασμό· έτσι, η αναζήτηση της 

αλήθειας (α+ λήθη) καθίσταται “βίωμα” με το ανάλογο αποτέλεσμα. Ας μη ξεχνάμε 

ότι η μέθοδος αυτή είναι διαχρονική και προτιμητέα αποτελώντας το πιο ‘πολύτιμο’ 

μάθημα του Σωκράτη σ’ όλους τους ανθρώπους, από την αρχαιότητα ως σήμερα! 

                                                 
47 Η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων βρίσκεται στον “πυρήνα” της σωκρατικής μαιευτικής.  
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5. Ο ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

            5.1 Η εφαρμογή της μαιευτικής μεθόδου στο σύγχρονο κονστρουκτιβισμό 

Με δεδομένη τη ρήση του Piaget, όπως ήδη προαναφέρθηκε, ότι: «Δε θα ήταν 

δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τη σωκρατική μέθοδο, χωρίς να έχουμε προηγουμένως 

“κατακτήσει” ορισμένες από τις αρετές του Σωκράτη, αρχίζοντας από κάποιο 

σεβασμό προς την υπό διαμόρφωση νόηση», δηλ. ακολουθώντας κανείς τη 

‘μαιευτική’ ή/και ‘εντάσσοντάς’ την στη διδακτική του, οφείλει να παρέχει 

τόσες/τέτοιες πληροφορίες στον άνθρωπο τον οποίο έχει απέναντί του ως 

διδασκόμενο διασφαλίζοντας ή, μάλλον, προλαμβάνοντας την πρωτόβουλη δράση 

του τελευταίου, ώστε αυτός ν’ αναλαμβάνει την κάθε κατάλληλη περιεχόμενη στην 

όποια ερώτηση-πληροφορία, προκειμένου να πορευθεί και να καταλήξει με φυσικό 

και αβίαστο τρόπο στην ‘α- λήθεια’ του, ο σύγχρονος κονστρουκτιβισμός “έρχεται να 

συναντηθεί” σ’ αυτό ακριβώς το σημείο με τη σωκρατική μαιευτική/διαλεκτική, υπό 

την έννοια ότι και τα δύο αυτά “διανοητικά σχήματα” “χτίζουν” τη γνώση, σα μια 

διαδικασία  η οποία δημιουργείται, εκπονείται, “κατασκευάζεται”, επιτελείται από 

τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. 

Η σωκρατική μέθοδος της μαιευτικής και η διαλεκτική μέθοδος της 

αναζήτησης της α-λήθειας (α+ λήθη) ξεκινά από το μακρινό παρελθόν και φτάνει στο 

παρόν, επεκτεινόμενη και προς το μέλλον – διαχρονική γαρ – δίνοντας τη δυνατότητα 

στο διδασκόμενο στο “πλαίσιο” ενός “πραγματικού διαλόγου” να “κατασκευάσει”  τη 

γνώση. Στο πλαίσιο ενός “γνωστικού και κοινωνικο-γνωστικού κονστρουκτιβισμού”, 

πριν από πολλά χρόνια, ο Vygotsky (1993, σ. 215), “στήνοντας την ίδια τη σκαλωσιά 

του”, στην ουσία, προκειμένου να ‘προελάσει’ ο διδασκόμενος τη “ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης”, δεν έκανε κάτι πολύ διαφορετικό με το να προτάσσει, κατά τη διεξαγωγή 

της διδακτικής πράξης, την “ανακάλυψη” της “ζωντανής γνώσης” έναντι μιας 

διδασκαλίας, η οποία “ξοδεύεται” σε “κενά σχήματα”. Ο Vygotsky, επιπλέον, κάνει 

λόγο για τη “γενετική προέλευση της νόησης και της γλώσσας” (1993,σ.124), κάτι το 

οποίο συνάδει, στην πράξη, με την πλατωνική-σωκρατική θεώρηση της γνώσης48. 

Εξάλλου, οι “ρίζες” του αρχαίου κονστρουκτιβισμού πρέπει ν’ αναζητηθούν 

στην αρχαία Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα (βλ. κεφ. 2), με το Σωκράτη πρωτοπόρο· ο 

τελευταίος, με τη διαλεκτική του μέθοδο, “ανακάλυψε” τον κονστρουκτιβισμό, ο 

οποίος συμβαδίζει διαχρονικά με τη “σωκρατική μέθοδο” της μαιευτικής, χωρίς, κατ’ 

                                                 
48 “Γνώση ως ανάμνηση”. 



-57- 
 

 
 

ανάγκη, να “ταυτίζονται”, αλλά ν’ ακολουθούν η μία την άλλη, “συμπληρώνοντας” 

αλλήλους!    Αλλά και οι σύγχρονοι κονστρουκτιβιστές, όπως ο Vico και Kant (18ος 

αιώνας), ο Piaget και Bruner (20ός αιώνας) και, κυρίως, ο Glaserfeld (20ός-21ος 

αιώνας), παρόλες τις επιμέρους διαφορές και διχογνωμίες τους, “υιοθετούν”, κατά 

“βάση”, τη σωκρατική μέθοδο της μαιευτικής για τις θεωρίες τους. Η πιο σημαντική 

διαφορά (‘απόκλιση’) μεταξύ των προσεγγίσεων του Piaget και του Vygotsky είναι ο 

βασικός τρόπος μάθησης: σύμφωνα με το ριζοσπαστικό κονστρουκτιβισμό, η μάθηση 

θεωρείται ως αποτέλεσμα δύο ‘στενά συνδεδεμένων’ μεταξύ τους συμπληρωματικών 

διαδικασιών αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντός του, ενώ, 

αντίθετα, ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, ‘βασισμένος’ στη ‘θεωρία δράσης’ του 

Vygotsky, ‘επικεντρώνεται’ στη ‘εσωτερίκευση’, η οποία νοείται ως ένας ‘μετ/σμός’ 

‘διαψυχολογικός’ σε ‘ενδοψυχολογικό’. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση του Piaget 

‘βασίζεται’ στα ‘ατομικά σχήματα’ (individual schemes), ενώ του  Vygotsky σε 

κοινωνικές σχέσεις (social relations), (Κολέζα, 2005). 

Άλλη μία σημαντική διαφορά (απόκλιση) μεταξύ κοινωνικού και 

ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισμού είναι και ο τρόπος επίτευξης της εννοιολογικής 

αλλαγής στα ‘πλαίσια’ των δύο θεωριών¨ έτσι, στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, ‘η 

ανάπτυξη προηγείται της μάθησης’, ενώ στο ριζοσπαστικό η μάθηση ‘προωθεί’ την 

ανάπτυξη ‘οδηγώντας’ στον αντίστοιχο ‘σχεδιασμό’ της διδασκαλίας 

(Ματσαγγούρας, 1998). Πιο συγκεκριμένα, στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό το 

‘σημείο εκκίνησης’ είναι ένα γενικό ‘μοντέλο’ που  προτείνεται από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτή, ενώ, στο ριζοσπαστικό  το σημείο εκκίνησης είναι πάλι ένα γενικό 

‘μοντέλο’ το οποίο προτείνεται όμως από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και τις 

διάφορες αντιλήψεις τους¨ οι δύο θεωρίες έχουν κ΄ διαφορετικούς στόχους: 

εσωτερίκευση της ‘δια-ψυχολογικής δραστηριότητας’ έναντι ‘επαναδόμησης των 

πρώιμων αντιλήψεων’.  

Τέλος, σημαντική ‘απόκλιση’ των δύο θεωριών είναι η διαφοροποίησή τους 

ως αναφορά το ‘ρόλο’ του εκπαιδευτή ενηλίκων στη διαδικασία διδασκαλίας- 

μάθησης: χωρίς καμία από τις δύο προαναφερθείσες θεωρίες να ‘μειώνει’ το ‘κύρος’ 

του, ο τελευταίος, στο ριζοσπαστικό κονστρουκτιβισμό βοηθάει ‘έμμεσα’ στην 

ανάπτυξη- ‘προηγείται’ της μάθησης- με τη δημιουργία ενός ‘συγκρουσιακού 

περιβάλλοντος’ κατέχοντας το ‘ρόλο’ του ‘διευκολυντή’ (facilitator) στη μαθησιακή 

διαδικασία, με καθήκον να ‘ρυθμίζει’ ή να ‘διαμορφώνει’ το εκπαιδευτικό 

‘περιβάλλον’ έτσι, ώστε να ‘διευκολύνει’ την ανάπτυξη (Glasersfeld, 2002), ενώ, 
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αντίθετα, στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό λειτουργεί, στην πράξη, ως 

‘διαμεσολαβητής’ (mediator),με  άμεση παρέμβαση στη διδασκαλία-η μάθηση 

‘οδηγεί’ στην ανάπτυξη- (Rochelle, 1995). 

