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Το κείµενο αυτό έχει στόχο να διατυπώσει δέκα («δεκάλογος») συµπληρωµατικές 
επισηµάνσεις και αρχές που ένας εκπαιδευτής ενηλίκων µπορεί  να υιοθετήσει κατά την 

επιλογή, τη χρήση και την αξιοποίηση των διάφορων εκπαιδευτικών τεχνικών. 

  

1.                  Οποιαδήποτε εκπαιδευτική τεχνική χρησιµοποιούµε δεν είναι απλώς ζήτηµα του 
«πώς». Κάθε εκπαιδευτική τεχνική υποδεικνύει, υπαινίσσεται και συνδηλώνει και 
πτυχές του αντικειµένου («τι») που προσφέρεται. Έτσι, π.χ. η εκπαιδευτική 
τεχνική της εισήγησης-µονολόγου εµπεριέχει συγκεκριµένη άποψη και αντίληψη 
για τον ίδιο τον εκπαιδευόµενο (παθητικό υποκείµενο – αποδέκτης), καθώς και 
για τη γνώση (οριστική, µονοσήµαντη και αφοριστική εκδοχή). Αυτό σηµαίνει 
ότι, για κάθε εκπαιδευτική τεχνική που επιλέγουµε, καλούµαστε να εντοπίζουµε 
µε συστηµατικό τρόπο την εκδοχή που εµπεριέχει για τον εκπαιδευόµενο και το 
αντικείµενο κατάρτισης. Πολύ συχνά συµβαίνει  να υπάρχει αντίφαση και 
αναντιστοιχία ανάµεσα στο «τι» και στο «πώς», όπως π.χ. στην περίπτωση που 
ένας εκπαιδευτής ασκεί κριτική στην πρακτική του µονολόγου, µονολογώντας! 
Μια πειστική διαλεκτική εκπαιδευτική τεχνική είναι αυτή που συνδυάζει τη 
γνώση («τι») µε τη µεθοδολογία («πώς»). Αυτό µπορούµε να το επεκτείνουµε 
προτείνοντας τη σύνδεση θεωρίας και πράξης. 

  

2.                  Υπάρχουν περισσότερες προϋποθέσεις για ουσιαστική συµµετοχή των 
εκπαιδευοµένων, όταν γίνεται ανάδειξη και «εµφανής διαπραγµάτευση του 
νοήµατος» που έχει κάθε συγκεκριµένη εκπαιδευτική τεχνική. Είναι άλλο να 
ζητάµε π.χ. από τους εκπαιδευοµένους να «εκτελούν» τα βήµατα και τη 
διαδικασία της εκπαιδευτικής τεχνικής του «καταιγισµού των ιδεών» και άλλο να 
τους εξηγούµε και να αναλύουµε τη θεωρία, τη διαδικασία, τους περιορισµούς, τα 
όρια κ.λ.π. της τεχνικής αυτής. 

  

3.                  Οποιαδήποτε εκπαιδευτική τεχνική αξιοποιούµε έχει περισσότερες προϋποθέσεις 
για αποτελεσµατικότερη συµµετοχή και µάθηση, όταν εξασφαλίζει την 
αυθεντική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων. Για να είναι αυθεντική η 



συµµετοχή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να «δίνει νόηµα» σε αυτούς που 
συµµετέχουν. Σε ό,τι αφορά λ.χ. την τεχνική της «αλληλοπαρουσίασης», αν 
µείνουµε στα τεχνικά – ορατά – τυπικά χαρακτηριστικά της µορφής της, δεν θα 
υπάρξει βαθύτερη συναισθηµατική και γνωστική εµπλοκή των εκπαιδευοµένων. 
Έτσι µπορεί να προσφέρει την ψευδαίσθηση της συµµετοχής και να εξελιχθεί σε 
µια υπόθεση «διαχείρισης της εικόνας» (impression management). 

