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  ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ  ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ 

Β΄ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΒΑΔΙ ΣΧΝ ΟΠΟΙΧΝ ΓΤΝΑΣΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΤΝ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ ΚΑΣΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ                                                                           

 

1
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Σν Γηαπνιηηηζκηθφ Μνληέιν Δθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζε κηα δπλακηθή πξνζέγγηζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ξεθηλά απφ ηελ παξαδνρή φηη νη νκάδεο δελ 

ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε ελφο νκνγελνπνηεηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ,  αιιά κέζα απφ 

ηελ ζπλχπαξμε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αηφκσλ κε πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο.  Γελ θάλεη 

ιφγν, δειαδή  απιά γηα ζπλχπαξμε θαη παξάιιειε αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκψλ 

(πνιππνιηηηζκηθφ κνληέιν) , αιιά γηα δπλακηθέο δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο. 

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος  

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Στθ λογικι τθσ διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ και αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρζχουν οι  Βιωματικζσ 
Δράςεισ (κεςμοκετικθκαν πρόςφατα ςτα νζα προγράμματα υποχρεωτικισ 
εκπαίδευςθσ),   εκπαιδευτικοί, τθσ περιφζρειάσ ςασ, για να προςεγγίςουν τθν 
εκνοτικι, γλωςςικι, κρθςκευτικι και πολιτιςμικι ανομοιογζνεια των τάξεων τουσ, 
αποφαςίηουν να δουλζψουν ερευνθτικά το κζμα τθσ διαφορετικότθτασ. Επζλεξαν 
δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με διαφορετικοφσ λαοφσ και πολιτιςμοφσ (ινδιάνοι, 
αφρικανοί, εςκιμϊοι, κινζηοι), τουσ οποίουσ  μελετοφν για να κατανοιςουν τισ 
ιδιαιτερότθτζσ τουσ, τισ πολιτιςτικζσ αναπαραςτάςεισ του δυτικοφ κόςμου 
γιϋαυτοφσ και τθ ςχζςθ τουσ με τον φυςικό κόςμο.  
 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, κε ηελ θαηάζηαζε 

πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Πνηεο πξνηάζεηο ζα θάλαηε ζηηο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ άκβιπλζε 

πνιηηηζηηθψλ ζηεξενηχπσλ θαη ηξηβψλ κέζα ζηελ ηάμε ηνπο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο ζηνλ ηνκέα  ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ  (ΑΠ) δηαπηζηψλνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ γλσξίδνπλ θαιά  ην ΑΠ είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο, ζηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Χο  ρνιηθφο χκβνπινο δηαπηζηψλεηε φηη κεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί αγλννχλ, ζρεδφλ 

ζην ζχλνιφ ηνπ, ην ΑΠ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία  ηνπ καζήκαηνο, 

επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ, ην νπνίν απνηειεί ζπρλά θαη ηνλ 

νδεγφ γηα ηε δηδαζθαιία.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Αλαθέξαηε  πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

αλαθχςνπλ απφ ηελ άγλνηα ηνπ ΑΠ . 

2. Με πνηα κέζα,  πνηεο πξνηάζεηο  θαη πνηεο δηαδηθαζίεο κπνξείηε λα 

ζπκβάιιεηε ζηελ αιιαγή  λννηξνπίαο θαη πξαθηηθήο, πνπ πεξηγξάθεη ην 

ζελάξην; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο  δηαπηζηψλνπλ φηη ην ςπρνινγηθφ  θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο δηακνξθψλεηαη 

απφ πνιιέο παξακέηξνπο, κεηαμχ ησλ   νπνίσλ θχξην ξφιν θαηέρνπλ νη ζρέζεηο 

θαζεγεηή-καζεηψλ θαη νη ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Δλψ ζε αξθεηέο ηάμεηο ζρνιείσλ  ηεο  πεξηθέξεηά ζαο εληνπίδνληαη  έληνλα αξλεηηθά 

ζηνηρεία ζην ςπρνινγηθφ θιίκα, κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί ππνηηκνχλ ην πξφβιεκα θαη 

εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ θάιπςε ηεο «δηδαθηέαο χιεο».   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν ζα πξνζπαζήζεηε λα αλαδείμεηε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

πξνβιήκαηνο;   

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο  λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο ζην ρψξν ησλ Γηεξεπλεηηθψλ θαη Γηαζεκαηηθψλ Πξνζεγγίζεσλ ηεο 

Γηδαζθαιίαο έρνπλ δείμεη φηη, φηαλ ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο εξσηεκάησλ, γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο, θαζψο επίζεο θαη φηαλ επηρεηξείηαη δηαζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο κε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, ηφηε νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πην 

ελεξγά θαη απνθηνχλ ζεκεία πξνζσπηθήο εκπινθήο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη 

φηη ζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο θαη ε γλψζε 

ελδηαθέξνλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Δθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν: (α) παξαζέηεη  κνλνινγηθά ηα  

ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο θαη (β) εξσηά γηα απνξίεο θαη  (γ) 

αλαθεθαιαηψλεη  ηα  βαζηθά ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο. ηε ζπδήηεζε καδί ζαο ν ελ 

ιφγσ εθπαηδεπηηθφο παξαπνληέηαη φηη  νη ζεκεξηλνί καζεηέο δελ δείρλνπλ ην 

αλακελφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα θαη ην ζρνιείν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ  

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα θηλεηνπνηήζεη 

ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα πνπ δηδάζθεη; 
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ο
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θαηαλφεζε λέσλ γλσζηαθψλ δεδνκέλσλ  επηηπγράλεηαη, 

φηαλ ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα θάλεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Δθπαηδεπηηθφο  επηζεκαίλεη φηη πνιινί καζεηέο  δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ  ηα 

θείκελα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, παξά ην γεγνλφο  φηη ηνπο εμεγεί ηηο άγλσζηεο 

ιέμεηο θαη άιια δχζθνια ζεκεία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1.  Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα δηεπθνιχλεη 

ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ ινηπνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ;    
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο επηζεκαίλνπλ  νη καζεηηθέο νκάδεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θνηλόηεηεο κάζεζεο 

κέζσ ηεο δηάδξαζεο θαη ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, απφςεσλ, επεμεγήζεσλ θαη 

επηρεηξεκάησλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη  ηάμεηο Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί  ακθηζβεηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα επεμεξγαζηνχλ ζε κηθξν-νκάδεο ησλ 3-4 καζεηψλ  

θξηηηθά  πξσηνγελείο ή/θαη δεπηεξνγελείο πεγέο, γηα λα θαηαλνήζνπλ πιεπξέο θαη 

νπηηθέο ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ  νη θνηλφηεηεο κάζεζεο γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ πεγψλ; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ην δηδαθηηθφ πιαίζην ζηήξημεο θαη θζίλνπζαο 

θαζνδήγεζεο  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ 

γλσζηηθά θαη λα πεξάζνπλ απφ ηελ θαζνδεγνχκελε θαη ππνβνεζνχκελε ζηελ 

απηφλνκε κάζεζε. Οη δπλαηφηεηεο απηέο κεγηζηνπνηνχληαη, φηαλ  νη αηνκηθέο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο  ζπκπξάηηνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ άιισλ θαη αμηνπνηνχλ ηα 

δηαζέζηκα γλσζηηθά εξγαιεία θαη  ζχκβνια.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθεξείαο ζαο 

εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα εξγαζζνχλ 

παξαγσγηθά έμσ απφ ηα πιαίζηα άκεζσλ θαη δαζθαινθεληξηθψλ δηδαζθαιηψλ.  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελφο ππνζηεξηθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ  γηα 

ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηελ ελεξγφ θαη απηφλνκε κάζεζε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

H ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ, ζε πιαίζην θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, γηα ηελ θαηάθηεζε 

ηεο ελλνηνινγηθήο γλψζεο (conceptual scaffolding) ηνπ δηδαζθφκελνπ καζήκαηνο θαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο «καζαίλνπλ δηεξεπλψληαο» δεκηνπξγεί ην 

θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιαίζην γηα λα πεξάζνπλ απφ ηελ θαζνδεγνχκελε θαη 

ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε κάζεζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί δελ επηθεληξψλνπλ 

αξθεηά ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ καζήκαηνο, ηηο 

νπνίεο απιψο παξαζέηνπλ σο λένπο φξνπο θαη σο άγλσζηεο ιέμεηο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα πνιινί καζεηέο λα κελ θαηαθηνχλ  βαζηθέο έλλνηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο 

γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηδαζθφκελεο ζρνιηθήο γλψζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθεξείαο ζαο λα θάλνπλ θαη 

πψο, γηα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο γηα ηε ζρνιηθή κάζεζε ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε 

επεμεγήζεηο, λχμεηο θαη νδεγίεο, κέρξη πνπ λα θαηαθηήζνπλ ηα δηδαζθφκελα. ηε 

ζπλέρεηα, ζηε ινγηθή ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (fading scaffolding), ηα εμσηεξηθά 

ζηεξίγκαηα πξέπεη λα ππνρσξήζνπλ γηα λα απην-ξπζκίδνπλ νη καζεηέο ηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη  ηάμεηο. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο  πξνζπαζεί λα 

ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο 

αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν εηθφλεο, εξσηήκαηα θαη ζρήκαηα, πνπ δηαπίζησζε ζηηο 

πξψηεο εθαξκνγέο  φηη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο Πξνο ην ηέινο ηεο ρξνληά φκσο 

δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο άξρηζαλ λα δείρλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε αδηαθνξία. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αλαξσηηέηαη, πνχ έθαλε ην ιάζνο.  
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη 

νπζηαζηηθά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε κεζνδεπκέλε παξέκβαζή ηνπ γηα 

ηε κεηάβαζε απφ ηελ ππνζηεξηδφκελε θαη θαζνδεγνχκελε ζηελ απηφλνκε 

κάζεζε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο Παηδαγσγηθέο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ην κάζεκα λα είλαη επράξηζην 

θαη  ελδηαθέξνλ, αιιά ηνλίδνπλ επίζεο φηη νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ζχλζεηεο, πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαθαιχπηνπλ ηξφπνπο 

ππέξβαζεο απξφβιεπησλ εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ θαη, ηέινο, λα εκκέλνπλ ζηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο ζαο, 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ην κάζεκα επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ, επηιέγνπλ εχθνινπο 

θαη «πξνζηηνχο» ηξφπνπο πξνζέγγηζεο  ησλ γλψζεσλ, φπσο είλαη ε ρξήζε επνπηηθψλ 

κέζσλ θαη ε ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ησλ πξνζδνθηψλ. Παξφια απηά, δηαπηζηψλνπλ, ηειηθά, φηη νη καζεηέο ηνπο  δελ 

αλαπηχζζνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη, επηπιένλ, δείρλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε αλία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;   