Επανερχόμενοι στην πρώτη διαπίστωση (‘σύγκλιση θεωριών), οι θεωρίες του 

ριζοσπαστικού και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, μπορούν να συνεξεταστούν 

‘συμπληρωματικά’ και όχι ‘ανταγωνιστικά’, αφού, στην ουσία, κάπου “συγκλίνουν”. 

Η Ε. Κολέζα αναφέρεται στον Cobb και τους συνεργάτες του (Cobb, 2000), οι οποίοι 

πρότειναν μία εναλλακτική προσέγγιση ‘ενσωμάτωσης’ των δύο θεωριών με κριτήριο 

ποια ερμηνεύει καλύτερα τα αποτελέσματα της μάθησης. Ως γνωστό, για την 

κονστρουκτιβιστική θεωρία, η μάθηση, με την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι 

“εξοπλισμός” για τη ζωή. Ο κονστρουκτιβισμός είναι μία μορφή προοδευτικής 

φιλοσοφίας που ενδιαφέρεται περισσότερο για τα αποτελέσματα παρά για τις 

διαδικασίες και, στο σημείο αυτό, διαφέρει από τον προοδευτισμό, ενώ, αντίθετα, 

συμφωνεί με το φιλελευθερισμό, επειδή και οι δύο “εστιάζουν” την προσοχή τους 

στα αποτελέσματα, διαφέρουν όμως ως προς τον τρόπο προσδιορισμού των σκοπών: 

ο κονστρουκτιβισμός “βασίζεται” στην επιστήμη – όπως και ο προοδευτισμός – και 

μεταβάλλει τα αποτελέσματά του, σε αντίθεση με το φιλελευθερισμό. 

Η προσπάθεια αυτή της “συνένωσης” των δύο θεωριών προέρχεται από την 

άποψη ότι το ενεργητικό άτομο (ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός) “κινείται” σ’ ένα 

ενεργητικό περιβάλλον (κοινωνικός κονστρουκτιβισμός). Έτσι, οι σύγχρονοι 

ερευνητές (βλ. Κεφ. 2) υποστηρίζουν ότι οι θεωρίες του ριζοσπαστικού και του 

κοινωνικού κονστρουκτιβισμού θα πρέπει, πρακτικά, να “συζευχθούν”, δηλ. το άτομο 

να ενταχθεί σ’ ένα “περιβάλλον” ενεργητικό (ριζοσπαστικός + κοινωνικός 

κονστρουκτιβισμός) και ότι η ατομική δράση “οδηγείται” σε “ανώτερα σχήματα” 

μέσω της συνεργασίας και της αλληλοδιδασκαλίας, δηλ. ενός επιτυχούς 

“συνδυασμού” των δύο προσεγγίσεων (‘radical-social constructivism’). Η νεότερη 

προσέγγιση είναι η ‘αλληλεπιδραστική προσέγγιση’ η οποία συνδυάζει την ατομική 

προσέγγιση του Piaget και τη συλλογική του Vygotsky. Ο ίδιος ο Lerman (2000), 

σχολιάζοντας την προσπάθεια αυτή της προσέγγισης των θεωριών, αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι συγκεκριμένοι ερευνητές αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η μάθηση, 

αυτή-καθαυτή, δεν επενεργεί αναπτυξιακά μόνο έμμεσα, (“συγκρουσιακά”), αλλά και 

άμεσα, μέσω της συνεργασίας και της αλληλοδιδασκαλίας, η οποία ‘οδηγεί’ σε 

ανώτερα σχήματα απ’ ό, τι η ατομική δράση!  Ο εκπαιδευτής ενηλίκων, στην πράξη, 

έχει τη διακριτική ευχέρεια να ‘εναλλάσσει’ τον εκάστοτε τρόπο διδασκαλίας που 
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επιλέγει χρησιμοποιώντας άλλοτε τη μία και άλλοτε την άλλη θεωρία- όχι και τις δύο 

συγχρόνως- ενεργώντας άλλοτε σαν ‘ενθαρρυντής’ και άλλοτε σαν ‘καθοδηγητής’, 

προσφέροντας, κάθε φορά, τα ανάλογα ‘εργαλεία’ για να ‘χτίσουν’ οι μαθητές μόνοι 

τους τη γνώση (Ματσαγγούρας, 1998). 

Με “βάση” τα προηγούμενα, συνάγεται το ασφαλές συμπέρασμα ότι μία 

“σύζευξη” των δύο προσεγγίσεων θα ήταν ιδανική δηλ. της ατομικής (radical) και της 

συλλογικής (social) καθώς και η ‘ανάδειξη’ της “αλληλεπιδραστικής προσέγγισης”49, 

που προκύπτει σαν μία τρίτη μορφή προσέγγισης (Ε.Κολέζα,2005),χωρίς ν’ 

αγνοείται, βέβαια, στην πράξη, η ριζοσπαστική προσέγγιση (Β. Καραβάκου, 2011, σ. 

219). Άρα, επανερχόμενοι στο βασικό ερώτημα που τίθεται στην πράξη, «αν η γνώση 

είναι ατομικό “κατασκεύασμα” ή “κοινωνική διαδικασία μάθησης”», καλείται κανείς 

να συνδυάσει την ατομική προσέγγιση του Piaget που υποστηρίζει ότι «η μάθηση 

είναι ατομική αλλαγή σύμφωνα με τη γνωστική ανάπτυξη και γνωστικό πλαίσιο» και 

τη συλλογική προσέγγιση του Vygotsky ο οποίος αναφέρει ότι «η μάθηση αποτελεί 

μια διαδικασία εκπολιτισμού με βάση προϋπάρχουσες κοινωνικές δομές και 

υποστηρίζεται από διάφορα διαμεσολαβητικά μέσα ή κατάλληλες αναπαραστάσεις» 

(Καραβάκου, 2011). Σε τελική ανάλυση, η μάθηση αποτελεί μια ατομική υπόθεση 

(ατομικός-ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός), που ‘υλοποιείται’, μέσω κοινωνικών 

διαδικασιών (κοινωνικός κονστρουκτιβισμός)50,μια και το κάθε άτομο ξεχωριστά 

αποτελεί, στην ουσία, μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, όπου και ανήκει. 

Κατά συνέπεια, η ‘τυφλή’ προσήλωση στο ένα ή άλλο είδος ‘κονστρουκτιβισμού’, θ’ 

αποτελούσε, στην πράξη, μία μεμονωμένη θεώρηση και ,ίσως ‘εξωπραγματική’, 

ιδιαίτερα σε μια εποχή, όπως η δική μας, της παγκοσμιοποίησης και της διάδοσης των 

ιδεών. Ωστόσο, δίχως να παραβλέπεται η ριζοσπαστική προσέγγιση, η έμφαση 

σήμερα δίνεται στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό (‘κέρδισε’ ο Vygotsky!). 

Η μαιευτική μέθοδος του Σωκράτη είναι μία μέθοδος κονστρουκτιβιστική που 

“στηρίζεται” στο σωκρατικό διάλογο, που αποτελεί μία μορφή “κατευθυνόμενου 

διαλόγου” με “στόχο” την “ανακάλυψη” της αλήθειας από τον εκπαιδευόμενο, φέρνει 

δε πιο κοντά τις δύο, αντίθετες τυπικά, μορφές του κονστρουκτιβισμού, “ενώνοντάς” 

τις σε μία “σύνθετη” μορφή, η οποία και βρίσκει – όπως και η σωκρατική μαιευτική – 

εφαρμογή στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων. 

                                                 
49 Σύμφωνα μ’ αυτήν, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι “συγκροτούν” αλληλεπιδραστικά, την 
“κουλτούρα” της τάξης, απ’ όπου προκύπτουν συμβάσεις μέσα από συζητήσεις (Κοσσυβάκη, 2003).  
50 Πανεπιστημιακές σημειώσεις ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 & 2016-2017 (Β. Καραβάκου).  
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Επιχειρώντας τώρα μία προσέγγιση της θεωρίας και των αρχών του 

κονστρουκτιβισμού στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα μπορούσαμε, χρησιμοποιώντας τη 

μεταβατική ιδιότητα από τα μαθηματικά, να πούμε ότι εφόσον η μαιευτική μέθοδος 

“συμβαδίζει” με τον κονστρουκτιβισμό – όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη 

θέση – αφού είναι μία κονστρουκτιβιστική μέθοδος, αλλά και διαχρονική, - -χωρίς 

απαραίτητα οι δύο μέθοδοι να ‘ταυτίζονται’-και, παράλληλα, όπως αναλύσαμε στο 

κεφ. 4, βρίσκει εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων, άρα και ο κονστρουκτιβισμός 

μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση ενηλίκων!  

