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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού - μαθητή στην τάξη 

και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον μαθητή να εμπλακεί σε δραστηριότητες 

οι οποίες καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθμό τον διερευνητικό λόγο. Για να ξεπεραστεί 

αυτή  η  αδυναμία,  ο  εκπαιδευτικός  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  κάποιες  ομαδικές 

δραστηριότητες  στη  σχολική  τάξη  που  θα  δώσουν  τη  δυνατότητα  στους  μαθητές  να 

ανταλλάξουν  απόψεις,  καλλιεργώντας  έτσι  όχι  μόνο  τον  προφορικό  λόγο,  αλλά  και  την 

κοινωνική δεξιότητα της συνεργασίας.

Καθώς  τα  παιδιά  συνεργάζονται  σε  μια  ομαδική  δραστηριότητα,  έχουν  την 

ευκαιρία πρώτα απ’ όλα να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις και να διερευνήσουν με τα 

άλλα μέλη της ομάδας, αν μπορούν αυτές να τεθούν σε εφαρμογή. Επειδή όμως τα παιδιά 

συνεργάζονται  στο  πλαίσιο  της  ομάδας  και  δεν  ανταγωνίζονται  το  ένα  το  άλλο,  δεν 

πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα επεξεργασμένες. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να 

καταθέσουν δοκιμαστικά μια ιδέα, που μπορεί τα άλλα παιδιά να τη συζητήσουν, να την 

υιοθετήσουν  ή  να  την  τροποποιήσουν.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  δεν  καλλιεργούν  μόνο  τον 

λόγο,  αλλά  αναπτύσσουν  παράλληλα  την  κοινωνική  δεξιότητα  της  συνεργασίας.  Όπως 

είναι  γνωστό,  στο  σχολείο  οι  μαθητές  αποκτούν  κυρίως  την  εμπειρία  του  ανταγωνισμού 

παρά της συνεργασίας, γι’ αυτό πολλές φορές δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Ωστόσο, 

μια σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται πολίτες που μπορούν να λειτουργήσουν ως μέλη μιας 

ομάδας και η ομαδική εργασία αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η  συμμετοχή  του  παιδιού  σε  μια  τέτοια  δραστηριότητα,  που  το  υποχρεώνει  να 

υποστηρίξει  τις  απόψεις  του  μπροστά  σε  άλλους,  το  κάνει  να  αποκτήσει  βαθμιαία 

εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ιδέες του. Αλλά και η συνεργασία ενός παιδιού με 

συμμαθητές  του,  που  βλέπουν  τα  πράγματα  από  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες  και  έχουν 

πολλές διαφορετικές εμπειρίες και πολιτιστικό υπόβαθρο, το εξαναγκάζει να λάβει υπόψη 

του την ώρα που μιλάει και τις ανάγκες των ακροατών του. Έτσι, είναι επόμενο να μειωθεί 

ο εγωκεντρισμός του, αφού είναι υποχρεωμένο να συνυπολογίσει τις ιδέες των συνεργατών 

του.

Τέλος,  η  συμμετοχή  σε  συζήτηση  καλλιεργεί  όχι  μόνο  την  ομιλία,  αλλά  και  την 

ακρόαση, αφού το παιδί, για να εκπληρώσει τον ρόλο του, θα πρέπει να ακούει προσεκτικά 

τις  απόψεις  των  μελών  της  παρέας,  για  να  μπορέσει  να  αντιδράσει  κατάλληλα.  Κι  αυτό 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη συνεργασία. Συμπερασματικά, μπορούμε 
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να πούμε ότι, συμμετέχοντας οι μαθητές σε ομάδες, όπου συζητείται ένα θέμα, αυξάνουν 

όχι  μόνο  τις  ευκαιρίες  να  μιλούν,  αλλά  και  τις  δυνατότητες  να  επεξεργάζονται  ποικίλα 

θέματα.