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

βνεζήζνπλ πξαγκαηηθά φινπο ηνπο  καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνληα θαη 

ηθαλφηεηεο  επεμεξγαζίαο  πην ζχλζεησλ δεδνκέλσλ  ηεο ζρνιηθήο γλψζεο;  
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, πνπ 

αμηνπνηνχλ σο θξηηήξην ηηο λφξκεο θάζε ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηηο δηα-καζεηηθέο 

ζπγθξίζεηο, πξνθαινχλ αληαγσληζκνχο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ην, θπξηφηεξν, 

ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ αλαπαξαγσγηθά, δηφηη πξνσζνχλ εθπαηδεπηηθά ηα 

παηδηά ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ. Γη΄ απηφ αληηπξνηείλνληαη  

ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο, πνπ  είλαη εμαηνκηθεπκέλεο, αληηπξνζσπεπηηθέο 

ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή, ηνπ δηαζθαιίδνπλ  ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο θαη, ηέινο, δίλνπλ έκθαζε ζηελ απην-

αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, απνθεχγνληαο ηηο δηα-καζεηηθέο ζπγθξίζεηο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ηηο ζχγρξνλεο ζρνιηθέο ηάμεηο θνηηνχλ 

καζεηέο δηαθνξεηηθήο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο θαη δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ κάζεζεο. Απηφ δπζθνιεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο,  ηφζν ζε ζρέζε 

κε δηδαθηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ηελ αμηνιφγεζε. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην 



6 

 

πξφβιεκα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ην κάζεκά 

ηνπο ζηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο θαη ηνπο αμηνινγνχλ κε 

επαλαιεπηηθά ηεζη, ζηα νπνία, φκσο, επηηπγράλνπλ πάληα νη ίδηνη, «θαινί»,  καζεηέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα βειηηψζνπλ ηνπο ηξφπνπο  αμηνιφγεζεο θαη, 

ηαπηφρξνλα, λα βειηηψζνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

12
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε θπξίαξρεο ζρνιέο ζην ρψξν ηεο «Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο 

ρνιηθήο Σάμεο» (classroom management), ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ πξνθαιεί ηηο ζρνιηθέο κνξθέο αηαμίαο/ παξαβαηηθφηεηαο, νη νπνίεο ζηελ 

νπζία ηνπο είλαη άζηνρεο κνξθέο δηακαξηπξίαο θαη πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  Παξάιιεια, νη ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζρνιέο πξνζζέηνπλ  φηη, αλ 

ζε έλα ζχζηεκα (ηάμε) αιιάμεη θάπνηνο παξάγνληαο, ηφηε είλαη ελδερφκελν λα 

αιιάμεη ζε θάπνην βαζκφ θαη ην ίδην ην ζχζηεκα.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθεξείαο ζαο 

δηαπηζηψλνπλ αδηαθνξία θάπνησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα θαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα 

εθ κέξνπο ηνπο γηα δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο φιεο ηεο ηάμεο. Οη επηζεκάλζεηο ηνπο, ηα 

επηρεηξήκαηα πεηζνχο,  νη πξνεηδνπνηήζεηο θαη νη επηβνιέο θπξψζεσλ θαη πνηλψλ δελ 

θέξλνπλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα  ζπλερίδνληαη θαη, 

ζπρλά, νμχλνληαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα, πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα ζηξέςεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο πξνο ην 

κάζεκα;  

3.  

13
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, ε αηνκηθή πνξεία κάζεζεο θαη 

αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ ζπληειείηαη κέζα ζε πιαίζην αιιειεπηδξάζεο κε ηνπο 

άιινπο καζεηέο. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ηε δπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο, 

νη ηάμεηο  κεηαηξέπνληαη ζε θνηλόηεηεο κάζεζεο, νη νπνίεο κέζα από ηελ αλάπηπμε 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (ζπλεξγαζία, ζπδήηεζε, αληαιιαγή νπηηθψλ, δηαιεθηηθή 

αληηπαξάζεζε),  ζπκβάινπλ θαη ζηε γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε ζπδεηήζεηο εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο, ζπρλά νη ηειεπηαίνη δηακαξηχξνληαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο 
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αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν. ηελ νπζία  αηζζάλνληαη (θαη αλ αθφκε δελ κπνξνχλ λα ηα 

δηαηππψζνπλ ιεθηηθά), φηη δελ ηνπο αληηκεησπίδεη  σο ππεχζπλα, αμηφπηζηα θαη 

ζεκαληηθά ππνθείκελα, αθνχ δελ έρνπλ θαλέλα ιφγν θαη ειάρηζηεο επηινγέο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθνχλ παζεηηθά επί αξθεηέο δηδαθηηθέο ψξεο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη  απαληνχλ ζπνξαδηθά ζηηο  εξσηήζεηο ηνπο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη  λα αληαπνθξηζεί ζηα 

αηηήκαηα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ έλαλ πην ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ 

ηάμε θαη λα γίλνπλ ζπκπαξαγσγνί ηεο γλψζεο κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο;  

 

14
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ, ησλ δηα-καζεηηθψλ ζρέζεσλ, ηνπ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο θαη 

ηεο καζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο, ηδίσο θαηά ηε θάζε κεηάβαζεο απφ ην  

Γπκλάζην ζην Λχθεην.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη απφ ηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο φηη πνιινί καζεηέο κηινχλ ζρεδφλ ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, δηαζπψληαο ηελ πξνζνρή φιεο ηεο ηάμεο θαη 

παξεκπνδίδνληαο ην κάζεκα. Οη θαινπξναίξεηεο ζπκβνπιέο, ε απζηεξφηεηα, ν 

δηάινγνο, νη πνηλέο, ε ζρεηηθή αλνρή δελ έρνπλ απνδψζεη θαη ην πξφβιεκα  

παξακέλεη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ;  
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, δηφηη ην ελδηαθέξνλ ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα κάζεζεο. 

Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη 

ζηφρνη ηνπ ζρνιείν βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο, αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο, φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο 

θαη δελ απνθιείνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κε 

ηνπο άιινπο ή λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε, νχηε πεξηθξνλνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 



8 

 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη ηελ 

«παξάδνζε» ηνπ λένπ καζήκαηνο ρσξίο ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην 

λέν κάζεκα ηεο εκέξαο. Αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηνπ κε βάζε «ηελ πίεζε ηεο χιεο θαη 

ηνπ ρξφλνπ». 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο, πψο ζα ηνπ εμεγήζεηε ην ξφιν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο θηλεηνπνίεζεο  ηνπ  ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά θαη πψο πξνο 

θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 

 

16
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Απψηεξε επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ, ψζηε λα εμειηρζνχλ ζηαδηαθά ζε ζθεπηφκελνπο πνιίηεο, κε αλεπηπγκέλε 

ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη ηε  

δεκηνπξγηθφηεηα.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ηελ πξάμε κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί, θάησ 

απφ ηελ πίεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, αλαηξνχλ νπζηαζηηθά 

ηνλ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζαξκφδνληαο ηε δηδαζθαιία ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο χιεο θαη ησλ εμεηάζεσλ. Οη καζεηέο, έηζη, κεηαηξέπνληαη ζε 

παζεηηθνχο δέθηεο πνιιψλ πιεξνθνξηψλ,  ρξήζηκσλ  κφλν γηα ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη απψηεξνη ζθνπνί ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηα πξνβιήκαηα, πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε φηη  ζα κπνξνχζαηε λα πείζεηε θαη λα 

πξνεηνηκάζεηε κεζνδνινγηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο παηδαγσγηθφηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο; 
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο απνβιέπνπλ ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ζηελ 

νηθνδφκεζε θαη φρη ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο (θνλζηξνπθηηβηζκφο), ζηε βησκαηηθή 

κάζεζε θαη ζηηο δηαζεκαηηθέο  πξνεθηάζεηο ηεο γλψζεο.  Ζ ζπλδπαζηηθή αμηνπνίεζε 

ησλ παξαπάλσ αμφλσλ αλαηξέπνπλ ην παξαδνζηαθφ δηδαθηηθφ πιαίζην θαη 

πξνζδίδνπλ δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ηελ πεξηθέξεηά ζαο κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί 

αληηκεησπίδνπλ ηηο παξαπάλσ σο ζεσξεηηθέο ζέζεηο αλεθάξκνζηεο ζηελ πξάμε, φπνπ 

θπξηαξρνχλ ηα  πηεζηηθά φξηα ρξφλνπ θαη ηεο πιεζσξηθήο  χιεο.  Οη πξνηεηλφκελεο 

απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Γηαζεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  πηζηεχνπλ φηη 

απεπζχλνληαη ζε ιίγνπο καζεηέο θαη, έηζη, αλαπαξάγνπλ ηελ αληζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο 

πξνηάζεηο κε ηα πξνβιήκαηα, πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβάιαηε θαη πνηεο κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο ζα 

θάλαηε, γηα λα πείζεηε θαη λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο;  

 

18
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ Γηαζεκαηηθφηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο, νη 

Γηεξεπλεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο,  πνπ ππάξρνπλ ζηα λέα βηβιία, θαη ε κεζνδνινγία 

ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, πνπ εηζεγνχληαη ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Γπκλαζίνπ θαη 

Λπθείνπ, έρνπλ ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ καζεηή ζε κηα πην δηεξεπλεηηθή θαη 

βησκαηηθή, άξα θαη ελεξγφ, παξέκβαζε θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηδαζθφκελσλ 

καζεκάησλ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί δηακαξηχξνληαη 

ππνζηεξίδνληαο φηη, ε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε θαη ν δηαζεκαηηθφο άμνλαο δελ είλαη 

εχθνιν λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια πξνο ηελ θπξίαξρε 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Θεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα  

πξαθηηθέο, πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή δνκή.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ησλ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα θαη πνηεο κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο ζα πξνζπαζνχζαηε 

λα πείζεηε θαη λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δνθηκάζνπλ 

ελαιιαθηηθά δηεξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηαζεκαηηθέο ζπζρεηίζεηο θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ζηελ πξάμε ηηο δπλαηφηεηεο, πνπ ηνπο παξέρνπλ νη λέεο απηέο 

πξνηάζεηο  αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ή ηνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο; 

 

19
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Γεισηηθή ηεο πξφζεζεο ησλ ζπληαθηψλ ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πνπ ηζρχνπλ ( 

θαη ησλ βηβιίσλ πνπ ηα ζηεξίδνπλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο πνιπ-πνιηηηζηηθήο 

ηαπηφηεηαο κε φξνπο αιιειεπίδξαζεο θαη εκπινπηηζκνχ, ζην πιαίζην κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ κε πνιινχο αιινδαπνχο καζεηέο.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Μεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί  κπξνζηά ζηε 