Με “βάση” τα προηγούμενα, με δεδομένη την εκπαιδευτική μεθοδολογία της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητες (χαρακτηριστικά) των εκπαιδευόμενων, 

αξίζει ν’ αναφερθεί ότι το λεγόμενο “παραδοσιακό” (δασκαλοκεντρικό) μοντέλο 

εκπαίδευσης θεωρείται ανεπαρκές και ακατάλληλο· έτσι, ο “δάσκαλος-αυθεντία”, ο 

“μεταδότης” γνώσεων παραχωρεί τη θέση του στον “εκπαιδευτή-εμψυχωτή”, ο 

οποίος ‘σχεδιάζει’ και συντονίζει την εκπαιδευτική διεργασία “αποδομώντας” 

σχέσεις και ‘διαγιγνώσκοντας’ ανάγκες “εμπλέκοντας” έτσι ενεργητικά τους 

εκπαιδευόμενους  “υιοθετώντας”, στην πράξη, το λεγόμενο “μαθητοκεντρικό 

μοντέλο” μάθησης αντί του “δασκαλοκεντρικού”. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα 

του κονστρουκτιβισμού! 

Γενικά, η κονστρουκτιβιστική θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στη διδακτική 

πράξη, αρκεί οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να προσδιορίζουν τις γνώσεις τους δηλ. 

αυτό το οποίο μαθαίνουν να μην είναι αυτό που επιδιώκει ο εκπαιδευτής, αλλά η 

γνώση να προέρχεται από τον “εσωτερικό κόσμο” του εκπαιδευόμενου και όχι από 

τον εξωτερικό του· με άλλα λόγια, η γνώση να εξαρτάται απ’ αυτό που ήδη 

γνωρίζουν – ο πιο καθοριστικός “παράγοντας” της μάθησης είναι η προϋπάρχουσα 

γνώση51 –  και η ίδια η μάθηση ν’ αποτελεί, στην πράξη, μια συνεχή ενεργητική 

διαδικασία, την ευθύνη της οποίας έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι που 

“αυτοκατευθύνονται” και, μέσω της “κατασκευής” των εννοιών να συντελείται η 

επικοινωνία. Όπως έχει ήδη τονιστεί, ο κονστρουκτιβισμός, στην πράξη, όσον αφορά 

στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενδιαφέρεται περισσότερο για τα αποτελέσματα παρά για 

τις διαδικασίες –σε αντίθεση με τον προοδευτισμό– και βασίζεται σε επιστημονικές 

μεθόδους για την “κατάκτηση” της γνώσης, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται 

βοηθώντας, ταυτόχρονα, στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

                                                 
51 “Κτίζουμε” πάνω στην προϋπάρχουσα γνώση. 
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Για τον κονστρουκτιβισμό, τα γνωστικά “προϊόντα” είναι αποτέλεσμα μιας 

αναστοχαστικής διαδικασίας, η οποία σχετίζεται με το “πώς” η αντικειμενική 

πραγματικότητα καθίσταται “αντικείμενο” της σκέψης (Brousseau, 1997). Σύμφωνα 

με τους “Κοντάκο & Γκόβαρη” (2006), ο κονστρουκτιβισμός “κατασκευάζει” ένα 

μαθησιακό “περιβάλλον” εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα διάδραση με αυθεντικές 

προβληματικές ή μη-καταστάσεις, πολλαπλά μορφωτικά συγκείμενα για τη μεταφορά 

και τη “μετουσίωση” της γνώσης και συνεργατική μάθηση. 

 ‘Συνθέτοντας’ τους όρους “μαιευτική”, “κονστρουκτιβισμός”  “Εκπαίδευση 

Ενηλίκων”, θα μπορούσαμε να εννοήσουμε μία ‘ανοιχτή διδακτική μαθησιακή 

διαδικασία’ οικοδόμησης της γνώσης με ατομική επεξεργασία του πληροφοριακού 

υλικού, στιβαρό αλλά έμμεσο, συντονιστικό “ρόλο” του διδάσκοντα και “επίκεντρο” 

το διδασκόμενο ως φορέα ανακάλυψης και κατασκευής” της προϋπάρχουσας γνώσης. 

Όπως έχει τονιστεί προηγούμενα, αν και ο σύγχρονος κονστρουκτιβισμός έχει 

προσφέρει τα μέγιστα στην εκπαίδευση ενηλίκων, αφού οι εκπαιδευτές ενηλίκων 

παρέχουν πλέον εκπαίδευση με τους όρους της επιστήμης της “ανδραγωγικής” και η 

τυπική ιεραρχική σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου “μετουσιώνεται”, με όρους 

“σωκρατικής διαλεκτικής” και “κονστρουκτιβισμού” σε μία σχέση “εκπαιδευτή-

εκπαιδευόμενου” με “εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές” (Freire), παρόλα αυτά, η 

σημερινή εκπαίδευση ενηλίκων, μέσα από τις “δομές” της παγκοσμιοποίησης, δεν 

‘ακολουθεί’ την κονστρουκτιβιστική θεωρία, αφού η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία 

και οι εκπαιδευτές έχουν την εκπαίδευση ως “επικερδή δραστηριότητα” και όχι ως 

“λειτούργημα” που είναι, στην ουσία,με συνέπεια να ‘επενδύουν’ σ’ αυτήν¨ αντίθετα, 

ο κονστρουκτιβισμός θεωρεί τη μάθηση ως ‘απαραίτητο εξοπλισμό’ για τη ζωή και 

τη γνώση ως ‘κατασκευή’. Προκειμένου να ‘γεφυρωθεί’ αυτό το ‘χάσμα’ 

απαιτούνται, στην πράξη, νέες μορφές κατανόησης (Salmon, 1995). H κοινή 

μαθηματική λογική και ο ‘εμπειρισμός’ που προέρχονται από την παρατήρηση, 

πρέπει να παραχωρήσουν τη θέση τους στην κοινωνική αλληλεπίδραση με έμφαση 

στον τρόπο και όχι στον κόπο. 

Προσωπική γνώμη του γράφοντος είναι ότι η εκπαίδευση, είτε τυπική είτε 

άτυπη, αποτελεί για τον διδάσκοντα πρωταρχικά ένα “λειτούργημα” και, στη 

συνέχεια, ένα επάγγελμα.  Για το λόγο αυτό, ο δάσκαλος-εκπαιδευτής οφείλει να 

είναι πρώτιστα “παιδαγωγός” και ύστερα διδάσκαλος. Όσον αφορά την εφαρμογή του 

κονστρουκτιβισμού στην εκπαίδευση ενηλίκων, θεωρώ ότι, με τον τρόπο αυτό, ο 

εκπαιδευόμενος μαθαίνει καλύτερα και πιο εύκολα, αλλά και πιο ευχάριστα. 
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5.2 Σχεδιασμός κονστρουκτιβιστικής διδασκαλίας στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη θέση, η κονστρουκτιβιστική διδασκαλία 

απαιτεί, κατ’ αρχήν, ένα “κονστρουκτιβιστικό” (=μαθητοκεντρικό) περιβάλλον το 

οποίο χαρακτηρίζεται από την έρευνα, τη δράση, τη φαντασία, την “ανακάλυψη”, την 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων και τη δημιουργία υποθέσεων52. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να “συμπληρώσει” τις κλασικές δεξιότητες 

και ρόλους με αντίστοιχους κονστρουκτιβιστικούς53, ικανός να επιλύσει προβλήματα 

και να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Εδώ σημασία έχουν η γνώση, οι δεξιότητες, 

οι “στάσεις”, η δημιουργικότητα και η ευσυνειδησία. 

    Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαφορά της κλασικής (παραδοσιακής) από την 

κονστρουκτιβιστική τάξη, ας παρατηρήσουμε τον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνεται 

ότι η κλασική-παραδοσιακή τάξη και η κονστρουκτιβιστική είναι “εκ διαμέτρου” 

αντίθετες· ωστόσο, αρκετές έννοιές “αναμειγνύονται” και “αλληλοσυμπληρώνονται” 

με αποτέλεσμα η διαφορά τους να είναι δυσδιάκριτη. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ) ΜΕ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 

– Δασκαλοκεντρική 

– Αποτελεσματική 

– Διδακτική 

– Εργο-κεντρική 

– Εξουσιαστική 

– Τμηματική 

– “Δεσμευμένη” 

–  Γραμμική 

– “Συγκλίνουσα”  

–  Πληροφορική 

–  Μαθητοκεντρική 

–  Διαδικαστική/Διαδραστική 

–  Διευκολυντική 

–  Προσωπο-κεντρική 

–  Ελεύθερη 

–  Ολική 

– “Αδέσμευτη”   

– “Συνδετική”  

– “Αποκλίνουσα”  

–  Εμπειρική  

          

 Από τη μεριά του, ο εκπαιδευτής ενηλίκων, προκειμένου ν’ ανταποκριθεί στους 

διάφορους “ρόλους” του, είναι απαραίτητο να διαφοροποιήσει κάποιους “ρόλους” 

που καλείται να “παίξει” (στα πλαίσια του κονστρουκτιβισμού, ‘ρόλοι’ 

διαφοροποιούνται, άλλοι παραμένουν οι ίδιοι) · όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο 

ίδιος ο Vygotsky: «ο εκπαιδευτής των ενηλίκων είναι αυτός μέσω του οποίου 

“αναπαράγονται” ιεραρχικές-ταξινομικές σχέσεις». Το ίδιο συμβαίνει και με τις 

                                                 
52 Οι υποθέσεις είναι ιδέες για τις οποίες πιστεύουμε ότι είναι αληθείς.  
53 Βλ. παρακάτω. 
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πολλές και διαφορετικές δεξιότητες εφαρμογής των διαφόρων εκπαιδευτικών 

τεχνικών, αφού στο “πλαίσιο” της κονστρουκτιβιστικής διδασκαλίας, οι εκπαιδευτές 

βοηθούν τους εκπαιδευόμενους στην “ανακάλυψη” των γνωστικών “αντικειμένων”, 

καθώς η ίδια η γνώση αναδημιουργεί “εμφυσώντας” ζωή στον εκπαιδευόμενο· με τον 

τρόπο αυτό, “λειτουργούν” μέσω του διαλόγου54, “ανασκευάζοντας” τον εαυτό τους 

από παραδοσιακό διδάσκοντα σε ομιλητή και ακροατή.  

 

Όλα τα παραπάνω φαίνονται στους δύο παρακάτω πίνακες: 

    ΚΛΑΣΙΚΕΣ VS ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

– Κατανόηση 

– Επικοινωνία 

– Οργάνωση 

– ‘Ευελιξία’ 

– Εφαρμογή 

– Αυτογνωσία 

– Αυτοπεποίθηση 

– Αυτοσεβασμός 

– Αυτενέργεια  

– Μετριοφροσύνη 

– Θάρρος 

– Ανεκτικότητα  

– Αποφασιστικότητα 

– Υπομονή 

– Προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες από τις κλασικές 

– ‘Ενσωμάτωση’ των υφιστάμενων καταστάσεων με πραγματικές 

–  Εργασία σε ομάδες (“Team Building”) 

–  Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων 

–   Αντιμετώπιση του κάθε εκπαιδευόμενου ως διαφορετικού 

– “Ενθάρρυνση” ερωτημάτων “ανοικτού τύπου”  

– “Ενθάρρυνση” μαθητών να κάνουν λάθη55 

– “Ενθάρρυνση” μαθητών για συμμετοχή σε διάλογο56  

 

                ΚΛΑΣΙΚΟΙ  VS ΚΟΝΣΤΟΥΚΤΙΒΙΣΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

– “Εμψυχωτής” 

– Συντονιστής 

– Διαμεσολαβητής 

– Παρακινητής 

– Σύμβουλος 

– “Αρωγός” 

– “Ερευνητής” 

–   Καθηγητής 

–   Βοηθός 

– Αρχηγός 

                                                 
54 Ο διάλογος “γεννήθηκε” εδώ, στη χώρα της δημοκρατίας, την Ελλάδα.  
55 Από τα λάθη μας μαθαίνουμε. 
56 Ενεργητική συμμετοχή.  
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– Διευκολυντής 

– ‘Εμπνευστής’  

– ‘Υποκινητής’ 

– ‘Εισηγητής’ 

–  Αναλυτής 

–  Πληροφοριοδότης 

–  Πρότυπο   

–  Παιδαγωγός 

–  Υποστηρικτής 

–   Δάσκαλος 

–   Φιλόσοφος 

–  Δημιουργός 

– “Αποδομητής”  

– Οργανωτής 

– Αξιολογητής 

– “Εκμαιευτής” 

–  Καθοδηγητής 

– “Ελεγκτής” 

–   Προπονητής 

–   Προσαρμοστής  

 

Γενικά, η σχέση μεταξύ κονστρουκτιβισμού και εκπαίδευσης ενηλίκων είναι 

ασαφής, αφού ο πρώτος εξετάζει βασικά θέματα της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η 

μαθητοκεντρική διδασκαλία “υιοθετώντας”, στην πράξη, περισσότερο τις 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις και πρακτικές, περισσότερο κατάλληλες για τα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα· έτσι, οι λεγόμενοι “κονστρουκτιβιστικές” 

εκπαιδευτές ενηλίκων αναγκάζονται, εκ των πραγμάτων, ν’ αναθεωρήσουν τις 

απόψεις τους σ’ ό, τι αφορά το αδιαμφισβήτητο της γνώσης και ν’ αναπροσαρμόσουν 

το “ρόλο” και τις “δεξιότητές” τους. Η λεγόμενη “κονστρουκτιβιστική θεωρία” και 

διδασκαλία, διαφοροποιεί, τους κλασικούς “ρόλους” και “προσόντα” του εκπαιδευτή 

ενηλίκων, “αναβαθμίζοντάς” τα! Στην ουσία, βελτιώνει το ίδιο του το “προφίλ”, 

μετατρέποντάς τον από “δάσκαλο- αυθεντία” σε “δάσκαλο-εμψυχωτή”, που σχεδιάζει 

και συντονίζει την εκπαιδευτική διεργασία δημιουργώντας σχέσεις μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων και διαγιγνώσκοντας τις διάφορες ανάγκες τους “εμπλέκοντάς” τους 

ενεργητικά  (όχι παθητικά)57. 

Όπως προανέφερα σε προηγούμενη θέση, ως συμμετέχων σε πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ενηλίκων, τάσσομαι υπέρ του κονστρουκτιβισμού στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, διότι, με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει πιο εύκολα και 

γρήγορα με “βάση” τις δικές του γνώσεις και εμπειρίες· έτσι, και εγώ προσωπικά, 

                                                 
57 Πρόκειται για τη  “συμμετοχική διδασκαλία”, κατ’ αναλογία με τη “συμμετοχική δημοκρατία”. 
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προτιμώ να μαθαίνω “επιστρατεύοντας” τις δικές μου γνώσεις και εμπειρίες και 

δημιουργώντας νέες γνώσεις με “βάση” αυτές από το να προσπαθώ να μάθω εξ αρχής 

καινούργιες έννοιες και να τις αφομοιώσω. Επιπλέον, είναι προτιμητέο ο εκπαιδευτής 

να δρα “κονστρουκτιβιστικά” και η τάξη να είναι “κονστρουκτιβιστική”, αφού οι 

εκπαιδευόμενοι κινούνται σε πιο ευχάριστο “περιβάλλον”. Η εμπειρία μου έδειξε ότι 

έτσι μαθαίνω καλύτερα και εύχομαι η κονστρουκτιβιστική θεωρία να εφαρμοστεί σ’ 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Τέλος, το “πάντρεμα” της μαιευτικής 

μεθόδου με την εκπαίδευση ενηλίκων και με τον κονστρουκτιβισμό, συνεπάγεται 

(μεταβατικά) και  “πάντρεμα” της εκπαίδευσης ενηλίκων με τον κονστρουκτιβισμό, 

κάτι που δίνει ιδιαίτερο “βάρος” και νόημα στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων. 

Όσον αφορά το γράφοντα, πέραν του ότι “υιοθετώ” τον κονστρουκτιβισμό ως μέθοδο 

εκμάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, είμαι υπέρ της “μαιευτικής μεθόδου” του 

Σωκράτη, τον οποίο και θεωρώ πρότυπο για κάθε σύγχρονο έλληνα έχοντας 

προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα γενικότερα και στην Ελλάδα ειδικότερα. Θέλω 

να του μοιάσω και να εντρυφήσω στη διδασκαλία του, που μ’ ‘αγγίζει’. Αξίζει ν’ 

αναφέρω τον ορισμό του Σωκράτη για το μορφωμένο άνθρωπο: «Η μόρφωση είναι 

θέμα συμπεριφοράς.Μορφωμένος είναι εκείνος που ελέγχει δυσάρεστες καταστάσεις, 

εκείνος που αντιμετωπίζει όλα τα γεγονότα με γενναιότητα και λογική, όποιος είναι 

έντιμος σ’ όλες του τις συναλλαγές, όποιος ελέγχει τις απολαύσεις του και δεν ‘το 

έβαλε κάτω’ στις αποτυχίες του, αλλά ξαναπροσπάθησε και όποιος δεν έχει ‘φθαρεί’ 

από τις επιτυχίες του και τη δόξα».  