Μπασλής, Γ.Ν. (2006). Η γλώσσα στην ομάδα. Στο Εισαγωγή στη διδασκαλία της γλώσσας 

(σσ. 128-129). Αθήνα: Νεφέλη.
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Β. ΘΕΜΑΤΑ

(επιλέξτε μία άσκηση από κάθε θέμα)

ΘΕΜΑ Α. (μονάδες 25)

[α] Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 80 έως 100 λέξεις.

[β] Να ενημερώσετε τους συμμαθητές του τμήματός σας για το περιεχόμενο του κειμένου 

που διαβάσατε με ένα σημείωμα 100 έως 120 λέξεων.

ΘΕΜΑ Β1. (μονάδες 10)

[α] «Η τυπική διαδικασία καθημερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού - μαθητή στην τάξη και 

στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον μαθητή να εμπλακεί σε δραστηριότητες οι 

οποίες καλλιεργούν σε ικανοποιητικό βαθμό τον διερευνητικό λόγο»: Σε μία παράγραφο 80 

έως 100 λέξεων να αναπτύξετε την άποψη αυτή.

[β] Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόμενο των προτάσεων που ακολουθούν, 

σημειώνοντας πλάι στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» αντίστοιχα.

1) Η σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους με αυξημένη ανταγωνιστικότητα.

2) Η  ομαδοσυνεργατική  διδασκαλία  αναπτύσσει  την  γλωσσική  ικανότητα  του  ατόμου 

τόσο ως πομπού όσο και ως δέκτη.

3) Στο  πλαίσιο  της  ομάδας  ενδέχεται  οι  μαθητές  να  νιώσουν  άβολα  να  εκφράσουν  τις 

απόψεις τους.

4) Η παραδοσιακή διδασκαλία βασίζεται στην αρχή της ανακαλυπτικής μάθησης.

5) Η συνεργασία με μαθητές που έχουν διαφορετικές απόψεις ενισχύει τον εγωισμό του 

παιδιού.

ΘΕΜΑ B2. (μονάδες 6)

[α] Να καταγράψετε τα δομικά μέρη και δύο διαφορετικούς από τους τρόπους οργάνωσης 

της β’ παραγράφου («Καθώς τα παιδιά ... κατεύθυνση») του κειμένου.

[β]  Να  εντοπίσετε  και  να  καταγράψετε  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  επιτυγχάνεται  η 

συνοχή των παραγράφων του κειμένου.
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ΘΕΜΑ Β3. (μονάδες 10)

[α]  Να  συντάξετε  μία  παράγραφο  50  έως  60  λέξεων,  χρησιμοποιώντας  τις  παρακάτω 

λέξεις / φράσεις του κειμένου: «ομαδικές δραστηριότητες», «διερευνήσουν», «κοινωνική 

δεξιότητα  της  συνεργασίας»,  «εμπιστοσύνη»,  «εγωκεντρισμός».  Οι  λέξεις  /  φράσεις 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο τους.

[β] «τυπική», «ομαδική», «υιοθετήσουν», «βαθμιαία», «μειωθεί»: Για καθεμία από τις λέξεις 

αυτές του κειμένου να γράψετε ένα αντώνυμο και στη συνέχεια με αυτό να γράψετε μία 

πρόταση  που  να  αναδεικνύει  τη  σημασία  του.  Οι  αντίθετες  λέξεις  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο τους, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί η γραμματική 

τους κατηγορία.

ΘΕΜΑ Β4. (μονάδες 9)

[α] 1) Κύριο χαρακτηριστικό του ακαδημαϊκού λόγου είναι η ευρεία χρήση της υπόταξης. 

Να δικαιολογήσετε την παρατήρηση αυτή, αντλώντας δύο παραδείγματα από το κείμενο. 