  

4.                  Η πρόταση που κάνουµε για «συνδυασµό τεχνικών» δεν θεµελιώνεται σε µια 
απλή επιλογή για ποικιλία και σπάσιµο της µονοτονίας ή για λειτουργική 
συµπληρωµατικότητα των µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων της µιας ή της 
άλλης εκπαιδευτικής τεχνικής. Προκύπτει κυρίως από τις εκτιµήσεις που 
µπορούµε να κάνουµε, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευοµένους, ανάλογα µε τη 
φάση του προγράµµατος, το διαθέσιµο χρόνο, το αντικείµενο, τον αριθµό των 
εκπαιδευοµένων, τους σκοπούς της διδακτικής ενότητας κ.ο.κ. Η επιλογή δηλαδή 
των τεχνικών και του συνδυασµού τους είναι µια περίπλοκη, δυναµική και 
ευέλικτη διαδικασία που προκύπτει από τα «συµφραζόµενα» του 
προγραµµατισµού, αλλά και από τη δυναµική της ίδιας της εκπαιδευτικής 
συνάντησης. 

  

5.                  Οποιαδήποτε εκπαιδευτική τεχνική  κι αν επιλέγουµε να αξιοποιήσουµε, καλό 
είναι να διαθέτει περιθώρια ευλυγισίας και ελαστικότητας. Έτσι αποφεύγουµε 
«επεισόδια» µηχανιστικής προσκόλλησης, ιδιότυπης οµηρίας και τυφλής 
προσήλωσης στις φάσεις της και στα βήµατά της. Για παράδειγµα, εάν σε µια 
συγκεκριµένη ενότητα επιλέξουµε ως εκπαιδευτική τεχνική την «εισήγηση» και 
διαπιστώνουµε ότι οι εκπαιδευόµενοι έχουν αρχίσει να µην παρακολουθούν, 
µπορούµε να τη διακόψουµε και να τους ζητήσουµε να συζητήσουν µεταξύ τους 
το ζήτηµα που επρόκειτο να εισηγηθούµε στη συνέχεια. 

  

6.                  Μια εκπαιδευτική τεχνική θεωρούµε ότι αξιοποιείται αποτελεσµατικά, όταν 
προκαλεί τους εκπαιδευοµένους σε στοχαστική και κριτική εξέταση, επανεξέταση 
και ανάλυση των δεδοµένων, των πτυχών και των παραµέτρων ενός ζητήµατος. 
Μας ενδιαφέρει η τεχνολογία της εφαρµογής µιας εκπαιδευτικής τεχνικής στο 
βαθµό που συνδέεται µε την κριτική γνωστική επαγρύπνηση και επεξεργασία του 
αντικειµένου που αναλύεται και συζητιέται. Ας πάρουµε ως παράδειγµα την 
πρακτική που υιοθετούµε σε ορισµένες εκπαιδευτικές τεχνικές (συζήτηση, 
εργασία σε οµάδες, καταιγισµός ιδεών κ.ά.) όταν καταγράφουµε στον πίνακα ή 
σε διαφάνειες τις απόψεις που κατατίθενται. Εάν περιοριστούµε σε µια απλή, 
σχηµατική, µη επεξεργασµένη καταγραφή των απόψεων είναι δυνατό να 
προκύψουν «επεισόδια» σύγχυσης και ασάφειας. Ιδιαίτερα αυτό µπορεί να 
συµβεί όταν οµαδοποιούνται (υπέρ-κατά, δυνατά-αδύνατα σηµεία, προσδοκίες, 



εµπειρίες κ.ο.κ.) απόψεις που προέρχονται από ετερόκλητες και 
αλληλοσυγκρουόµενες  θεωρητικές αφετηρίες. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη 
προσοχή από την πλευρά του εκπαιδευτή, ώστε αυτά να µην προβάλλονται ως 
ενιαίο άθροισµα ισοδύναµων απόψεων. Χρειάζεται δηλαδή να εξετάζεται η 
θεωρητική αφετηρία, η βαρύτητα και οι προεκτάσεις της κάθε άποψης. 