Τα ρητά και τ’ αποφθέγματά του αποτελούν ‘οδηγό’ ζωής, ‘ευαγγέλιο’ για μένα: 

- “Εν οίδα ότι ουδέν οίδα” (Γνώση) 

- “Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η 

Πατρίς” 

- “Κρείττον οψιμαθή είναι ή αμαθή” 

- “Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει” (Εκπαίδευση) 

- “Ουδείς εκών κακός” 

- “Του βίου καθάπερ αγάλματος πάντα τα μέρη καλά είναι δει” 

- “Δεν είμαι Αθηναίος, ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου” 

- “Η αρετή γνώση εστί” 

- “Γηράσκω αεί διδασκόμενος”  

- ‘Tω αγνώστω Θεώ’ (13ος θεός) 
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            5.3  Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει αδιάκοπη παρουσία από την αρχαιότητα ως 

τώρα. Αναπτύχθηκε αρχικά από την προκλασική εποχή και γνώρισε την “κορύφωσή” 

της (peak) στην κλασική αρχαιότητα, έχοντας βαθιά “απήχηση” σε άτομα κάθε 

ηλικίας, κυρίως ενήλικους, τα οποία διατηρούσαν ένα “ζωηρό” ενδιαφέρον για τη 

μόρφωση διευρύνοντας έτσι τους ορίζοντές τους και βελτιώνοντας συνεχώς τους 

ίδιους τους τούς εαυτούς με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της ίδιας της κοινωνίας. 

Το κέντρο της εκπαίδευσης των ενηλίκων υπήρξε η Αθήνα των κλασικών χρόνων του 

5ου π. Χ. αιώνα, “χρυσούς αιών του Περικλέους”· υπήρξε, στην ουσία, το αρχαιότερο 

“κέντρο” πνευματικής καλλιέργειας και ανάπτυξης του λόγου, στοχασμού της 

φιλοσοφικής και της κριτικής σκέψης με “πρωτεργάτη” το μεγάλο έλληνα φιλόσοφο 

Σωκράτη, ο οποίος πρώτος εισήγαγε την έννοια της “Εκπαίδευσης Ενηλίκων”, μιας 

“μη-τυπικής εκπαίδευσης” η οποία “βασίζεται” στην ατομική πρωτοβουλία και στη 

γνωστή του ‘ρήση’: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος» αλλά και που πρώτος εισήγαγε τη 

γνωστή του ‘μαιευτική μέθοδο’, που αποτελεί, κατά ‘βάση’, μία κονστρουκτιβιστική 

μέθοδο, που εφαρμόζεται ακόμα και στις μέρες μας επιτυχώς (‘οδηγός’ εφαρμογής). 

Στις απαρχές της, η εκπαίδευση ενηλίκων λειτουργούσε χωρίς την ύπαρξη 

ενός θεωρητικού υποστηρικτικού πλαισίου και καμιά “σύνδεση” θεωρίας και πράξης. 

Οι διάφοροι εκπαιδευτές ενηλίκων αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα και έτσι 

αναπτύχθηκαν σταδιακά διάφορες θεωρίες μάθησης όπως ο “μπιχεβιορισμός” κ.ά. 

Σήμερα, καλύτερη φιλοσοφική προσέγγιση και εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων 

βρίσκει ο κονστρουκτιβισμός, μία θεωρία η οποία “επικεντρώνεται” στη “μετάδοση” 

των γνώσεων και δεξιοτήτων, κάτι άλλωστε που αποτελεί και τον καθαυτό “στόχο” 

της εκπαίδευσης των ενηλίκων (‘ολοκλήρωση’ του ατόμου).  

Στον κονστρουκτιβισμό οι εκπαιδευτές είναι περισσότερο “βοηθοί” παρά 

“αυθεντίες” και λειτουργούν, στην πράξη, ως “όργανα ελέγχου” των γνώσεων και όχι 

“μετάδοσης” γνώσεων (κλασικοί, παραδοσιακοί δάσκαλοι), ενώ, από την άλλη μεριά, 

οι εκπαιδευόμενοι “ανακαλύπτουν”  τον εαυτό τους με τη λεγόμενη “κατασκευή” και 

όχι “αναπαραγωγή” της γνώσης, η οποία πραγματοποιείται μεμονωμένα με την 

κοινωνική αλληλεπίδραση58 και  εμπειρική γνώση. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται 

από το δάσκαλο-εκπαιδευτή ν’ αναζητήσουν τη γνώση και τους “στόχους” της σε 

συνεργασία μαζί του. Κονστρουκτιβισμός σημαίνει, στην πράξη, “μεταγνώση” και 

“αυτο-ανάλυση” που επιτυγχάνεται, στην πράξη, με τα διάφορα “εργαλεία” μάθησης.    

                                                 
58 “Σύγκλιση” ατομικού με κοινωνικό κονστρουκτιβισμό.  
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                               - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - (ΕΠΙΛΟΓΟΣ) 
 

 
 

Η εκπαίδευση ενηλίκων, έχοντας τις “ρίζες” της στην αρχαιότητα, είναι από τα 

επιστημονικά “πεδία” τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα σήμερα. Οι διάφορες 

εξελίξεις στους τομείς της Οικονομίας και της Τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαίες, ώστε 

οι γνώσεις οι οποίες προσφέρονται από τη λεγόμενη “τυπική” εκπαίδευση αποτελούν 

παρελθόν, με ζωτική την ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση-επανεκπαίδευση, 

προκειμένου τα άτομα να είναι σε θέση ν’ ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 

της εποχής. Έτσι, ήρθε η “μη-  τυπική” εκπαίδευση να “συμπληρώσει” την τυπική και 

να “καλύψει” τις προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, όπως η εσωτερική 

επιθυμία για γνώση και βελτίωση του ατόμου και βρίσκει ως εφαρμογή της τη 

μαιευτική  μέθοδο, αφού ο Σωκράτης ασχολήθηκε με ενήλικους και η  μέθοδος 

ταιριάζει στα χαρακτηριστικά τους.  

Ο Σωκράτης αποτελεί, στην ουσία, μία πρόκληση στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

αφού ο ‘απόηχος’ της δράσης του και του τρόπου διδασκαλίας φτάνει μέχρι τις μέρες 

μας επηρεάζοντας τον τρόπο διδασκαλίας των ενηλίκων και όχι μόνο. Η μεγάλη του 

προσωπικότητα υπήρξε ‘καταλυτική’ για τους μαθητές και συνομιλητές του, απέναντι 

στους οποίους υπήρξε ο ακούραστος συζητητής και συν-ερευνητής της αλήθειας δλδ 

της γνώσης που ‘ενυπήρχε’ σ’ αυτούς και έπρεπε να την ‘ανακαλύψουν’ και να την 

‘αναδείξουν’. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε βασιζόταν στο διάλογο, ξεκινώντας 

από την περίφημη ‘ειρωνεία’ και, μέσω του ‘ελέγχου’, οδηγούνταν στην ‘απορία’-

‘κομβικό’ σημείο του διαλόγου-, την αναγνώριση και αποδοχή της ‘άγνοιας’, ενώ η 

‘επαγωγή’ υπήρξε το μέσον που μετέρχετο ο Σωκράτης στους διαλόγους του.  

Ο Σωκράτης εισάγει στην ουσία, το ‘μαιευτικό διάλογο’ και ‘απορία’· η απορία 

επιδιώκει την ‘εσωτερίκευση’, δε διδάσκει, αλλά κατευθύνει την ‘αυτενεργό μάθηση’ 

προσπαθώντας να “εκμαιεύσει” γνώσεις από τον ‘εσωτερικό κόσμο’ του ατόμου. Η 

εφαρμογή της σωκρατικής μεθόδου στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι δύσκολη και 

απαιτητική με τις δυνατότητες εφαρμογής της μεθόδου ν’ αποτελούν “αντικείμενο” 

συζήτησης και τις γνώμες να διίστανται ως προς την αποτελεσματικότητά της. 