(μονάδες  4)  2)  Να  δικαιολογήσετε  τη  χρήση  των  κομμάτων  στην  τελευταία  περίοδο 

(«Συμπερασματικά … ποικίλα θέματα») του κειμένου. (μονάδες 5)

[β] 1) «[οι μαθητές] δεν πιέζονται να διατυπώσουν απόψεις απόλυτα επεξεργασμένες», «η 

συμμετοχή  σε  συζήτηση  καλλιεργεί  όχι  μόνο  την  ομιλία,  αλλά  και  την  ακρόαση»:  Στις 

προτάσεις αυτές να εντοπίσετε το είδος της σύνταξης, να ερμηνεύσετε την επιλογή της από 

τον συγγραφέα και να τη μετατρέψετε στο αντίθετο είδος. (μονάδες 6) 2) Να επισημάνετε 

στο κείμενο δύο όρους ειδικού λεξιλογίου και να αιτιολογήσετε την επιλογή ενός τέτοιου 

λεξιλογίου από τον συγγραφέα. (μονάδες 3)

ΘΕΜΑ Γ. (μονάδες 40)

[α]  Στο  πλαίσιο  του  διαλόγου  που  διεξάγεται  στο  σχολείο  σας  μεταξύ  της  μαθητικής 

κοινότητας  και  του  Συλλόγου  των  Διδασκόντων  για  τη  βελτίωση  της  οργάνωσης  και 

λειτουργίας του δημοσιεύετε ένα κείμενο στη σχολική εφημερίδα (500 έως 600 λέξεις), στο 

οποίο αναλύετε τη σημασία του εκπαιδευτικού διαλόγου στην επιτυχία του στόχου αυτού 

και προσδιορίζετε τις προϋποθέσεις ώστε να είναι γόνιμος και εποικοδομητικός.

[β]  Ο  διάλογος  αποτελεί  συστατικό  στοιχεία  μιας  φιλελεύθερης  και  δημοκρατικής 

κοινωνίας.  Με  αφορμή  την  επικείμενη  γενική  συνέλευση  της  μαθητικής  κοινότητας  του 

σχολείου σας δημοσιεύετε άρθρο στη σχολική εφημερίδα (500 έως 600 λέξεις), στο οποίο 
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αναλύετε  τη  σημασία  του  διαλόγου  στη  σχολική  ζωή  και  τρόπους  με  τους  οποίους  θα 

μπορούσε το σχολείο να αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών για διάλογο.
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Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α.

[α]

Ο  Γ.  Μπασλής  στο  κείμενό  του  παρουσιάζει  τα  οφέλη  της  ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης.  Αρχικά  παρατηρεί  πως  αυτό  το  μοντέλο  διδασκαλίας,  σε  αντίθεση  με  το 

παραδοσιακό  που  δεν  ευνοεί  την  ενεργό  εμπλοκή  του  μαθητή  στη  διαδικασία  της 

εκπαίδευσής  του,  επιτρέπει  στα  παιδιά  να  καταθέσουν  αβίαστα  τις  απόψεις  τους  στην 

ομάδα, αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της επικοινωνίας που θεωρείται τόσο σημαντική στον 

σύγχρονο κόσμο. Ταυτόχρονα, αυτός ο τρόπος μάθησης ενισχύει την αυτοπεποίθηση του 

μαθητή,  διδάσκει  τον  σεβασμό  στους  άλλους  και  τις  απόψεις  τους  και  καλλιεργεί  τον 

προφορικό  λόγο.  Ο  συγγραφέας  καταλήγει  λοιπόν  στο  συμπέρασμα  πως  η 

ομαδοσυνεργατική  μέθοδος  διδασκαλίας  αναπτύσσει  τόσο  τη  γλωσσική  όσο  και  την 

επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών. (106 λέξεις)

[β]

Ο Γ. Μπασλής στην ενότητα «Η γλώσσα στην ομάδα» από το βιβλίο του «Εισαγωγή 

στη  διδασκαλία  της  γλώσσας» παρουσιάζει  τα  οφέλη  της  ομαδοσυνεργατικής  μάθησης. 

Αρχικά παρατηρεί πως αυτό το μοντέλο διδασκαλίας, σε αντίθεση με το παραδοσιακό που 

δεν ευνοεί την ενεργό εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία της εκπαίδευσής του, επιτρέπει 

στα  παιδιά  να  καταθέσουν  αβίαστα  τις  απόψεις  τους  στην  ομάδα,  αναπτύσσοντας  τη 

δεξιότητα  της  επικοινωνίας  που  θεωρείται  τόσο  σημαντική  στον  σύγχρονο  κόσμο. 