ζρεηηθά λέα θαηάζηαζε γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο δελ 

αηζζάλνληαη ηδηαίηεξα έηνηκνη λα ηελ δηαρεηξηζηνχλ θαη πεξηνξίδνληαη λα δειψλνπλ 

ηελ απνδνρή ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαη λα απνζαξξχλνπλ θάζε άκεζε ή έκκεζε 

ξαηζηζηηθή έθθξαζε θαη ζηάζε. Όκσο, αληηιακβάλνληαη φηη απηφ δελ θηάλεη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Με πνηεο πξνηάζεηο ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε θαη λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δνθηκάζνπλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο γηα νπζηαζηηθφηεξε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε; 

 

20
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί ηεο Γηδαθηηθήο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηδαζθαιία νπνηνπδήπνηε καζήκαηνο 

κπνξεί λα θαλεί ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο, αλ αμηνπνηεζνχλ κέζα θαη ηξφπνη 

πνπ ζα εκπιέθνπλ ελεξγά ηνπο ίδηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. ε ηδηαίηεξα, 

κάιηζηα, εηεξνγελείο ηάμεηο, φπσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ηάμεσλ ζην ζχγρξνλν 

πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν, ε πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη  

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Μεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί  κπξνζηά ζηε 

ζρεηηθά λέα θαηάζηαζε γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

δεκηνπξγεί ε πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε ησλ ηάμεσλ δελ αηζζάλνληαη ηδηαίηεξα 

έηνηκνη λα ηελ δηαρεηξηζηνχλ δηδαθηηθά. Δμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά βάζε 

ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο, παξά ην γεγνλφο φηη αξθεηνί καζεηέο, εκεδαπνί θαη 

αιινδαπνί, δείρλνπλ λα κελ ηνπο παξαθνινπζνχλ. 

       

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με δεδνκέλε ηελ εηεξνγέλεηα ησλ καζεηψλ, πνηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ  

ηεο πξνζέγγηζήο ηνπο κε ελαιιαθηηθέο θαη πην απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο; 

  

21
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ ελεξγεηηθφ 

ξφιν ηνπ καζεηή ζε φ, ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνδφκεζεο θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο γηα ηνλ θφζκν. Ζ γλψζε απνξξέεη απφ ηελ αηνκηθή 

εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε κάζεζε απνθηάηαη κέζα απφ ηε ζπλερή 

δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη ππνζέζεσλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ην αληηθείκελν πνπ 

επεμεξγάδνληαη. Σα βαζηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία είλαη νη εκπεηξίεο, νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

καζεηψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ Σάμε Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ εθθξάδεη 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε δπζθνιία, πνπ αληηκεησπίδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 

ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ. Παξαηεξεί φηη, ελψ ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε δσή ησλ καζεηψλ θαη ηα ζχγρξνλα 

δεηήκαηα, απηνί αδηαθνξνχλ θαη δπζαλαζρεηνχλ. Ο ίδηνο είλαη πάληα θαιά 

πξνεηνηκαζκέλνο θαη δεηά απιά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζπδήηεζε πάλσ ζε 
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έλα ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Γπζηπρψο  ζπκκεηέρνπλ ειάρηζηνη θαη πάληα νη ίδην, ελψ νη 

ππφινηπνη παξακέλνπλ αδηάθνξνη θαη ακέηνρνη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία λα είλαη εθπαηδεπηηθά απνηειεζκαηηθή;  

 

22
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ ελεξγεηηθφ 

ξφιν ηνπ καζεηή ζε φ, ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο γηα ηνλ θφζκν. Ζ γλψζε απνξξέεη απφ ηελ αηνκηθή 

εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε κάζεζε απνθηάηαη κέζα απφ ηε ζπλερή 

δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη ππνζέζεσλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ην αληηθείκελν πνπ 

επεμεξγάδνληαη. Σα βαζηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία είλαη νη εκπεηξίεο, νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

καζεηψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ Σάμε  Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηνπο καζεηέο ηεο 

ηάμεο ηνπ, αθφκε θαη φηαλ ηνπο δηδάζθεη ζέκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

επηθαηξφηεηαο. Ο ίδηνο αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία (κεησπηθή) θαη είλαη 

απαηηεηηθφο θαη απζηεξφο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ παξάπνλα 

γηα ηε δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο θαη έληνλε θξηηηθή γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 

(ππνζηεξίδνπλ φηη δελ έρεη ζρέζε κε ηε δσή ηνπο) θαη ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Γεκηνπξγνχληαη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε αθφκε θαη κεηά απφ ηνπο βαζκνχο ηνπ 

Α΄ ηεηξακήλνπ, πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξνί.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηρεηξήζεη θαη πψο, ψζηε λα αιιάμεη 

ην θιίκα ηεο ηάμεο θαη  λα κεησζνχλ ηα πξνβιήκαηα;  

 

23
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ο έιεγρνο ηεο ηάμεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ίδηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεχζπλζε 

κηαο νξγαλσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ηάμεο, πνπ δίλεη ζε θάζε παηδί ηελ επθαηξία 

λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

εθπιεξψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο δηακεζνιαβεηήο θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ ινγηθά θαη επράξηζηα ηηο ηερληθέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηεπζχλνπλ 

θαη λα θαζνδεγνχλ ηελ ίδηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. ε απηή ηελ ηάμε ρξεηάδνληαη 

ζηαζεξά θξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο απνδεθηά θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηνπο 



12 

 

καζεηέο, έηζη ψζηε, φηαλ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα, λα αμηνινγνχληαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ακθνηέξσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ Σάμε: Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα 

δηαζθάιηζεο ζπλζεθψλ δηδαζθαιίαο ζηηο ηάμεηο πνπ δηδάζθεη. Απφ ηελ αξρή ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία (κεησπηθή) θαη δελ είλαη 

απαηηεηηθφο ζηνπο καζεηέο, νχηε γηα ηε πξνζνρή ηνπο νχηε γηα ην επίπεδν κάζεζεο. 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ραιαξψλνπλ ηελ ηάμε,  δεκηνπξγείηαη 

θαζαξία θαη είλαη ζπρλά αδχλαηε ε νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. Παξ‟ φιν πνπ κεηά 

ην πξψην ηξίκελν ν εθπαηδεπηηθφο επηρείξεζε λα αιιάμεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ, ηα 

πξάγκαηα ρεηξνηέξεςαλ. Ο Γηεπζπληήο θαη γνλείο δπζαλαζρεηνχλ, ν εθπαηδεπηηθφο 

βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη έξεπλεο κε ην πξφβιεκα πνπ 

πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αιιάμεη ην 

θιίκα ηεο ηάμεο θαη  λα κεησζνχλ ηα πξνβιήκαηα;  

 

24
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη θνηλφηεηεο κάζεζεο κπνξνχλ, θάησ απφ θάπνηνπο φξνπο, 

λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπδήηεζε, ηελ αληαιιαγή 

νπηηθψλ θαη ηε ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε. Μηα νκάδα καζεηψλ γίλεηαη θνηλφηεηα 

κάζεζεο κέζσ ηεο δηάδξαζεο, ηδηαίηεξα κέζσ ησλ θνηλψλ εκπεηξηψλ, ηεο βίσζεο 

θνηλψλ πξαγκάησλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ Σάμε   Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη– Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα θαηαλννχλ θαη λα εμεγνχλ ή λα εξκελεχνπλ  

έλλνηεο, θαηαζηάζεηο, δηαδηθαζίεο, θαηλφκελα θαη αξρέο  ηνπ καζήκαηνο. Με βάζε ηηο 

επηθπιάμεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο είλαη γλσζηφ 

φηη δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ επίπεδν κάζεζεο κε ηηο παξαπάλσ πξνδηαγαθέο, 

ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο αλνκνηνγελείο ηάμεηο ησλ ζρνιείσλ κηαο πνιππνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ  νη θνηλφηεηεο κάζεζεο γηα θνηλσληθή παξαγσγή 

ηεο γλψζεο, ζηα πεξηζψξηα ησλ επηδηψμεσλ ηνπ καζήκαηνο; 

 

25
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε «Τπνζηεξηθηηθή Γηδαζθαιία» ζπληζηά γηα ηηο 

αλνκνηνγελείο ηάμεο ηνπ Γηαπνιηηηζκηθνχ ρνιείνπ έλα νιφθιεξν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα βνεζήζεη φινπο ηνπο καζεηέο 

λα αλαπηχμνπλ ηελ ελλνηνινγηθή γλψζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα κάζνπλ νη καζεηέο πψο λα καζαίλνπλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ Σάμε  Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί φηη νη καζεηέο 

ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ  δπζθνιεχνληαη πνιχ λα θαηαλνήζνπλ, θαηά ηελ πξνζέγγηζε, 

πνιχπινθεο έλλνηεο θαη αξρέο ηνπ δηδαζθφκελνπ καζήκαηνο. Ο ίδηνο ρξεζηκνπνηεί 

θαηά ηελ αλάιπζε αθαδεκατθέο έλλνηεο, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην γλσζηηθφ 

επίπεδν θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη δηαθνξεηηθά, αθνχ 

απαηηνχληαη απφ ην κάζεκα. Πξνθαλψο, αγλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ελλνην-

θεληξηθήο δηδαζθαιίαο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζηε 

ρψξα καο έρνπλ ελλνην-θεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

 Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα, πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε κάζεζε; 

 

26
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά παηδαγσγηθά θείκελα, δηαθεξχμεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ρσξψλ ηνλίδνπλ φηη θνηλφο ζθνπφο φισλ ησλ δηδαζθφκελσλ ζην 

ζρνιείν καζεκάησλ είλαη λα ζπκβάινπλ ζηε γεληθφηεξε κφξθσζε θαη ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ λένπ, ψζηε σο ελήιηθνο πνιίηεο λα ζπκκεηέρεη ελεξγά, 

ζεηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ Σάμε Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ηελ πεξηθέξεηά ζαο δηαπηζηψλεηε φηη  

κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξάμε, ππφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο χιεο, έρνπλ κία 

ζηελά γλσζηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα κε θπξίαξρε νπηηθή ηνπο θαινχο 

βαζκνχο ζηηο εμεηάζεηο. Δλδφκπρα ίζσο πηζηεχνπλ φηη, ηα πεξί γεληθήο κφξθσζεο θαη 

γεληθφηεξεο αλάπηπμεο, αθνξνχλ θπξίσο άιια καζήκαηα, πην «θξνληκαηηζηηθά», πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα θάηη ηέηνην.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2.  Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθφηεηά ζαο λα θάλνπλ θαη 

πψο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο κνξθσηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ καζήκαηφο 

ζαο θαη πψο κπνξνχλ απηέο λα ηηο αμηνπνηήζνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

κνξθσηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο.  