  

7.                  Πολλά από τα «µειονεκτήµατα» που καταλογίζονται σε διάφορες εκπαιδευτικές 
τεχνικές είναι δυνατό να αντιµετωπίζονται, κατά περίπτωση, µε εµπνευσµένες και 
εµπεριστατωµένες παρεµβάσεις από την πλευρά του εκπαιδευτή που τις 
χρησιµοποιεί. Έτσι π.χ. ας υποθέσουµε ότι ένας εκπαιδευτής για ένα 
συγκεκριµένο θέµα επέλεξε  ως εκπαιδευτική τεχνική των «εισήγηση». Είναι 
δυνατό να εµπλουτίσει την εκπαιδευτική αυτή τεχνική µε µια «εσωτερική» 
παρέµβαση, ώστε ο µονόλογος να γίνει διάλογος. ∆ιαλογικός γίνεται ο 
µονόλογος όταν ο εκπαιδευτής συνειδητά επιλέγει να «σκέφτεται φωναχτά», όταν 
αναλύει τις θεωρητικές, µεθοδολογικές και εννοιολογικές ασάφειες, όταν 
αναφέρεται σε ερωτήµατα, αµφιβολίες κ.ά. που έχει ο ίδιος αναφορικά µε αυτά 
που αναλύει και υποστηρίζει. 

  

8.                  Οποιαδήποτε εκπαιδευτική τεχνική κι αν χρησιµοποιήσουµε, δεν πρόκειται να 
είναι αποτελεσµατική, εάν δε σεβόµαστε τον εκπαιδευόµενο ενήλικο. ∆εν είναι 
αρκετό να θέλει ο εκπαιδευτής να µαθαίνουν οι εκπαιδευόµενοι το αντικείµενο. 
∆ε θα το µάθουν, εάν δεν τους σεβόµαστε. Ο εκπαιδευόµενος δηλαδή είναι πιο 
σηµαντικός από το αντικείµενο διδασκαλίας και την εκπαιδευτική τεχνική.  

Να το πούµε αλλιώς: Το αντικείµενο που παρουσιάζουµε, αλλά και η εκπαιδευτική 
τεχνική που χρησιµοποιούµε, εµπεριέχουν και αντανακλούν το σεβασµό και την 
αναγνώριση του εκπαιδευόµενου ενηλίκου. Ο σεβασµός και η αναγνώριση των 
εκπαιδευοµένων εκφράζεται µε την κατάλληλη χρήση των εκπαιδευτικών 
τεχνικών (αξιοποίηση των εµπειριών, βιωµάτων, γνώσεων, ικανοτήτων κ.ά.), 
καθώς και µε την ανάπτυξη των σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας, µέριµνας, 
υποστήριξης, εµψύχωσης κ.ά. Χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερη ευαισθησία, ώστε το 
ενδιαφέρον του εκπαιδευτή να προκύπτει από µια εσωτερική και βαθύτερη 
διεργασία, ώστε να «µπαίνει στη θέση του άλλου». Αναφέρεται η χαρακτηριστική 
περίπτωση ενός καθηγητή µαθηµατικών, που είχε πάθος µε το αντικείµενό του. 
∆ιαπιστώνει ότι ένας µαθητής του δεν τα «πηγαίνει καλά». Τον ρωτάει και ο 
µαθητής του εκµυστηρεύεται ότι µισεί τα µαθηµατικά. Θεωρεί λοιπόν ότι το 
πρόβληµα του µαθητή είναι το µίσος για τα µαθηµατικά και αποφασίζει να τον 
βοηθήσει. Μόνο που ξεκινάει από την αφετηρία του δασκάλου που λατρεύει τα 
µαθηµατικά. ∆εν τον απασχολεί πώς είναι να τα µισείς. Έτσι η παιδαγωγική του 
ξεκινάει από τον εαυτό του και όχι από τον εκπαιδευόµενο. 