Ταυτόχρονα, αυτός ο τρόπος μάθησης ενισχύει την αυτοπεποίθηση του μαθητή, διδάσκει 

τον  σεβασμό  στους  άλλους  και  τις  απόψεις  τους  και  καλλιεργεί  τον  προφορικό  λόγο.  Ο 

συγγραφέας  καταλήγει  λοιπόν  στο  συμπέρασμα  πως  η  ομαδοσυνεργατική  μέθοδος 

διδασκαλίας  αναπτύσσει  τόσο  τη  γλωσσική  όσο  και  την  επικοινωνιακή  ικανότητα  των 

μαθητών. (118 λέξεις)

ΘΕΜΑ Β1.

[α] 

Η παραδοσιακή μέθοδος της «μετωπικής» διδασκαλίας δεν επιτρέπει στον μαθητή 

να συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό συμβαίνει διότι δημιουργεί μία 

σχέση στην οποία ο εκπαιδευτικός είναι ο «πομπός», που μεταδίδει τις γνώσεις του με τη 

neoellinikiglossa.gr Σελίδα �  από �7 13

http://neoellinikiglossa.gr


ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

1ο Διαγώνισμα

μορφή διάλεξης, στον μαθητή που παίζει τον ρόλο του «δέκτη» που παθητικά δέχεται τις 

γνώσεις  και  τις  απομνημονεύει  χωρίς  να  τις  αξιολογεί.  Με  αυτό  τον  τρόπο  όμως  δεν 

αναπτύσσεται  η  κριτική  ικανότητα  και  η  αυτενέργεια  του  μαθητή,  ενώ  ταυτόχρονα  η 

διαδικασία  της  μάθησης  γίνεται  γι’ αυτόν  ιδιαίτερα  πληκτική.  Επομένως,  η  μετωπική 

διδασκαλία πρέπει να αντικατασταθεί από την διερευνητική, τμήμα της οποίας αποτελεί η 

ομαδοσυνεργατική μάθηση. (101 λέξεις)

[β] 

1Λ - 2Σ - 3Λ - 4Λ - 5Λ

ΘΕΜΑ Β2.

[α] Δομικά μέρη: 1) Θεματική πρόταση: «Καθώς τα παιδιά ... να τεθούν σε εφαρμογή»). 2) 

Λεπτομέρειες: «Επειδή όμως ... προς αυτή την κατεύθυνση». 3) Κατακλείδα: απουσιάζει. 

Τρόποι  οργάνωσης:  1)  Αίτιο  («Επειδή  όμως  τα  παιδιά  …  απόψεις  απόλυτα 

επεξεργασμένες») - αποτέλεσμα («Έτσι, έχουν την ευκαιρία … ή να την τροποποιήσουν»): 

καταγράφεται  ένα  αποτέλεσμα  της  αβίαστης  έκφρασης  των  μαθητών  στο  πλαίσιο  της 

ομάδας.  2)  Σύγκριση  -  αντίθεση  («Όπως  είναι  γνωστό  … προς  αυτή  την  κατεύθυνση»): 

παρουσιάζεται η διαφορά ανάμεσα στο ανταγωνιστικό πνεύμα με το οποίο προετοιμάζει 

το σχολείο τους μαθητές και στη συνεργατικότητα που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία.

[β] §1 - §2 → αντικατάσταση: «ομαδικές δραστηριότητες» - «ομαδική δραστηριότητα». §2 - 

§3 →  αναφορά:  «ομαδική  εργασία» -  «τέτοια  δραστηριότητα».  §3 -  §4 →  απαρίθμηση: 

«Τέλος».

ΘΕΜΑ Β3.