 

27
ο
 ενάπιο . 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Τπάξρεη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο είλαη 

εμαηνκηθεπκέλεο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή. Σνπ δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο, ελψ 

παξάιιεια δίλνπλ έκθαζε ζηελ απην-αμηνιφγεζε ηνπ απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξίζεηο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά αλνκνηνγελή 

ηάμε Γπκλαζίνπ θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Απηφ δπζθνιεχεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο  ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία,  κε ηελ ίδηα ηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε. Πξνζπαζεί λα πξνζαξκφδεη ην 

κάζεκά ηνπ ζηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπ θαη ηνπο αμηνινγεί κε βάζε ηα 

γξαπηά δηαγσλίζκαηα θαη ηεζη, ζηα νπνία, φπσο είλαη αλακελφκελν, επηηπγράλνπλ 

πάληα νη «θαινί» καζεηέο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληηπαξαζέζεσλ, 

ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ελίνηε θαη γνλείο, θαη, ην θπξηφηεξν, αλαηξεί ηνλ ζηφρν ηνπ 

ζρνιείνπ λα ακβιχλεη ηηο κνξθσηηθν-θνηλσληθέο αληζφηεηεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο θαη, ηαπηφρξνλα, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

πξνο φθεινο φισλ ησλ καζεηψλ, αδηαθξίησο θνηλσληθν-πνιηηηζηηθήο 

πξνέιεπζεο; 

 

28
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

αηαμία/παξαβαηηθφηεηα απνηειεί έθθξαζε δηακαξηπξίαο, αιιά θαη κία άζηνρε ζπρλά 

πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ κέζα απφ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη, αλ ζε έλα ζχζηεκα (ηάμε) αιιάμεη θάπνηνο 

παξάγνληαο, ηφηε είλαη ελδερφκελν λα αιιάμεη ζε θάπνην βαζκφ θαη ην ίδην ην 

ζχζηεκα.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Έλαο θαζεγεηήο εξγάδεηαη ζε 

Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην αζηηθνχ θέληξνπ. ην έλα ηκήκα, ζην νπνίν δηδάζθεη, 

θνηηνχλ 25 καζεηέο. Γηαπηζηψλεη αδηαθνξία  ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα θαη 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο γηα δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο φιεο ηεο ηάμεο. 

Πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε κε ελέξγεηεο, φπσο επηρεηξήκαηα πεηζνχο 

αιιά θαη επηβνιή θπξψζεσλ θαη πνηλψλ, φηαλ ηα πξνεγνχκελα δελ θέξλνπλ 

απνηέιεζκα (π.ρ. απνβνιή απφ ην κάζεκα θαη ρακειή βαζκνινγία ζην πξψην 

ηεηξάκελν). Χζηφζν, ην πξφβιεκα ζπλερίδεηαη θαη, ζπρλά, νμχλεηαη ζε νξηαθφ 

ζεκείν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα ζηξέςεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο πξνο ην 

κάζεκα;  

 

29
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ε ζχγρξνλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ε έκθαζε δίλεηαη  ζηνλ καζεηή σο ελεξγφ 

ππνθείκελν ηεο κάζεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζην κάζεκα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ 

ζπκβνχινπ-δηακεζνιαβεηή. Ζ ηάμε ιεηηνπξγεί θαηά βάζε νκαδηθά θαη ε ζρνιηθή 

κάζεζε ζπλαξηάηαη κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά 

βηψκαηα ησλ καζεηψλ. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη φια ηα καζήκαηα κπνξνχλ λα 

νδεγνχλ ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Έλαο λενδηφξηζηνο θαζεγεηήο ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο δηαπηζηψλεη φηη νη ζεσξεηηθέο ηνπ βάζεηο δελ αθνινπζνχλ ηα 

δεηνχκελα ησλ ζχγρξνλσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Π). Πξνηηκά ηελ ηππηθή 

παξάδνζε κε ηε κνξθή πξνζρεδηαζκέλεο πνξείαο, πνπ απνβιέπεη ζε κηα ηδηαηηέξσο 

θαηεπζπλφκελε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, αθήλεη ζπρλά αλαμηνπνίεηεο 

αξθεηέο πξνηάζεηο θαη αζθήζεηο ελαιιαθηηθήο δηδαζθαιίαο, θαζψο ηηο ζεσξεί 

ρξνλνβφξεο σο πξνο ηελ πξνεηνηκαζία θαη πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη αθαηάιιειεο 

γηα ην κάζεκά ηνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη αξρέο ησλ λέσλ Π. κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε 

λα πξνζαλαηνιηζηεί  ζηαδηαθά ζηα πξνηάγκαηα ησλ ζχγρξνλσλ Π; 

 

30
ο
 ενάπιο   

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ειαρηζηνπνηνχληαη, φηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαπηχζζεη  ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο θαη, 

ηαπηφρξνλα, θξνληίδεη θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ δηα-καζεηηθψλ ζρέζεσλ.  

  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Έλαο θαζεγεηήο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

εξγάδεηαη ζε δχν Γπκλάζηα. ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα θαη ησλ δχν ζρνιείσλ θνηηνχλ 

25 κε 27 καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο φηη, ζηα 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα πνιινί καζεηέο παξακέλνπλ ζην πεξηζψξην, ελψ άιινη κηινχλ 

ζρεδφλ ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή 

φιεο ηεο ηάμεο θαη παξεκπνδίδνπλ ην κάζεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηε κέζε ηεο 

ρξνληάο,  θξίλεη φηη έρεη δνθηκάζεη ηα πάληα: θηιηθή δηάζεζε, παξαηεξήζεηο, 
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θαινπξναίξεηεο ζπκβνπιέο, απζηεξφηεηα, δηάινγν, πνηλέο, αλνρή θιπ. Σν πξφβιεκα, 

φκσο, παξακέλεη θαη νμχλεηαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ;  

 

31
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. ε  απηή ηελ πξννπηηθή ελεξγνπνηνχληαη ηα θίλεηξα 

κάζεζεο. Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, 

φηαλ νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο 

επηζπκίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Καη, θπξίσο, φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, δελ απνθιείνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο ή λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε 

νχηε πεξηθξνλνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Λπθείνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Πεπεηξακέλνο εθπαηδεπηηθφο ΔΠΑΛ ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο αξρίδεη ηελ «παξάδνζε» ηνπ λένπ καζήκαηνο ρσξίο θακία 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηε λέα ελφηεηα. Αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηνπ κε βάζε 

«ηελ πίεζε ηεο χιεο θαη ηνπ ρξφλνπ» θαη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ ΔΠΑΛ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο, πψο ζα ηνπ εμεγήζεηε ην ξφιν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο θηλεηνπνίεζεο  ηνπ  ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, αλεμαξηήησο ηχπνπ θαη 

βαζκίδαο ζρνιείνπ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 

 

32
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη έλλνηεο: δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη κάζεζε κε αλαθάιπςε, νηθνδφκεζε ηεο 

γλψζεο, βησκαηηθή κάζεζε θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο απνηεινχλ ην 

βαζηθφ ππξήλα ηεο Γηδαθηηθήο Μεζνδνινγίαο, πνπ πξνηείλεηαη γηα φια ηα καζήκαηα 

απφ ηα ζεζκηθά θείκελα ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ,  ηνπ λένπ Δζληθνχ 

ρνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΔΠ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ .  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Πνιινί εθπαηδεπηηθνί, ππεξηνλίδνληαο ηε 

δηάζηαζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε, ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζέγγηζε απηή 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηηο επηινγέο ησλ δηδαζθφλησλ παξακέλνπλ νη 

απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ θαη ην αζθπθηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα. Θεσξνχλ 
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κάιηζηα θάπνηα ζρέδηα εξγαζίαο θαη θάπνηεο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο πνιχ 

απαηηεηηθέο. Κάπνηνη επίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο αζθήζεηο, θαζψο 

νπζηαζηηθά απεπζχλνληαη ζε ιίγνπο καζεηέο, αλαπαξάγνπλ ηελ αληζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ. ην πιέγκα απηφ ησλ παξαδνρψλ, θαηά θαλφλα αγλννχλ ηηο 

πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο, δελ αλαλεψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη νδεγνχλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο ζηελ αδηαθνξία θαη ηελ απαμίσζε ηνπ καζήκαηνο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβάιαηε θαη πνηεο κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο ζα 

θάλαηε, γηα λα πείζεηε θαη λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο;  

 

33
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, βαζηθφο ππξήλαο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ζπγγξαθήο βηβιίσλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη 

δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο  πξνζέγγηζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ αμηνπνίεζε 

ησλ δηαζεκαηηθψλ ελλνηψλ (Πνιηηηζκφο, Μεηαβνιή, Δμέιημε, χγθξνπζε, 

Αιιειεπίδξαζε, Δπηθνηλσλία, χζηεκα), ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πξνηείλνληαη ζην 

ΑΠ, ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα λέα βηβιία θαη ηεο  

κεζνδνινγίαο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, πνπ εηζεγνχληαη,  ππνζηεξίδνπλ ηνλ καζεηή ζε 

κηα πην δηεξεπλεηηθή θαη βησκαηηθή, άξα θαη ελεξγφ παξέκβαζε θαηά ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ ζεκάησλ ηνπ καζήκαηνο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ Σάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Πνιινί εθπαηδεπηηθνί δηακαξηχξνληαη 

ππνζηεξίδνληαο φηη ν δηαζεκαηηθφο άμνλαο δελ είλαη εχθνιν λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια πξνο ηελ  νξγαλσηηθή δνκή ησλ επηκέξνπο 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Γηαηεξνχλ επηθπιάμεηο θαη ζπρλά ππνζηεξίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

πξαθηηθή αληηηηζέκελε πξνο ηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή δνκή. Οη επηθπιάμεηο ηνπο 

εληζρχνληαη θαη απφ ηηο ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο  πνπ δηαθξίλεη θάπνηεο δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξεί λα απνηξέςεη εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο απφ ηνλ φπνην 

πεηξακαηηζκφ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα θαη πνηεο πξνηάζεηο ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε θαη 

λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δνθηκάζνπλ ελαιιαθηηθέο   

πξνζεγγίζεηο δηεξεπλεηηθήο θχζεο   θαη λα δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ή ηνπο πηζαλνχο 

πεξηνξηζκνχο; 

 

34
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ                                
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Έξεπλεο  γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζεκαίλνπλ φηη  

ζπρλά  ε ηειεπηαία επέξρεηαη, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαιχνπλ ζπζηεκαηηθά θαη 

θξηηηθά ηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηνπο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο αληηθάζεηο, ζ‟ 