“Στοιχείο- κλειδί” της μεθόδου αποτελεί η ‘ερώτηση’, που παρακινεί την περιέργεια 

και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν 

αποτελεί προτεραιότητα η μεταβίβαση γνώσεων, αλλά δεξιοτήτων, γι’ αυτό και η  

μέθοδος βρίσκει την καλύτερη εφαρμογή της. 
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Στη σωκρατική μέθοδο τίθενται τα διάφορα ερωτήματα και υποδεικνύεται ο 

τρόπος αναζήτησής τους. Ο Σωκράτης, ουσιαστικά, υποβάλλει διάφορες ερωτήσεις, 

ενώ ο συνομιλητής απαντά και δίνει τέτοιες απαντήσεις, που ούτε και ο ίδιος πριν 

είχε συνειδητοποιήσει και που βρίσκονται ‘μέσα’ του σε ‘λανθάνουσα κατάσταση’. 

Το ενδιαφέρον τίθεται στο αντικείμενο της συζήτησης ενθαρρύνοντας την ενεργητική 

συμμετοχή των ατόμων και δημιουργώντας έτσι τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

μάθησης, η οποία εκδηλώνεται, στην πράξη, ως ‘εσωτερική ανάγκη’ του ατόμου. Το 

κυριότερο μέρος της διδασκαλίας του Σωκράτη είναι η ‘Ηθική’. Εξετάζει τι είναι 

‘ευσέβεια’, τι ‘ασέβεια’, τι ‘καλό’, τι ‘κακό’, τι ‘δίκαιο’, τι ‘άδικο’, τι ‘σωφροσύνη’. 

Αντίθετα με τους σοφιστές, τους ‘εμπόρους της σοφίας’, ο ίδιος δεν ‘καυχιέται’ για 

τις γνώσεις του, αλλά ομολογεί την άγνοιά του. Τους μέμφεται ότι διαπράττουν 

σοβαρό γνωσιολογικό λάθος, διότι εξαρτούν τα πάντα από την αίσθηση και όχι από 

τη νόηση. Μπροστά στην παντογνωσία των σοφιστών, ‘υψώνει’ τη δική του άγνοια 

προτείνοντας την έρευνα για κάθε είδους ανθρώπινο θέμα.  

Γι’ αυτό και η διδασκαλία του ‘στρέφεται’ στο να γνωρίσει ο κάθε άνθρωπος σε 

‘βάθος’ την ηθική του συνείδηση, που είναι η ίδια η  ‘φύση’ του και είναι η ίδια σ’ 

όλους δίνοντάς του την ευκαιρία ν’ ‘ανακαλύψει’ μόνος του τις διάφορες ηθικές 

αξίες. Σπουδαία αρχή του είναι το δελφικό: ‘γνώθι σαυτόν’ δηλ. να μπορέσει κανείς 

να γνωρίσει τον εαυτό του, την ηθική του ‘φύση’ και τον ηθικό του προορισμό. 

Μέγιστο αγαθό, κατά το Σωκράτη, η ‘γνώση’, (‘η γνώση αρετή εστί’) με την οποία 

αποκτά κανείς συνείδηση της άγνοιάς του και παύει να είναι κακός κι άδικος (‘ουδείς 

εκών κακός’). Οι κακοί και οι άδικοι είναι ‘κακοί’ από άγνοια! Πρώτιστο μέλημα του 

μεγάλου φιλόσοφου υπήρξε η ηθικοποίηση των νέων. Δίδασκε ότι οι πολίτες πρέπει 

να γίνουν ‘καλοί και αγαθοί’ (τέλειοι ιδεώδεις πολίτες), διότι μόνο τότε είναι δυνατόν 

να ηθικοποιηθεί η κοινωνία. Η ‘στροφή’ αυτή του Σωκράτη προς την Ηθική και την 

έρευνα των προβλημάτων, καθαρά μεταφυσικών, τον ‘οδήγησε’ στον Ι δ ε α λ ι σ μ ό. 

Παρόλα αυτά, ο ‘ηθικά αυτός τελειωμένος’ άνθρωπος καταδικάστηκε σε θάνατο 

από τους συμπολίτες του με την κατηγορία ότι εισήγαγε ‘καινά δαιμόνια’ και 

διέφθειρε τους νέους. Είναι γεγονός ότι μετά την ‘πτώση’ των Αθηνών και την 

‘εγκαθίδρυση’ των τριάκοντα τυράννων, για όλες τις ηθικές ταπεινώσεις και 

συμφορές, ο λαός των Αθηνών ζητούσε ένα ‘εξιλαστήριο θύμα’ που ‘θα έπαιζε’ το 

‘ρόλο’ της αποκατάστασης του ‘πληγωμένου του εγωισμού’. Επειδή πολλοί από τους 

μαθητές του διαδραμάτισαν κάποιο ‘ρόλο’ στις διάφορες συμφορές της Αθήνας (ο 

Αλκιβιάδης πρόδωσε τους Αθηναίους στους Σπαρτιάτες και αυτούς στους Πέρσες, ο 
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Ξενοφώντας πήγε και αυτός με τους Σπαρτιάτες- πολέμησε το 394 στην Κορώνεια-, ο 

Κριτίας έγινε ‘αρχηγός’ των 30 τυράννων), θεωρήθηκε υπεύθυνος ο διδάσκαλός τους, 

διότι με τη διδασκαλία ‘διέφθειρε’ τους μαθητές του. Έτσι, ‘χάλκευσαν’ την 

κατηγορία εναντίον του ανθρώπου  που αγωνίστηκε ενάντια στη δημαγωγία και την 

‘ηθική χαλάρωση’. Κατήγοροί του υπήρξαν ένας άσημος ποιητής, ο Μέλητος, ένας 

άσημος πολιτικός, ο Άνυτος και ένας άσημος ρήτωρ, ο Λύκων. 

Στη δίκη απολογείται ο ίδιος όχι στη συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά 

αποκαλύπτει την εσωτερική φύση της προσωπικότητάς του μιλώντας για τη ‘θε’ι’κή 

του αποστολή’ και για το ‘δαιμόνιο’ που τον ‘καθοδηγούσε’ και τον παρακινούσε να 

εργαστεί για την ‘ηθική βελτίωση’ του ανθρώπου. Η απόφαση υπήρξε καταδικαστική 

για λίγους ψήφους (280 έναντι 221) και γι’ αυτό ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να 

ορίσει μόνος του το είδος της ποινής. Ειρωνεύεται δικαστές και κατηγόρους ζητώντας 

τη διατροφή με δημόσια δαπάνη στο πρυτανείο, αλλά αυτό εξόργισε τότε τους 

δικαστές και τη δεύτερη φορά τον καταδικάζουν με μεγάλη πλειοψηφία. 

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη θέση, βασική αρχή της ΔΒΜ είναι η 

“ενσωμάτωση” των εμπειριών των ενηλίκων στην εκπαίδευσή τους ·οι ενήλικοι είναι 

σε θέση να επεξεργαστούν συστηματικά την εμπειρία τους και να χρησιμοποιήσουν 

τα συστατικά τους “στοιχεία” για να “δομήσουν” τη νέα γνώση. Η μέθοδος αυτή, 

κατά την οποία “κτίζει” κανείς τη γνώση με “βάση” τις προ-υπάρχουσες εμπειρίες 

του και γνώσεις του, δεν είναι άλλη από τον ‘κονστρουκτιβισμό’ και εδώ είναι που 

“συναντιούνται” και “εφάπτονται” η μαιευτική μέθοδος και ο κονστρουκτιβισμός! 

Εξάλλου, η σωκρατική μέθοδος δεν είναι μια αρχαία κονστρoυκτιβιστική μέθοδος; Ο 

κονστουκτιβισμός, λοιπόν, εφαρμόζεται στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων με την 

ίδια ευκολία με την οποία εφαρμόζεται η σωκρατική  μέθοδος (σχεδόν ‘ταυτίζονται’)!  