[α]  Με  την  ανάθεση  ομαδικών  δραστηριοτήτων  στην  τάξη  οι  μαθητές  αποκομίζουν 

πολλαπλά οφέλη. Αρχικά, δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες της γνώσης που μεταδίδει ο 

εκπαιδευτικός,  αλλά  μαθαίνουν  να  διερευνούν  την  αλήθεια  μιας  άποψης,  πριν  την 

αποδεχθούν  ή  την  απορρίψουν.  Επίσης,  με  τον  διάλογο  με  τους  συμμαθητές  τους 

αναπτύσσουν  την  κοινωνική  δεξιότητα  της  συνεργασίας,  αποκτούν  εμπιστοσύνη  στον 

εαυτό τους, διατυπώνοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, και περιορίζουν τον εγωκεντρισμό 

τους, σεβόμενοι την άποψη των άλλων. (53 λέξεις)

[β] 

• «τυπική» ≠ ουσιαστική
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• «ομαδική» ≠ ατομική

• «υιοθετήσουν» ≠ απορρίψουν

• «βαθμιαία» ≠ απότομη

• «μειωθεί» ≠ αυξηθεί

- Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου δεν είναι πάντοτε ουσιαστική.

- Η ατομική προσπάθεια είναι προϋπόθεση για την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. 

- Η κυβέρνηση απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. 

- Η  απότομη  αύξηση  του  πληθυσμού  του  πλανήτη  προκάλεσε  περιβαλλοντικά 

προβλήματα. 

- Τα ποσοστά της ανεργίας στη χώρα μας έχουν αυξηθεί υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια.

ΘΕΜΑ Β4.

[α] 

1) Παραδείγματα  υπόταξης  στο  κείμενο:  i.  «Καθώς  τα  παιδιά  συνεργάζονται  σε  μια 

ομαδική  δραστηριότητα,  ...  να  τεθούν  σε  εφαρμογή.  ii.  «Τέλος,  η  συμμετοχή  σε 

συζήτηση καλλιεργεί ... για να μπορέσει να αντιδράσει κατάλληλα».

2) Τα  κόμματα  στην  τελευταία  περίοδο  του  κειμένου  χρησιμοποιούνται  με  τους  εξής 

τρόπους:  «Συμπερασματικά,»  →  διαρθρωτική  λέξη  στην  αρχή  της  περιόδου  |  «ότι, 

συμμετέχοντας  οι  μαθητές  σε  ομάδες,  όπου  συζητείται  ένα  θέμα,»  →  παρενθετική 

φράση  -  δευτερεύουσα  αναφορική  παραθετική  πρόταση  |  «να  μιλούν,  αλλά  και  τις 

δυνατότητες» → αντίθεση.

[β] 

1) «(οι  μαθητές)  δεν  πιέζονται  να  διατυπώσουν  απόψεις  απόλυτα  επεξεργασμένες»:  Η 

σύνταξη  της  πρότασης  είναι  παθητική,  για  να  τονιστεί  το  αποτέλεσμα  της  πράξης 

(άσκηση  πίεση  στους  μαθητές), καθώς  μάλιστα  το  λογικό  υποκείμενο  της  πράξης  (οι 

καθηγητές) είναι ευκόλως εννοούμενο. Τρέπεται σε ενεργητική ως εξής: (Οι καθηγητές) 

δεν  πιέζουν  τους  μαθητές  να  διατυπώσουν  απόψεις  απόλυτα  επεξεργασμένες.  |  «η 

συμμετοχή  σε  συζήτηση  καλλιεργεί  όχι  μόνο  την  ομιλία,  αλλά  και  την  ακρόαση»:  η 

σύνταξη  της  πρότασης  είναι  ενεργητική  και  αναδεικνύει  το  υποκείμενο  της  πράξης 

(συμμετοχή  σε  συζήτηση)  αντί  του  αποτελέσματός  της  που  θα  τόνιζε  η  παθητική. 

Τρέπεται σε παθητική ως εξής: Από τη συμμετοχή σε συζήτηση καλλιεργείται όχι μόνο 

η ομιλία, αλλά και η ακρόαση.
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2) Δύο  όροι  ειδικού  λεξιλογίου  στο  κείμενο  είναι:  «διερευνητικό  λόγο»,  «κοινωνική 

δεξιότητα  της  συνεργασίας».  Με  τους  όρους  αυτούς  προσδίδεται  επιστημονικός 

χαρακτήρας  στο  κείμενο  και  αυξάνεται  έτσι  η  πειστικότητα  των  απόψεων  του 

συγγραφέα.