έλα πιαίζην νξηδφληησλ δηαδξάζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο). Όζα απνθνκίδνπλ ζ‟ έλα ηέηνην πιαίζην αιιειεπηδξάζεσλ ζπλεπηθέξνπλ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ε έλα πνιππιεζέο Λχθεην αζηηθνχ  

θέληξνπ θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθήο πξνέιεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλεδξηάδνπλ, γηα λα επηιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ νη ζπρλέο αιιαγέο ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ. Δζηηάδνπλ ηδηαίηεξα 

ζην φηη δελ επηκνξθψλνληαη ηθαλά γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, θαη γηα 

ην ιφγν απηφ δελ κπνξνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο «δνθηκαζκέλεο» πξαθηηθέο ηνπο, 

φπσο ι.ρ. ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ επηδφζεσλ κε ηεζη θαη δηαγσλίζκαηα. Απφ ηελ 

άιιε, θάπνηνη αλαδεηνχλ κηα πην νπζηαζηηθή δηέμνδν, θαζψο πηζηεχνπλ φηη νη 

«δνθηκαζκέλεο» κέζνδνη ηνπ παξειζφληνο έρνπλ δείμεη πξν πνιινχ ηα φξηα ηνπο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα νδεγεζνχλ ζε κηα πην απηφλνκε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη ζε κηα νπζηαζηηθή αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο; 

 

 

35
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο 

«απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, λα δνθηκάζνπλ 

λέεο πξαθηηθέο θαη πιηθά, λα ακθηζβεηήζνπλ, λα αληηπξνηείλνπλ θαη γεληθά λα 

αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζ‟ απηά, κέζα ζην ίδην ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ε  Γπκλάζην αζηηθήο πεξηνρήο  θνηηνχλ 

καζεηέο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθήο πξνέιεπζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί, παξά ην φηη παξαθνινχζεζαλ κηα ηαρχξξπζκε επηκφξθσζε, είλαη 

δχζπηζηνη απέλαληη ζηηο λέεο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο: άιινη ακθηζβεηνχλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, ελψ άιινη δειψλνπλ φηη ζα επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ ηέηνηεο 

πξνζεγγίζεηο, αιιά δελ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην ζσζηφ ζθνπφ θαη ηξφπν. 

ε απηφ ην πιαίζην πξνβάιιεη θαη ν ξφινο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

παξάγνληεο κεηαξξχζκηζεο θαη φρη σο απινί ηερληθνί ηεο εθαξκνγήο ηεο; 

 

36
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο θαη νη ηδενινγηθέο 

αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαρένληαη αλαπφθεπθηα ζηε δηδαζθαιία κέζα απφ κηα 

πνηθηιία επηινγψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ηδηαίηεξα επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία 

αληηθεηκέλσλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπνπδψλ, ηα νπνία έρνπλ 

αλαπφθεπθηα θαη ηηο δηθέο ηνπο αμηαθέο θαη ηδενινγηθέο εγγξαθέο. Όηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επίγλσζε ησλ δηθψλ ηνπο αμηψλ θαη ηδενινγηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, ηηο νπνίεο δελ πξνβάιινπλ σο απφιπηεο αιήζεηεο, ηφηε κπνξνχλ 

λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηαθή 

ηαπηφηεηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Οη εθπαηδεπηηθνί  ελφο Λπθείνπ θάλνπλ 

θάπνηεο ζπλαληήζεηο, ζηηο νπνίεο ζπδεηνχλ κεζνδνινγηθά δεηήκαηα. Άιιεο θνξέο 

επηζθέπηνληαη θαη ηηο ηάμεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ εθείλνη 

πξνζθέξνπλ δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζε λενδηνξηζζέληεο εθπαηδεπηηθνχο. χληνκα 

δηαπηζηψλνπλ φηη, κνινλφηη δηδάζθνπλ ηα ίδηα ζέκαηα, ν θαζέλαο εζηηάδεη ζε 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, πξάγκα πνπ θαηαλννχλ φηη απνξξέεη απφ ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο. Δπηπιένλ, σο πξνο ηα αμηαθά/ ηδενινγηθά δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ, θάπνηνη ηεξνχλ απζηεξή νπδεηεξφηεηα πξνβάιινληαο απιψο ηελ 

επηθξαηνχζα άπνςε, ελψ θάπνηνη άιινη ππεξαζπίδνληαη εθείλεο ηηο ηδέεο θαη αμίεο 

πνπ νη ίδηνη ζπκκεξίδνληαη. Σν δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ απφςεσλ έξρεηαη πηα ζηελ επηθάλεηα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηαθή θαη ηδενινγηθή ηαπηφηεηα; 

 

37
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε νθείινληαη: α. ζηελ αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη β. ζηελ ειιηπή θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ε έλα ηκήκα Γπκλαζίνπ, 4 καζεηέο 

αδπλαηνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ηάμε θαη ακθηζβεηνχλ, κε θάζε αθνξκή, κε ην 

ιφγν ή ηε δξάζε ηνπο ηελ αμία ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, παξεκπνδίδνπλ ηε δηδαθηηθή 
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δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα λα ηνπο επηβάιινληαη πνηλέο απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο 

(απνβνιή, ρακειή βαζκνινγία, απφξξηςε), νη νπνίεο φκσο απνδεηθλχνληαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

παηδαγσγηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα; 

 

38
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί, παξά ηε ζεσξεηηθή ηνπο 

θαηάξηηζε ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαζψο θαη ζηα ζχγρξνλα πνξίζκαηα ηεο Δπηζηήκεο 

ηεο Γηδαθηηθήο, έρνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ «δηαιέμεηο», ηηο νπνίεο νλνκάδνπλ 

«ζπδήηεζε», θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θπξίσο γηα λα πξνβάιινπλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο κε εχπεπην ηξφπν ην ζρεδηάγξακκα ησλ ελνηήησλ ησλ εγρεηξηδίσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο  ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, πνπ  

παξαθνινχζεζε κηα επηκφξθσζε γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη κία γηα 

λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο, έρεη εληάμεη αξθεηά λέα ζηνηρεία ζηε 

δηδαθηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, ε νπνία, φκσο, ζηε βαζηθή ηεο δνκή παξακέλεη κάιινλ 

παξαδνζηαθή. ε ζπδήηεζε κε ην ρνιηθφ χκβνπιν θαίλεηαη λα ακθηζβεηεί ηελ 

αλάγθε νπνηαζδήπνηε νπζηαζηηθφηεξεο αιιαγήο ζηηο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

γλψζεο θαη πηζηεχεη φηη ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηα δηδαθηηθά 

ζρεδηαγξάκκαηα απφ κφλε ηεο ζπληζηά ζεκαληηθή αιιαγή ζην δηδαθηηθν-καζεζηαθφ 

πιαίζην.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα κπνξέζεη λα εληάμεη νπζηαζηηθφηεξεο 

αιιαγέο ζηελ θαηά βάζε παξαδνζηαθή ηνπ δηδαζθαιία;  

 

39
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Τπάξρεη ε επηζηεκνληθή παξαδνρή φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο είλαη 

εμαηνκηθεπκέλεο, αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή, ηνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξίζεηο. Πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηα γξαπηά δνθίκηα, αιιά ζηεξίδνληαη ζε ρξήζε κεζφδσλ πνπ αμηνινγνχλ ζηάζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Έλα εξγαιείν θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο είλαη ην portfolio, ην νπνίν 

ζχκθσλα κε έξεπλεο παξέρεη επθαηξίεο ζε καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνχο λα επεθηαζνχλ 

ζε έλα επξχηεξν πιαίζην αμηνιφγεζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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1. Γεδομένα: Γ΄ Σάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ε έλα Γπκλάζην πνιππνιηηηζκηθήο 

ζχλζεζεο θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο  ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία, φζν κε ηελ ίδηα ηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε. Γλσξίδεη φηη ηα ΓΔΠΠ, φπσο πνιιά 

άιια ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πηνζεηεί ηελ ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε 

(πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ portfolio), αιιά πξνηηκά λα πξνζαξκφδεη ην κάζεκά ηνπ 

ζηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο θαη λα ηνπο αμηνινγεί κε βάζε ηα γξαπηά 

δηαγσλίζκαηα θαη ηεζη, ζηα νπνία, φπσο είλαη αλακελφκελν παξνπζηάδνπλ πςειφ 

πνζνζηφ απνηπρίαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληηπαξαζέζεσλ, ζηηο 

νπνίεο εκπιέθνληαη ελίνηε θαη γνλείο θαη ην, θπξηφηεξν, αλαηξεί  ηελ πξνζπάζεηα ηνπ  

ζρνιείνπ λα ακβιχλεη ηηο κνξθσηηθν-θνηλσληθέο αληζφηεηεο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο θαη, ηαπηφρξνλα, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο; 

 

40
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο ηεο Γηδαθηηθήο δελ ζεσξνχλ ηε γλψζε 

πξνθαζνξηζκέλε θαη κνλαδηθή. ηελ  αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη 

εθείλεο νη ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ απνδφκεζε θαη ηελ αλαδφκεζε ηειηθά 

ηεο γλψζεο κε ηξφπν, δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα ππνθεηκεληθφηεηαο. Κχξην δεηνχκελν 

ζε απηφ ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, είλαη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη 

αηηηνιφγεζεο ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο θαη αληηπαξάζεζεο απηήο κε αληίζηνηρεο ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο κε ζηφρν ηε ζχλζεζε. Οη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ηνπ καζεηή αιιάδνπλ. 

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ηελ Α΄ Λπθείνπ θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη πνιηηηζκψλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο  ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία, ηελ ίδηα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη 

ηελ αμηνιφγεζε. Δπηιέγεη, ινηπφλ, λα αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή κεησπηθή 

δηδαζθαιία, παξνπζηάδνληαο ν ίδηνο σο απζεληία ηε λέα γλψζε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο γηα παηδαγσγηθφηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο; 
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ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο  γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζεκαίλνπλ φηη  

ζπρλά ε ηειεπηαία επέξρεηαη, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαιχνπλ ζηνραζηηθά/θξηηηθά ηηο 
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ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηνπο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο αληηθάζεηο. Δπηζεκαίλεη, 

κάιηζηα, φηη φηαλ ε ζηνραζηηθή/θξηηηθή αλάιπζε γίλεηαη ζε πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο (collective reflection) νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη κεγαιχηεξεο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ε έλα πνιππιεζέο ζρνιείν αζηηθνχ 

θέληξνπ θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ θαη πνηθίιεο 

πξνέιεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ γλσζηψλ θαη θαζηεξσκέλσλ πξνζεγγίζεσλ, ηνλίδνπλ ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ εκεξίδσλ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

αλαδεηνχλ κηα πην νπζηαζηηθή δηέμνδν, θαζψο νη «δνθηκαζκέλεο» κέζνδνη έρνπλ 

δείμεη πξν πνιινχ ηα φξηα ηνπο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, γηα λα νδεγεζνχλ ζε κηα πην απηφλνκε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζε κηα νπζηαζηηθή αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ ηνπο; 

 

42
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο 

«απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο κηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, λα δνθηκάζνπλ 

λέεο πξαθηηθέο θαη πιηθά, θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζ‟ απηά, κέζα ζην ίδην ην 

πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ηελ πεξηθέξεηά ζαο ππάξρνπλ αξθεηά 

ζρνιεία φπνπ θνηηνχλ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ επηπέδσλ θαη πνηθίιεο 

πξνέιεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί, πνπ  παξαθνινχζεζαλ κηα ηαρχξξπζκε επηκφξθσζε 

ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο, είλαη δηραζκέλνη: άιινη  είλαη δχζπηζηνη απέλαληη ζηηο λέεο 

πξνηάζεηο θαη άιινη ζπκθσλνχλ ζην φηη ζα επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ ηέηνηεο 

πξνζεγγίζεηο, αιιά δελ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην ζσζηφ ζθνπφ θαη ηξφπν. 