Ο κονστρουκτιβισμός, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί στην πράξη, “φύσει και 

θέσει”, ένα χρήσιμο “εργαλείο” στην εκπαίδευση ενηλίκων, αφού συμβάλλει στην 

ανάπτυξη ή ωριμότητα  και συνιστά μια αέναη διεργασία (Cross-Durant, 2005) ο δε 

εκπαιδευτής “εκπαιδεύεται” (Freire, 1972), ενώ ο εκπαιδευόμενος αποκτά σταδιακά 

μια κριτική αντίληψη. Σωκρατική μαιευτική, κονστρουκτιβισμός και εκπαίδευση 

ενηλίκων “δένουν” αρμονικά! Μιλώντας με όρους μαιευτικής και κονστρουκτιβισμού 

στην εκπαίδευση ενηλίκων εννοούμε μια ανοιχτή διδακτική-μαθησιακή διαδικασία 

“οικοδόμησης” της γνώσης (Κοντάκος, 2006).Πέρα από αυτά, η σωκρατική μέθοδος 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης καθώς, μέσω του ‘συστηματικού 

ελέγχου’, θέτει τα άτομα στη διαδικασία της αμφισβήτησης και παρέχοντας έναν 
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“οδηγό” για το “πως” να καταλήξουν σε αιτιολογημένα συμπεράσματα. Ο διάλογος 

“παίζει” έναν ουσιαστικό ρόλο στη σωκρατική μέθοδο παρέχοντας ευκαιρίες για 

κριτικό στοχασμό· η συμμετοχή όμως σ’ αυτόν προϋποθέτει θέληση και ετοιμότητα, 

αλλά και “κατάλυση” των διαφόρων σχέσεων εξουσίας, όπως αυτή του εκπαιδευτή-

εκπαιδευόμενου. Ο κονστρουκτιβισμός βοηθά τον εκπαιδευόμενο ν’ ‘ανακαλύψει’ τη 

γνώση μέσα του και, στη συνέχεια, να τη “κτίζει”, γι’ αυτό και αποτελεί μια πρακτική 

μέθοδο μάθησης που “συνάδει” με τη σωκρατική μαιευτική και βρίσκουν και οι δύο, 

εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων!  

Σύμφωνα με το Χρ. Φρόγκο: «Στην ψυχοπαιδαγωγική όταν λέμε ‘ανακάλυψη’, 

εννοούμε ότι ο  μαθητής με βάση τα διάφορα ‘ερεθίσματα’ μάθησης από το δάσκαλο 

και το ‘περιβάλλον’, προχωρεί στην εύρεση απαντήσεων και λύσεων, έννοιών, 

συλλογισμών κλπ.». Η ‘γνώση’ στη σωκρατική διδασκαλία, γίνεται ‘αρετή’ (‘Η 

αρετή γνώση εστί’) και η αναζήτησή της μπορεί να βιωθεί ως ‘ανάγκη’.  

Στην κονστρουκτιβιστική διδασκαλία, ο εκπαιδευτής συνεργάζεται με τους 

εκπαιδευόμενους θέτοντας μαζί ‘στόχους’ διαδραματίζοντας το ‘ρόλο’ του καθηγητή, 

του φίλου, του “ελεγκτή”, του “προπονητή”, του “αξιολογητή” (αυθεντική 

αξιολόγηση “αναμεμιγμένη” με τη διδασκαλία) κατέχοντας ρεαλιστικές και 

αυθεντικές δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες. Οι ανώτεροι ρόλοι και δεξιότητες 

του εκπαιδευτή ενηλίκων σε συνδυασμό με τις ‘ραγδαίες’ εξελίξεις στο προσφιλές 

“πεδίο” της ΔΒΜ, καθιστούν τη συστηματική επιμόρφωση και εξειδίκευση των 

εκπαιδευτών ενηλίκων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθοριστικό “παράγοντα” 

για την επιτυχή άσκηση του έργου του σε κονστρουκτιβιστικό περιβάλλον, όπου 

απαιτούνται “αναβαθμισμένα” προσόντα. 

Η σωκρατική τεχνική αποτελεί, σε τελική ανάλυση, έναν αποτελεσματικό τρόπο 

για τη διερεύνηση των ιδεών σε “βάθος” και μπορεί, στην πράξη, να χρησιμοποιηθεί 

σ’ όλα τα επίπεδα ως ένα χρήσιμο “εργαλείο” για όλους τους εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές ενηλίκων, σ’ όλες τις “φάσεις” της διδασκαλίας. Σήμερα, η σωκρατική 

μέθοδος ‘ανακαλύπτεται’ εκ νέου και γίνονται απόπειρες εφαρμογής της τόσο στην 

τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση ( ενηλίκων). Συμπερασματικά, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η σωκρατική μέθοδος αποτελεί τον πλέον κατάληλλο 

τρόπο διδασκαλίας καθώς θέτει έμφαση στο λεγόμενο “κριτικό στοχασμό”, τον αυτο-

έλεγχο και την αυτογνωσία. Μέσω της σωκρατικής μαιευτικής ο εκπαιδευόμενος 

ξαναγυρνά στον ίδιο του τον εαυτό, καθώς ο δάσκαλος δεν του προσφέρει “έτοιμη” 

την αλήθεια, αλλά, απλά ‘ενεργοποιεί’ τη διαδικασία αναζήτησής της. Σ’ αυτό βοηθά 



-71- 
 

 
 

τόσο η απουσία της εξουσίας στη σχέση ‘δασκάλου- μαθητή’ μέσω της ‘εναλλαγής 

των ρόλων’ κατά την εφαρμογή της μεθόδου. Ο εκπαιδευόμενος γίνεται στην ουσία, 

‘συν-ερευνητής’ στην αναζήτηση της γνώσης και ‘δάσκαλος του δασκάλου του’! 

Αναζητώντας ‘αποδείξεις’ της πνευματο’ι’στορικής επίδρασης του Σωκράτη 

στην ανθρωπότητα, ας αναφερθούμε σε ‘ρήσεις’ γνωστών αντρών γι’ αυτόν: 

Ο Ραφαήλ θεωρεί το Σωκράτη την απαρχή του μεγάλου ‘τριπλού αστερισμού’ 

της ελληνικής φιλοσοφίας: Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης, γι’ αυτό και 

παρουσίασε στην πασίγνωστη τοιχογραφία του τους τρεις παραπάνω άντρες σαν τις 

‘κεντρικές μορφές’ της ελληνικής φιλοσοφίας¨ όλα όσα συμβαίνουν στην ‘κορυφή’ 

αυτή, έχουν σαν αρχή και σαν ‘πηγή’ τους το Σωκράτη! Ο Bertrand Russell 

παρατηρεί: «η αδιάκοπη επιμονή του Σωκράτους στο ‘Λόγο’, φέρνει ‘στροφή’ στην 

ιστορία της ανθρωπότητας». Ο Sliermacher αναγνωρίζει, από τη μεριά του, στο 

πρόσωπο του Σωκράτη τον πιο ‘συνετό’, τον πιο ‘έξυπνο’, τον πιο ‘σοφό’ άνθρωπο. 

Στην εκτίμηση αυτή συμφωνεί και ο Πλάτων, ο οποίος εξυμνεί το Σωκράτη ως τον 

πιο ‘συνετό’, τον πιο ‘λαμπρό’, τον πιο ‘δίκαιο’ από τους ανθρώπους.  

O Engels βλέπει στο πρόσωπο του Σωκράτη μία από τις σημαντικότερες στιγμές 

της παγκόσμιας ιστορίας (Ιστορία της Φιλοσοφίας, ΙΙ,117).Αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«ο Σωκράτης είναι ο ήρωας που έχει βαθιά μέσα του το δίκιο, Ιστορία της 

Φιλοσοφίας», φέρνοντας στο ‘φως’ αυτό το ιστορικό δίκαιο του Σωκράτη, μία 

σημαντική μορφή στην ιστορία της φιλοσοφίας και ένα παγκόσμια ιστορικό 

πρόσωπο, μία κύρια ‘στροφή’ του πνεύματος στην ίδια του την ύπαρξη (‘Ιστορία της 

Φιλοσοφίας’, ΙΙ, 42). Σε μία άλλη διατύπωση, ο Engels ‘συνδέει’ το Σωκράτη με τη 

σύγχρονη εποχή παρατηρώντας την ιστορική σημασία του στο ότι: για πρώτη φορά 

στην ιστορία του πνεύματος, το άτομο ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ!  

Ο Νίτσε, νεώτερος του Engels, βρίσκεται στον ‘αντίποδα’ του δεύτερου και  

βρίσκει στο Σωκράτη τόσο θετικά όσο και αρνητικά¨ αφενός, θεωρεί το Σωκράτη ως 

‘αρνητική και διαλυτική δύναμη’ με ‘αρνητικές τάσεις’, έναν ‘δαίμονα’ με το όνομα 

‘Σωκράτης’, αφετέρου ως το ‘θυρεό πάνω από την πύλη προς την επιστήμη’, κάποιον 

που ήξερε όχι μόνο να ζει, αλλά και να πεθαίνει (γι’ αυτό εξάλλου και η ‘εικόνα’ του 

‘αποθνήσκοντος Σωκράτη). Η σχέση του Νίτσε προς το Σωκράτη μετατρέπεται 

ολοένα και περισσότερο και έντονα σε ‘πόλεμο’ εναντίον του¨ μάλιστα, δε διστάζει ο 

νεώτερος φιλόσοφος ν’ αναφέρει ότι: «Ο Σωκράτης παριστάνει μία στιγμή της πιο 

‘βαθιάς’ διαφθοράς στην ιστορία των αξιών» (ΧV, 459).Ο Νίτσε βλέπει στο πρόσωπο 

του Σωκράτη τον καταστροφέα του ελληνικού πολιτισμού, σ’ έναν πόλεμο που 
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φθάνει μέχρι μίσους! Γενικά, ο Σωκράτης για το Νίτσε έχει μία κοσμοϊστορική 

σημασία είτε με την ‘καλή’ είτε με την ‘κακή’ έννοια, ένα κοσμοϊστορικό συμβάν! 

Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και ‘υποστηρικτές’, και ‘επικριτές’ του Σωκράτη! 

Αξίζει ν’ αναφέρουμε επιγραμματικά τα λόγια του ακαδημαϊκού Τατάκη για το 

Σωκράτη: «Ο Σωκράτης ‘κατέβασε’ τον ουρανό και τον έφερε στη γη για να 

‘φωτίσει’ τους ανθρώπους. Ο Σωκράτης, δεν είναι ένας συστηματικός φιλόσοφος. 

Τον βλέπουμε σωστά, αν τον δούμε ως μεγάλο δάσκαλο με κύρια αποστολή να 

ελέγχει και να “πλάθει” ανθρώπους, όχι ιδέες. Δεν είναι κήρυκας ιδεών, αλλά 

“ελεγκτής” ανθρώπων με μόνιμη επιδίωξη να βοηθήσει τα πρόσωπα που ελέγχει ν’ 

αποκτήσουν συνείδηση ότι αγνοούν τον εαυτό τους, ν’ αναζητήσουν να μάθουν τι 

είναι και έτσι ν’ αναμορφωθούν. Τούτο το έργο κάνει το Σωκράτη αθάνατο και πάντα 

επίκαιρο». (Β. Τατάκη, “O Σωκράτης, Η ζωή και το έργο του”, 1970). 

            Και ο Werner Jaeger: «Ο Σωκράτης είναι μια από τις μορφές εκείνες που 

έχουν ξεπεράσει το χρόνο, που έχουν γίνει σύμβολα. Ο Σωκράτης έγινε ο καθηγητής 

κάθε σύγχρονης διαφώτισης και φιλοσοφίας· ο ‘απόστολος’ της ηθικής ελευθερίας, η 

οποία “στηριζόταν” αποκλειστικά στον ίδιο τον εαυτό της, ‘αδέσμευτη’ από κάθε 

δόγμα και κάθε παράδοση και η οποία ακολούθησε μονάχα τα λόγια της “εσωτερικής 

φωνής” της συνείδησης· ο “κήρυκας” της νέας θρησκείας του εδώ κόσμου και μιας 

ευδαιμονίας, που μπορεί ν’ αποκτηθεί με “εσωτερική δύναμη” στην ίδια τη ζωή, και 

δε βασιζόταν επάνω σε χάρη, αλλά σε μια αδιάκοπη προσπάθεια τελειοποίησης της 

ύπαρξης» (Werner Jaeger, Paideia,1974). 

Αν θελήσει κανείς να κατανοήσει τη σημασία του Σωκράτη στη δική μας 

εποχή, τότε πρέπει να προχωρήσει ένα ‘βήμα’ πιο πέρα από τα βιογραφικά ‘στοιχεία’ 

επιδιώκοντας συστηματική αξιολόγηση. Είναι γεγονός ότι ο Σωκράτης ανακάλυψε τη 

σημασία και τη ‘βαρύτητα’ του ‘Λόγου’ και, ακολουθώντας το ‘δρόμο’ που εκείνος 

‘άνοιξε’, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης βρήκαν την ‘ιδέα της επιστήμης’. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι η επιστήμη έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες προοπτικές, μία από τις 

μεγαλύτερες πραγματικότητες του ανθρώπου, το σημαντικότερο ‘όργανο’ για την 

πραγματοποίηση της παλιάς αξίωσης: ‘υποτάξτε τη γη’! Παρόλα αυτά, έχει δώσει 

τέτοια ‘δύναμη’ στον άνθρωπο και του δίνει ολοένα και περισσότερη που δημιουργεί 

αμφιβολία αν θα τη χρησιμοποιήσει σωστά με σύνεση, σοφία και μέτρο. Σήμερα, 

μπορούμε να δούμε ποια είναι η πραγματική προσφορά αυτής της φιλοσοφίας: η ιδέα 

της επιστήμης για την επιστήμη! Η ιδέα της επιστήμης λοιπόν είναι η ευρωπαϊκή 

προσφορά στον κόσμο! Ο ίδιος ο Σωκράτης δε θεώρησε την επιστήμη αυτή-καθαυτή. 
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           Προβληματισμοί/Προτάσεις 

Προσωπική μου γνώμη, είναι ότι η ανθρωπότητα πρέπει να συνεχίσει το 

δρόμο της επιστήμης και, εκείνος που άνοιξε το δρόμο αυτό, ένα ‘δρόμο’ που μπορεί 

να είναι η μεγαλύτερη συμφορά είτε το μεγαλύτερο ευτύχημα της ανθρωπότητας 

ήταν ο Σωκράτης, ο ‘παράδοξος’ Σωκράτης! Τα διάφορα ερωτήματα που έθετε είναι:  

‘Τι είναι γενναιότης;’, ‘Τι είναι ευσέβεια;’, ‘Τι είναι δικαιοσύνη;’, ‘Τι είναι αγαθό;’, 

‘Τι είναι αλήθεια;’ Σωκράτης δεν απαντούσε, μόνο ρωτούσε και, αυτό, τον κάνει 

σοφό! Μήπως δε μπορούσε ν’ απαντήσει  στα διάφορα ερωτήματα που έθετε ο ίδιος; 

Νάτη η ‘κληρονομιά’ που μας άφησε ο Σωκράτης: η αξίωση να ρωτάμε συνέχεια και, 

στη συνέχεια, να εξετάζουμε κάθε απάντηση στα ερωτήματα αυτά ‘προβάλλοντας’ 

την αξίωση από το συνομιλητή μας να αιτιολογεί τις απαντήσεις του. Έτσι και εμείς, 

σαν νεότεροι ‘μαθητές’ του μεγάλου αυτού διδάσκαλου, οφείλουμε, από τη μεριά 

μας, να  κάνουμε αυτό που έκανε ο Σωκράτης δηλ. να θέτουμε αυτά τα ερωτήματα, 

ακόμα κι αν είμαστε σίγουροι ότι είναι αδύνατο να δοθεί μία οριστική και επαρκής 

απάντηση.  To λεγόμενο ‘σωκρατικό ερώτημα’- αν είναι δυνατόν να δοθεί μία ‘πιστή 

εικόνα’ της ιστορικής σημασίας του Σωκράτη-, αποτελεί, στην πράξη, ‘σημείο 

τριβής’ και ‘θέμα αντιδικιών’ για τους ειδικούς και θα παραμείνει για πάντα έτσι! Σε 

σχέση μ’ αυτό, ας μου επιτραπεί να παρουσιάσω μία ειδική παρατήρηση: στην 

πλατωνική παρουσίαση ο Σωκράτης είναι στενότατα ‘δεμένος’ με την αθηναϊκή ζωή 

(πολιτικούς, καλλιτέχνες, βιοτέχνες)¨ έτσι, μου φάνηκε σωστό να ‘συνθέσω’ τη 

βιογραφία και το έργο του Σωκράτη έχοντας ως ‘βάση’ την παραπάνω 

αλληλεξάρτηση του αρχαίου φιλόσοφου με την Αθήνα. Με σύγχρονη ορολογία, ο 

Σωκράτης υπήρξε ένας αρχαίος ‘super star’!    Εγώ προσωπικά, είμαι υπέρ του 

κονστρουκτιβιστικού “ρόλου” του εκπαιδευτή ενηλίκων, διότι ο τελευταίος γίνεται 

έτσι βοηθός και όχι, κατ’ ανάγκη, διδάσκαλος στη μάθηση, παίρνει ηθική 

ικανοποίηση όταν βλέπει τους μαθητές του μόνοι τους να καταλαβαίνουν και να 

“κατακτούν” τη γνώση, το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο και όχι ανιαρό, οι δε 

εκπαιδευόμενοι θεωρούν φίλο το δάσκαλο αναπτύσσοντας μαζί του σχέση 

οικειότητας και όχι από ‘απόσταση’. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η 

“κονστρουκτιβιστική” μάθηση και “τάξη” είναι, σε κάθε περίπτωση, προτιμητέα, από 

την αντίστοιχη κλασική που ξέρουμε. 

   (~24.000 λέξεις) 
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