ΘΕΜΑ Γ.

[α]

Τίτλος: Περί της μαιευτικής μεθόδου...

§1 (πρόλογος):

1) Περίσταση  επικοινωνίας  (διάλογος  που  διεξάγεται  στο  σχολείο  για  τη  βελτίωση  της 

οργάνωσης και λειτουργίας του).

2) Δ1 (εκπαιδευτικός διάλογος): μετάδοση της γνώσης μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων 

ερωτημάτων που απευθύνει ο δάσκαλος στον μαθητή.

3) Σκοπός & Σύνδεση με Ζ1: ο εκπαιδευτικός διάλογος υπερτερεί της στείρας μετωπικής 

παράδοσης ως μέθοδος μετάδοσης της γνώσης, γι’ αυτό και πρέπει να υιοθετηθεί και 

στο σχολείο μας.

§2 (Ζ1Α): Βελτίωση του μαθήματος

1) Προσέλκυση  του  ενδιαφέροντος  των  μαθητών: οι  μαθητές  συμμετέχουν  ενεργά  στην 

εκπαιδευτική  διαδικασία  και  δεν  παραμένουν  «βουβοί» δέκτες  των  γνώσεων  με  τις 

οποίες  τους  «βομβαρδίζει» ο  εκπαιδευτικός  →  αγάπη  για  τη  μάθηση  και  τη  γνώση, 

ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του μαθητή και θετική προδιάθεση απέναντι στο μάθημα 

και τον εκπαιδευτικό.

2) Πληρέστερη  κατανόηση  της  γνώσης:  η  νέα  γνώση  αποτελεί  προϊόν  ανακάλυψης  του 

μαθητή  (και  όχι  «παράδοσης» από  τον  καθηγητή)  που  βασίζεται  στις  προηγούμενες 

κατακτημένες γνώσεις του → «στερέωση» της γνώσης στη μνήμη και τη συνείδηση του 

μαθητή.

§3 (Ζ1Β): Καλλιέργεια των μαθητών

1) Πνευματική καλλιέργεια: α. Ανάπτυξη της ικανότητας ανακάλυψης νέας γνώσης και 

διαχείρισης  πληροφοριών  →  όξυνση  της  κριτικής  ικανότητας.  β.  Ανάπτυξη  της 

ικανότητας  προσωπικού  προβληματισμού  και  κριτικού  ελέγχου  →  δημιουργία 
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ελεύθερων  προσωπικοτήτων  και  ατόμων  με  διευρυμένους  ορίζοντες  και  πνευματική 

ανεκτικότητα.

2) Κοινωνική καλλιέργεια: α. Προώθηση της ανθρώπινης επικοινωνίας και ανάπτυξη του 

ομαδικού  πνεύματος.  β.  Περιορισμός  του  ανταγωνισμού  και  του  ατομικισμού.  γ. 

Σεβασμός στο διαφορετικό.

§4 (μεταβατική): 

1) Συμπέρασμα: ο εκπαιδευτικός διάλογος δικαιολογημένα θεωρείται πλέον παγκόσμια η 

πλέον αποδοτική μέθοδος μετάδοσης της γνώσης.

2) Δ2 (ο διάλογος στο ελληνικό σχολείο): μετωπική διδασκαλία - απομνημόνευση.

3) Σύνδεση  με  Ζ2: για  να  είναι  ο  εκπαιδευτικός  διάλογος  γόνιμος  και  εποικοδομητικός 

απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

§5 (Ζ2Α): Προϋποθέσεις για την οργάνωση

1) Κατάρτιση  των  εκπαιδευτικών:  α.  Γνώσεις  παιδαγωγικής  και  ψυχολογίας.  β.  Άριστη 

γνώση  του  αντικειμένου  →  ικανότητα  διαχείρισης  (προετοιμασία,  έλεγχος  κτλ.)  της 

παιδαγωγικής αυτής μεθόδου.