Σειηθά, ζην πλεχκα ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, απνθαζίδνπλ λα θαιέζνπλ ηνλ 

ρνιηθφ χκβνπιν ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

παξάγνληεο  κεηαξξχζκηζεο θαη φρη σο απινί ηερληθνί ηεο εθαξκνγήο ηεο; 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ φηη ε «πξνζσπηθή ζεσξία» ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ 

απαξηίδεηαη απφ πεπνηζήζεηο, αμίεο, θνζκναληηιήςεηο, γλψζεηο θαη εκπεηξίεο,  

δηαρένληαη αλαπφθεπθηα ζηε δηδαζθαιία κέζα απφ κηα πνηθηιία επηινγψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ «άδεινπ/θξπθνχ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο». Γηα λα κελ ιεηηνπξγνχλ κε δνγκαηηθφ ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί, 

πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε ησλ δηθψλ ηνπο αμηψλ θαη ηδενινγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ, 

ηηο νπνίεο, αζθαιψο, δελ πξνβάιινπλ σο ηηο απφιπηεο αιήζεηεο. Μφλν ηφηε κπνξνχλ 

λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηαθή 

θαη ηδενινγηθή ηαπηφηεηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μέζα απφ ηηο ελδνζρνιηθέο ζπλαληήζεηο 

θαη επηκνξθψζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ φηη, κνινλφηη δηδάζθνπλ ηα ίδηα 

ζρνιηθά βηβιία, ν θαζέλαο εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Αληηιακβάλνληαη φηη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο απνξξένπλ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο πξνζσπηθνχο ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο. Δπηπιένλ, σο πξνο ηα αμηαθά/ ηδενινγηθά δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ ζην κάζεκα, θάπνηνη ηεξνχλ απζηεξή νπδεηεξφηεηα πξνβάιινληαο 

απιψο ηελ «επίζεκε» άπνςε, ελψ θάπνηνη άιινη ππεξαζπίδνληαη εθείλεο ηηο ηδέεο θαη 

αμίεο ησλ ζρνιηθψλ θεηκέλσλ ηηο νπνίεο ζπκκεξίδνληαη. Σν δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ αμηψλ έξρεηαη πηα ζηελ επηθάλεηα θαη ηίζεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο κε 

ηνλ/ηελ ζχκβνπιν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηαθή θαη ηδενινγηθή ηαπηφηεηα; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε νθείινληαη (α) ζηελ αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο 

δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη (β) ζηελ ειιηπή 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε αξθεηέο ηάμεηο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

ππάξρνπλ καζεηέο πνπ αδπλαηνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ηάμε θαη  κε θάζε αθνξκή, 

κε ην ιφγν ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, πξνζπαζνχλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Έηζη, παξεκπνδίδνπλ ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα λα ηνπο επηβάιιεη δηαθνξεηηθήο κνξθήο θαη έληαζεο 

επηπιήμεηο θαη πνηλέο, νη νπνίεο φκσο απνδεηθλχνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο .  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

παηδαγσγηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί, παξά ηε ζεσξεηηθή ηνπο 

θαηάξηηζε, έρνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ «δηαιέμεηο» εκπινπηηζκέλεο κε εξσηήζεηο, ηηο 

νπνίεο νλνκάδνπλ «ζπδήηεζε», θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θπξίσο γηα λα 

πξνβάιινπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κε εχπεπην ηξφπν ηηο επίζεκεο ή ηεο πξνζσπηθέο 

ηνπο απφςεηο γηα ζέκαηα πνπ επηδέρνληαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο ζαο 

θαίλνληαη λα ακθηζβεηνχλ ηελ αλάγθε ηεο δηεξεχλεζεο θαη εξκελείαο απφ ηνπο 

καζεηέο ησλ πνιιαπιψλ νπηηθψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ην ρακειφ ηνπο επίπεδν θαη ε 

πίεζε ηεο χιεο δελ επηηξέπνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. 

Δμάιινπ, φπσο ηζρπξίδνληαη, έρνπλ αλαλεψζεη ηνλ ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε 

ζπδεηήζεηο θαη ρξήζε πεγψλ απφ ην Γηαδίθηπν. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

παηδαγσγηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

H θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί, ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή 

έξεπλα, έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, δηφηη ελεξγνπνηεί ηα 

θίλεηξα κάζεζεο θαη απμάλεη ηε καζεηηθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη 

καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη ζηφρνη 

ηνπ ζρνιείνπ βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο, αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Μεηά απφ επηκνξθσηηθή εκεξίδα γηα ηα 

θίλεηξα κάζεζεο, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθεξείαο ζαο πξνζπαζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (π.ρ., ρηνπκνξηζηηθά ζθίηζα θαη 

πιηθφ απφ θφκηθο, ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο), γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ 

θαη λα δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ. χληνκα δηαπηζηψλνπλ φηη, κεηά απφ 

κηα ζχληνκε πεξίνδν γνεηείαο, νη καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζην βαζκφ πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αξρέο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπο εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά θαη πψο πξνο 

θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ζεκαζία ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε κάζεζε είλαη 

πξφδειε θαη Έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ θηλεηνπνηείηαη  

πεξηζζφηεξν, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ ηνπο καζεηέο κπξνζηά ζε «θαηαζηάζεηο-

πξνβιήκαηα», πνπ πξνθαινχλ ξήμε κε ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη θαηαλφεζε, 

πξνθαιψληαο, έηζη, θαη ηελ επηζπκία ηεο δηεξεχλεζεο. Οη θαηαζηάζεηο-πξνβιήκαηα, 

έηζη, κεηαηξέπνληαη ζε θίλεηξα κάζεζεο. 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Γεδομένα: Σάμε: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ  πεξηθέξεηά 

ζαο γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ, 

πξνζαξκφδνπλ –φπσο λνκίδνπλ– ην κάζεκα ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ: ην 

απινπνηνχλ πνιχ, ρξεζηκνπνηνχλ πινχζην επνπηηθφ πιηθφ θαη εμεγνχλ ηα πάληα. 

χληνκα δηαπηζηψλνπλ φηη νη καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζε φια απηά πεξηζζφηεξν 

απ‟ φ,ηη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπο εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά λα θάλνπλ θαη πψο 

πξνο θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο 

εκέξαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ην ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ ζπληζηνχλ ηελ 

θξηηηθή αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ, πνπ δίλνπλ  δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη 

πξνζεγγίζεηο ζην ίδην ζέκα, ηηο νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ, λα 

εξκελεχζνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ. Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, ζπρλά απφ ηελ έξεπλα φηη νη 

πεπνηζήζεηο θαη νη ηδενινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελδέρεηαη λα 

θαηαζηήζνπλ πξνζρεκαηηθή ηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαηεπζχλνληαο ηνπο 

καζεηέο ζε πξνθαζνξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα .  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Γ΄ ηάμε  Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Έλαο εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ην κάζεκά ηνπ 

θάλνληαο ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ κε δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο, 

φηαλ ην δηδαζθφκελν ζέκα ην επηηξέπεη. Πξφζεζή ηνπ είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο 

καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε νπηηθή  νηθνδνκείηαη κε βάζε 

ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ηεθκεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθήο αθεηεξίαο. 

πρλά, φκσο, ηνπο εθκαηεχεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πην «έγθπξε 

νπηηθή/πξνζέγγηζε», δηαηππψλνληαο αμηνινγηθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηηο ππφινηπεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. ε εξψηεζε εθπαηδεπηηθψλ λα αλαθέξεηε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

ζεκάησλ πνπ επηδέρνληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νπηηθέο θαη ζπρλά 

δηράδνπλ, επηζηεκνινγηθά ή/θαη ηδενινγηθά ηνπο εηδηθνχο, πνηα ζα αλαθέξαηε 

σο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε νη δηεξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο λα είλαη κηα πξαγκαηηθά αλνηρηή δηαδηθαζία θαη φρη φρεκα 

πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ πεπνηζήζεσλ θαη ηδενινγηθψλ απφςεσλ, είηε απηέο 

είλαη νη επίζεκεο είηε νη πξνζσπηθέο;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο, ε  δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ελφο 

καζήκαηνο πξέπεη λα ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Πεξηζηαζηαθέο εμεγήζεηο θαη 

επίζεκνη νξηζκνί δελ επαξθνχλ γηα ηελ ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ πνιχπινθσλ 

επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. Ζ ελλνηνθεληξηθή εζηίαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε κάζεζε 

ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

καζεκάησλ θαη δηεπθνιχλεη ηε δηαηήξεζε, αιιά θαη ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί πξνβιεκαηίδνληαη κε ηε 

δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ δπζθνιίεο κε έλλνηεο φπσο «Πξνεδξηθή 

Γεκνθξαηία» θαη «Πξνεδξεπνκέλε Γεκνθξαηία» ή ηηο έλλνηεο «Αλαζεσξεηηθή 

Βνπιή» θαη «πληαγκαηηθή Βνπιή». Παξφκνηεο έλλνηεο θαη δπζθνιίεο ππάξρνπλ ζε 

φια ηα καζήκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ. Παξά ηηο εμεγήζεηο πνπ δίλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, ζην επφκελν κάζεκα, δηαπηζηψλνπλ  φηη αξθεηνί καζεηέο δελ κπνξνχλ 

λα απαληήζνπλ ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλεηε λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζαο θαη πψο, ψζηε ε δηδαζθαιία 

ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ καζήκαηνο λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ησλ ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ θαζηζηά αλαγθαία ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο 

θαη αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ. Θεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψλνπλ φηη 

ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ηεο κάζεζεο, ην αλνκνηνγελέο ζεκεξηλφ ζρνιείν ζα θηλδχλεπε 

λα γίλεη αληηδεκνθξαηηθφ, βαζαίλνληαο ηηο πξνυπάξρνπζεο θνηλσληθν-κνξθσηηθέο 

δηαθνξέο. Απφ ηελ άιιε, ε πιήξεο δηαθνξνπνίεζε ζα ζήκαηλε ηελ απψιεηα ησλ 

θνηλψλ αλαθνξψλ, ηε δηάιπζε ησλ πιαηζίσλ θαη, ελδερνκέλσο, κηα λέα ρανηηθή 

θαηάζηαζε, παξφκνηα κε εθείλε ηεο κεδεληθήο δηαθνξνπνίεζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ηεο πεξηθεξείαο ζαο, πνπ 

ππεξεηεί ζε ηδηαίηεξα αλνκνηνγελέο ζρνιείν, δελ δηαθνξνπνηεί ηε δηδαζθαιία ηνπ, 
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επηθαινχκελνο φηη ε θάιπςε κηαο θνηλήο γηα φινπο χιεο ζα ηζνζηαζκίζεη ηηο 

δηαθνξέο. Άιινο ζπλάδειθφο ηνπ ζην δηπιαλφ ηκήκα θάλεη ην αληηδηακεηξηθά 

αληίζεην: εηνηκάδεη πνιιέο θαηεγνξίεο θεηκέλσλ, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κεζφδσλ θαη 

αζθήζεσλ, γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Καη νη δχν δηαπηζηψλνπλ θάπνηα 

ζηηγκή φηη δελ ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο, αιιά νχηε θαη ην 

ηεηακέλν θνηλσληθφ θιίκα ησλ ηάμεψλ ηνπο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο ζα πξνηείλαηε ζηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο λα θηλεζνχλ, γηα λα αζθήζνπλ 

κηα ξεαιηζηηθή θαη απνδνηηθή δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα νη 

ζρνιηθέο ηάμεηο λα κεηαηξαπνχλ ζε θνηλόηεηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, δηφηη ζε έλα 

ηέηνην πιαίζην νη καζεηέο σο κέιε ηεο θνηλφηεηαο αξρίδνπλ λα αλαδεηνχλ, λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηνξζψλνπλ ηηο καζεζηαθέο κεζφδνπο θαη  δηαδηθαζίεο ν έλαο 

ηνπ άιινπ. Σειηθφ απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο είλαη λα αλαβαζκηζζεί ην 

γεληθφηεξν επίπεδν κάζεζεο θαη, ζηαδηαθά, λα θαζίζηαληαη νη καζεηέο απην-

δηνξζσηηθνί θαη απηφλνκνη  σο πξνο ηε δηαδηθαζία ζθέςεο θαη κάζεζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο  

επηρεηξνχλ λα νξγαλψζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο κε νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν. 

Τπνδεηθλχνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ αλά 3-4  θαη λα επεμεξγαζηνχλ 

καδί ηηο εξσηήζεηο θαη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. χληνκα δηαπηζηψλνπλ δπζιεηηνπξγίεο: 

νη καζεηέο, κνινλφηη ππνηίζεηαη φηη ζπλεξγάδνληαλ σο νκάδα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έθαλαλ ηηο εξγαζίεο κφλνη ηνπο. Άιινηε πάιη εμαληινχληαλ ζε άγνλεο αληηπαξαζέζεηο 

θαη δελ αμηνπνηνχζαλ ηε ζθέςε/νπηηθή ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο. Οη δηδάζθνληεο 

ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα θάλνπλ παξαγσγηθή ηελ νκαδηθή 

εξγαζία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο ζα πξνηείλαηε ζηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο λα θηλεζνχλ, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξαγκαηηθέο θνηλφηεηεο δηεξεχλεζεο ζηηο ηάμεηο ηνπο;  
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ο
  ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δ η δ α ζ θ α ι ί α  έ ξ ρ ε η α η  λ α  

π ξ ν ζ θ έ ξ ε η  α π ά λ η ε ζ ε  ζηε δεδνκέλε αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ, αληηκεησπίδνληαο ηνπο καζεηέο  σο άηνκα κε κνλαδηθέο καζεζηαθέο 

δπλαηφηεηεο θαη αλάγθεο. πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πηνζεηνχλ κηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ σο πξνο ην βαζκφ 

εηνηκφηεηάο ηνπο, ην καζεζηαθφ ηνπο ζηπι θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Όιεο νη ηάμεηο.   

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

απνδίδνπλ  ηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ είηε  ζηελ πξνέιεπζή ηνπο είηε ζηα εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπηπιένλ, ζεσξνχλ ηηο δηαθνξέο εκπφδην ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. ε απηή ηε ινγηθή θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο χιεο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, 

απεπζχλνληαη ζηνλ κέζν καζεηή, δειαδή απεπζχλνληαη νπζηαζηηθά ζε φζνπο 

κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ξπζκνχο ηνπ ζρνιείνπ. Με απηή ηελ πξαθηηθή 

ηξνθνδνηνχλ νπζηαζηηθά ηε ζρνιηθή δηαξξνή, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή.       

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε; 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζηνραζηηθή/θξηηηθή(reflective) πξνζέγγηζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα πξαθηηθά εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα, σο 

πνιπζχλζεηα θαη πνιππαξαγνληηθά, απαηηνχλ ηδηαίηεξεο ιχζεηο, πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ κφλν ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξνθχπηνπλ. 

εκαληηθφ, ινηπφλ, ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε αξθεηψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα παίμεη νη εθπαηδεπηηθνί, 

δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην θαη,  αμηνπνηψληαο  πνηθίιεο ζεσξίεο, λα ζρεδηάζνπλ, λα πινπνηήζνπλ θαη λα  

αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ  ζην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.   

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: ηελ πεξηθέξεηά ζαο αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ δηαπηζηψζεη ηηο δπζθνιίεο κεηάβαζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιινί καζεηέο 

εξρφκελνη απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην. Γηζηάδνπλ, φκσο,  λα  αλαιάβνπλ  

πξσηνβνπιίεο παξέκβαζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πξαγκάησλ, είηε δηφηη 

αλαινγίδνληαη  ηε δπζθνιία θαη ηελ επζχλε ηνπ εγρεηξήκαηνο είηε δηφηη ζεσξνχλ φηη 

νη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα απηά είλαη επζχλε θαη αξκνδηφηεηα «αλσηέξσλ 

θιηκαθίσλ» θαη φρη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο.     

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο πνπ ζα ηνπο πξνηείλαηε; 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, νη δηεξεπλεηηθέο θαη 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθφηεξεο, δηφηη ελεξγνπνηνχλ 

ηα καζεζηαθά θίλεηξα, αμηνπνηνχλ γλψζεηο θαη βηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη δίλνπλ 

λφεκα ζηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζηηο  δξάζεηο ηνπο.  

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.    

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Μεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

είλαη επηθπιαθηηθνί  ζηελ εθαξκνγή δηεξεπλεηηθψλ θαη δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

φπσο είλαη νη «Βησκαηηθέο Γξάζεηο» πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα λέα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ θαη εθαξκφδνληαη ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο πηινηηθά, κε ην ζθεπηηθφ φηη είλαη 

αλέθηθηεο ζε έλα πινθεληξηθφ ζρνιείν θαη έλα εμεηαζηνθεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη πψο ζα ηνπο 

πξνεηνηκάδαηε;  
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 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, αιιά θαη ζηάζεσλ, πνπ απαηηνχλ ε απην-ξπζκηδφκελε 

κάζεζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηα δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ ζήκεξα θαη ηεο 

θνηλσλίαο αχξην, ζπληειείηαη κέζα ζε πιαίζην θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (fading 

scaffolding) ζε ηάμεηο φπνπ θπξηαξρνχλ ε  δηαδξαζηηθφηεηα θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα. 

Μφλν έηζη δηεπθνιχλεηαη απνηειεζκαηηθά ε κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ηελ παζεηηθή 

πξφζιεςε  ζηελ θαζνδεγνχκελε, αξρηθά,  θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηελ απην-ξπζκηδφκελε δηεξεχλεζε θαη κάζεζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Α Γπκλαζίνπ.     

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε  Γπκλάζηα ηεο πεξηθέξεηάο ζαο κεξηθνί 

εθπαηδεπηηθνί, ελψ νξγαλψλνπλ νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο 

ζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, δελ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο  ζηαδηαθά 

γηα ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή, κε απνηέιεζκα ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο λα απνβαίλεη δπζιεηηνπξγηθή.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;  
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ο
 ενάπιο (από α΄) 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα , 

ζεσξνχλ ηελ κάζεζε κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία, πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε 

ζπλαλαζηξνθή ηνπ καζεηή κε ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο  θαη ηνπο  ζπκκαζεηέο  θαη ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, θπζηθφ θαη θνηλσληθφ. Γη‟ απηφ ζεσξείηαη φηη 

ην ζχγρξνλν ζρνιείν πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ζηηο 

πνηθίιεο κνξθέο ηνπο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α ηάμε Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή 

ησλ καζεηψλ απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο 

ζαο, πνπ ππεξεηνχλ ζε αλνκνηνγελείο ηάμεηο κε πνιινχο καζεηέο, ελδηαθέξνληαη θαη 

πξνζπαζνχλ λα  ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. 

Γηαπηζηψλνπλ, φκσο,  φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν δπζθνιεχνληαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα ηνπο εκπιέμνπλ ζε νξγαλσκέλεο κνξθέο ζπδήηεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο.  Οη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην λα ηνλίζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, 

πνπ πνιιέο θνξέο δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;   

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα γλήζην ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά, αμηνπνηψληαο ηα λέα 

ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα; 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ  φηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, φηαλ νη ίδηνη εκπιέθνληαη ελεξγά ζε απηή θαη θπξίσο εάλ ηνπο δίλεηαη ε 

επθαηξία λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, θπζηθφ 

θαη αλζξσπνγελέο, θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Μεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο 

ζαο, θαηά ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπο θαη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία επξχηεξσλ 

ελνηήησλ θαη  ηνπ θαζεκεξηλνχ καζήκαηνο, βαζίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ρσξίο φκσο λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο θαη ηα δεκνγξαθηθά θαη ηα καζεζηαθά δεδνκέλα ησλ καζεηψλ ηνπο. Αγλννχλ, 

δειαδή, θαη αληηπαξέξρνληαη ηφζν ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ,  φζν  θαη  

ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Απνηέιεζκα, άιινη καζεηέο  

αδηαθνξνχλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη άιινη αληηδξνχλ έληνλα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα θαη κε πνηεο κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο ζα 

πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε θαη λα πξνεηνηκάζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 
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δνθηκάζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο σο 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα; 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνλίδνπλ φηη θάζε κνξθήο δξακαηνπνηήζεηο 

απνηεινχλ εξγαιεία κάζεζεο γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη φια ηα αληηθείκελα. Πξνσζνχλ 

ηελ ελεξγεηηθή, βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε  θαη δεκηνπξγηθφηεηα 

ηνπ παηδηνχ, ελψ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Θέηνπλ ην καζεηή ζην θέληξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαζψο επίζεο θαη 

ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.        