  



9.                  Σε συνάρτηση µε τα προηγούµενα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αρχή, 
σύµφωνα µε την οποία µια εκπαιδευτική τεχνική (και το αντίστοιχο περιεχόµενο) 
έχει καλύτερο αποτέλεσµα όταν προσαρµόζεται στις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. Είναι πράγµατι σηµαντικό να έχουµε έγκυρες 
και αξιόπιστες ενδείξεις για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
εκπαιδευοµένων. Είναι εξίσου σηµαντικό ωστόσο να εξετάζουµε κάθε φορά τους 
όρους, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες οι εκπαιδευόµενοι 
έχουν διαµορφώσει τη συγκεκριµένη συνείδηση αναγκών που εκφράζουν. ∆εν 
αποκλείεται να έχουµε «κατασκευασµένες ανάγκες και ενδιαφέροντα», που να µη 
συνδέονται µε την προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευοµένων 
(βλ. π.χ. πρότυπα κατανάλωσης, ανάγκες του δοσµένου συστήµατος κ.ά.). 

  

10.             Για να ολοκληρώσουµε το «δεκάλογο», καµιά εκπαιδευτική τεχνική δεν µπορεί 
να υποκαταστήσει ή να αναπληρώσει την ελλιπή γνώση του αντικειµένου 
διδασκαλίας. Η εκπαιδευτική τεχνική που χρησιµοποιούµε βρίσκεται σε 
διαλεκτική σχέση µε το αντικείµενο, το οποίο παρουσιάζουµε µέσα από αυτήν. Η 
υποτιθέµενη αρτιότητα στη σύλληψη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας 
εκπαιδευτικής τεχνικής ακυρώνεται, όταν δεν συνδυάζεται µε σαφή και 
εµπεριστατωµένη γνώση του αντικειµένου.  

Στην περίπτωση των «παιδαγωγικών», όπως έχει ήδη τονιστεί, το 
αντικείµενο και οι εκπαιδευτικές τεχνικές συνδέονται τόσο πολύ στενά, ώστε να 
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι σε περίπτωση αντίφασης ή αναντιστοιχίας 
µεταξύ τους κινδυνεύει η µια διάσταση να ακυρώνει την άλλη. Είναι πάντοτε 
ανοικτό το ενδεχόµενο να εκτιθέµεθα στην παιδαγωγική εκτροπή του «δάσκαλε 
που δίδασκες και νόµο δεν τηρούσες». Έτσι, π.χ. στην περίπτωση της 
εκπαίδευσης ενηλίκων µπορούµε ως εκπαιδευτές να αναλύουµε θεωρητικά τις 
«αρχές µάθησης», αλλά αν αυτές δεν τις τηρούµε στην πράξη µε τις επιλογές και 
τον τρόπο που χρησιµοποιούµε τις εκπαιδευτικές τεχνικές, αναιρούµε και 
ακυρώνουµε τις ίδιες τις αρχές που υποτίθεται ότι επιδιώκουµε να διδάξουµε. Το 
θεµατικό πεδίο των «παιδαγωγικών», ιδίως στην εκπαίδευση των ενηλίκων, είναι 
αρκετά ευάλωτο αναφορικά µε αυτού του είδους τις αντιφάσεις ανάµεσα στη 
θεωρία και την πράξη. Σηµαντικό ρόλο γι’ αυτό διαδραµατίζει το παιδαγωγικό 
φορτίο της «άτυπης µαθητείας», µε την οποία ερχόµαστε από το συµβατικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Γι΄ αυτό προτείνεται η 
διαρκής επανεξέταση των δεδοµένων και των αυτονόητων παραδοχών, µε τις 
οποίες επενδύουµε τις παιδαγωγικές µας πρακτικές.  

  

  

  