2) Ενεργό ενδιαφέρον των μαθητών: α. Διάθεση για γνώση και καλλιέργεια. β. Διάθεση 

για πειραματισμό και συνεργατική μάθηση και απεγκλωβισμός από τις «ευκολίες» της 

«παράδοσης» και της «απομνημόνευσης».

§6 (Ζ2Β): Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή

1) Δημοκρατικό κλίμα: α. Σεβασμός και εμπιστοσύνη των μαθητών από τους καθηγητές. 

β.  Ισοτιμία  των  συμμετεχόντων  και  περιορισμός  της  αυθεντίας  του  δασκάλου.  γ. 

Εξασφάλιση της ελευθερίας σκέψης και έκφρασης.

2) Οργάνωση:  α.  Διάθεση  του  αναγκαίου  χρόνου  έκφρασης  σε  όλους  τους  μαθητές.  β. 

Συντονισμός  από  τον  εκπαιδευτικό.  γ.  Αποκλεισμός  των  προκαταλήψεων,  του 

φανατισμού, της μισαλλοδοξίας.

§7 (επίλογος): 

1) Συμπέρασμα:  ο  διάλογος  από  την  αρχαιότητα  προκρίνεται  ως  η  καταλληλότερη 

μέθοδος μετάδοσης της γνώσης.

2) Αναφορά  στον  σκοπό:  οι  εκπαιδευτικοί  του  σχολείου  οφείλουν  να  τον  υιοθετήσουν, 

ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
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[β]

Τίτλος: Ο διάλογος στην εκπαίδευση

§1 (πρόλογος):

1) Περίσταση επικοινωνίας (επικείμενη γενική συνέλευση).

2) Δ1 (διάλογος  στην  εκπαίδευση):  ομαδοσυνεργατική  διδασκαλία  -  «μαθητική  φωνή» 

στη διαχείριση των σχολικών υποθέσεων.

3) Σκοπός  & σύνδεση  με  Ζ1: να  συνειδητοποιήσουν  οι  φορείς  της  σχολικής  κοινότητας 

(εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) τη σημασία του διαλόγου στην εκπαίδευση.

§2 (Ζ1Α): Εκπαιδευτική αξία

1) Ενεργοποίηση της σκέψης του μαθητή → ανάπτυξη της ικανότητας ανακάλυψης και 

διαχείρισης πληροφοριών.

2) Βιωματική μάθηση → μονιμότερη γνώση.

3) Προσέλκυση του ενδιαφέροντος του μαθητή → ενίσχυση τη διάθεσης για μάθηση.

§3 (Ζ1Β): Παιδαγωγική αξία

1) Ανάπτυξη  της  ανεκτικότητας  στο  διαφορετικό  →  οικουμενική  και  δημοκρατική 

συνείδηση.

2) Βιώσιμες λύσεις στα σχολικά προβλήματα → δημοκρατικό / ανοιχτό σχολείο.

§4 (μεταβατική): 

1) Συμπέρασμα:  ο  σχολικός  διάλογος  έχει  ευεργετικά  αποτελέσματα  τόσο  για  τους 

μαθητές όσο και για την ίδια την εκπαίδευση.

2) Δ2 (μαθητές και διάλογος): εμμονή στην απομνημόνευση - αντιπαραθέσεις.

3) Σύνδεση με Ζ2: για να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών για διάλογο απαιτείται η 

ενεργοποίηση του σχολείου.

§5 (Ζ2Α): Προϋποθέσεις που αφορούν τη διδασκαλία

1) Ομαδοσυνεργατική οργάνωση της διδασκαλίας.

2) Ανακαλυπτική / επαγωγική μάθηση.

§6 (Ζ2Β): Προϋποθέσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου

1) Ενίσχυση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων.

2) Συνεργασία με σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού

§7 (επίλογος):

1) Συμπέρασμα: ο διάλογος αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο διδακτικό εργαλείο.
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2) Αναφορά στον σκοπό: το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να τον εντάξει στην 

καθημερινότητά του.
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