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο.  

 2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη–Ππόβλημα: Έλαο εθπαηδεπηηθφο  εξγάδεηαη ζε ζρνιείν 

αζηηθνχ θέληξνπ. Έρεη 29 ρξφληα εκπεηξίαο θαη αθνινπζεί ηελ χιε φπσο παξαηίζεηαη 

ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα εληάμεη θαηλνηνκίεο, φπσο 

ρξήζε power point θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο φκσο δελ 

ελζνπζηάδνληαη θαη δελ παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ. Ο ίδηνο, παξ‟ φιν πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζρεηηθή επηκφξθσζε, ζεσξεί φηη νη ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο, φπσο ε δξακαηνπνίεζε, ην παίμηκν 

ξφισλ, θάξηεο ξφισλ, παγσκέλεο εηθφλεο θ.ά. θαηεβάδνπλ ην επίπεδν ηνπ καζήκαηνο 

θαη κεηψλνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ ηάμε.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα αμηνπνηήζεη ζηε 

δηδαζθαιία ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Γξάκαηνο; ε πνηεο πεξηπηψζεηο θαη κε πνην ηξφπν ζα ηνπ πξνηείλαηε  λα 

δνθηκάζεη ηηο πξνηάζεηο ζαο; 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη ζε φιεο ηηο ειηθίεο ε κάζεζε θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφηεξε κε ηελ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο θαη  επίιπζεο. Οη καζεηέο ζε έλα 

ηέηνην καζεζηαθφ πιαίζην έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ ελεξγεηηθά ηε 

γλψζε, πνπ ζεσξνχλ φηη ηνπο είλαη ρξήζηκε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, θαζψο ηελ 

εθαξκφδνπλ γηα λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα, λα αληηκεησπίζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη κάιηζηα ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ηξφπν.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο 

ζαο,  ππφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ, ηεο χιεο, άιια θαη αξθεηψλ γνλέσλ, επηιέγνπλ ηε 

κεησπηθή δηδαζθαιία, ε  νπνία ηνπο βνεζάεη θαη ηελ χιε λα θαιχςνπλ, αιιά θαη  λα 

πξνζθέξνπλ  ζηνπο καζεηέο ηηο γλψζεηο, πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζρνιηθή 

ηνπο επηηπρία.  Σε κεησπηθή δηδαζθαιία ζπκπιεξψλνπλ ε εμάζθεζε θαη ε 
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επαλάιεςε, κε ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ ζε φινπο ηελ  ίδηα  γλσζηηθή ππνδνκή. 

Τπάξρνπλ σζηφζν παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ ή δελ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην 

ξπζκφ.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη κε πνηνπο ζα ηνπο 

πξνεηνηκάδαηε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  ε ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα απμάλεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ. 

Σελ ίδηα ζηηγκή νη ίδηεο έξεπλεο δείρλνπλ  φηη ε πξνψζεζε ή ε δηαηήξεζή ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. πρλά νη ζρέζεηο 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ αληηπαξαζέζεηο, ζπάληα είλαη 

ηζφηηκεο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο ζπρλά 

έρεη ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο κε έληνλν πξφβιεκα «πεηζαξρίαο».  Αλαθέξεη ζηε 

κεηέξα ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ηελ ξσηά γηα ηε  ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζην 

ζπίηη. Δθείλε ηεο απαληά φηη ην παηδί ηεο δελ δεκηνπξγεί θαλέλα πξφβιεκα ζην ζπίηη. 

Ζ κεηέξα απεπζχλεηαη ηελ επνκέλε ζηνλ Γηεπζπληή, δειψλνληαο  πξνζβεβιεκέλε 

θαη δελ δέρεηαη λα μαλαζπδεηήζεη ην ζέκα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Ο 

Γηεπζπληήο ζαο θαιεί σο χκβνπιν γηα λα ζπδεηήζεηε ην ζέκα. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη εξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο πηζηεχεηε φηη κπνξείηε λα παξέκβεηε θαη λα βνεζήζεηε, ψζηε λα επηιπζεί 

ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν;  
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κέζα απφ ην «αλήθεηλ» ηνπ θαζελφο ζην ζχλνιν ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο πνηθίιεο νκάδεο, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα 

δηακνξθσηηθά ρξφληα, δηακνξθψλεηαη ε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, ε αληίιεςε γηα ηνπο 

άιινπο, γηα ηηο ζρέζεηο, γηα ηνλ θφζκν. Ζ νκάδα είλαη κία δσληαλή αλαπηπζζφκελε 

θνηλσληθή νληφηεηα, κνλαδηθή ζηελ θάζε ηεο ζηηγκή θαη έθθξαζε, πνπ εκπιέθεη 

πνιιέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίαο. Γηα λα εξγαζηεί απνηειεζκαηηθά έλαο 

ζπληνληζηήο κε κία νκάδα, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν  νξγάλσζεο θαη 

ζηήξημεο ηεο νκάδαο.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 
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1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο Γπκλαζίνπ πξνβιεκαηίδεηαη 

γηαηί δελ πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, φηαλ επηρεηξεί ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία. ε ζπδήηεζε κε ην χκβνπιν πξνθχπηεη φηη θαηά ην ρσξηζκφ ησλ 

νκάδσλ αθήλεη ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ κε πνηνλ ζα ζπλεξγαζηνχλ θαη ζπλήζσο 

δεκηνπξγνχληαη αλνκνηνγελείο νκάδεο ζε επίπεδν θαη αξηζκφ κειψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

γηα ηελ επηηπρία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε δηεπξχλεη ηηο ππάξρνπζεο 

εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο επηηξέπνληαο ηελ ελζσκάησζε πνιιαπιψλ κέζσλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε, ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Μία ηάμε, 

ζπλδεδεκέλε κε εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο κέζα θη έμσ απφ ην ζρνιηθφ θηήξην θαζψο 

θαη κε ηελ ηνπηθή θαη δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν γηα 

ηνπο δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο. πγρξφλσο, δεκηνπξγείηαη έλα ζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλζεηηθέο 

εξγαζίεο θαη πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Α΄ ηάμε  Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο ηεο Α Λπθείνπ, ν νπνίνο 

επνπηεχεη κία απφ ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο  πνπ εθαξκφδνληαη απφ ην ηξέρνλ 

ζρνιηθφ έηνο ζηελ Α΄ Λπθείνπ, δειψλεη  φηη ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηελ ηερλνινγία ζηελ 

ηάμε θαη θπξίσο ην δηαδίθηπν. Ο χκβνπινο γλσξίδεη φηη ην Λχθεην απηφ δηαζέηεη 

άξηηα εμνπιηζκέλν Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ξσηά ηνλ θαζεγεηή αλ ην 

ρξεζηκνπνηεί θαη απηφο απαληά: «Γε ρξεηάδεηαη, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά έρνπλ 

πξφζβαζε απφ ην ζπίηη ζην δηαδίθηπν. Σνπο παξαπέκπσ ζε απηφ, γηα λα θάλνπλ 

εξγαζίεο ή λα δνπλ θάηη ζην ζπίηη».  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε δηδαζθαιία, αιιά θαη ζηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν καζεηήο ηείλεη λα αλαβαζκίζεη ηνπο ζηφρνπο χζηεξα απφ 

κία επηηπρία θαη λα ηνπο ππνβαζκίζεη χζηεξα απφ απνηπρία. Δπνκέλσο, ν 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ ζηφρνπο πνπ λα είλαη κελ 

πξνθιεηηθνί αιιά θαη ζπγρξφλσο εθηθηνί, γηα λα θξαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ κέζα ζηo 
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πιαίζηo ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, δειαδή λα κελ ηελ θάλεη νχηε πνιχ δχζθνιε 

νχηε πνιχ εχθνιε. 

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο, πνπ  δηδάζθεη ζε ηξία 

ηκήκαηα, είλαη πάληα πνιχ θαιά πξνεηνηκαζκέλνο θαη δεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ πάλσ ζε έλα ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Υξεζηκνπνηεί θείκελα απφ ην εγρεηξίδην θαη 

άιια, πξνεξρφκελα κάιηζηα απφ πνηθίια επηζηεκνληθά πεδία. Οη καζεηέο, ππφ ηελ 

πίεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο, δελ ζπκκεηέρνπλ θαη πνιιέο 

θνξέο αζρνινχληαη κε άιια κέζα ζηελ ηάμε (δηαβάδνπλ άιια καζήκαηα θ.ά). Πνιιέο 

θνξέο δπζθνιεχνληαη κε ηα πξνζθεξφκελα θείκελα θαη ηα δχζθνια ζέκαηα 

ζπδήηεζεο. ην επαλαιεπηηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζεκεηψζεθε γεληθή απνηπρία. 

Καλέλαο καζεηήο δε βαζκνινγήζεθε  κε βαζκφ πάλσ απφ 16. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ 

παξάπνλα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά    

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ, έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία λα είλαη εθπαηδεπηηθά απνηειεζκαηηθή;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ,  ζεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο, θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, 

φηαλ νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο 

επηζπκίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Κπξίσο, φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, θαζψο δελ απνθιείνπλ ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο ή λα πξνζεγγίδνπλ ηε 

γλψζε, νχηε πεξηθξνλνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία. Με 

απηά σο δεδνκέλα, ραξαθηεξίδνπλ ηε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο  σο 

έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη: Δθαξκφδνληαο πξνηάζεηο επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ, 

κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί ζε Γπκλάζην ηεο πεξηθεξείαο ζαο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ αξρή 

ηνπ καζήκαηνο επηιεγκέλν ινγηζκηθφ πιηθφ, γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ. Γηαπηζηψλνπλ, φκσο, φηη, κεηά απφ κηα 

ζχληνκε πεξίνδν, νη καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη πηα ζε φια απηά ζηνλ ίδην βαζκφ 

πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αξρηθέο εθαξκνγέο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπο εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνλίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο 

ελφηεηαο. Σα αμηνπνηεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ, κέζα απφ απηά, λα πξνζθέξεη ζηνπο 

καζεηέο ην πιηθφ θαη ην πεδίν  αλάπηπμεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο, γλψζεηο, θψδηθεο, λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο, έλλνηεο, αμίεο θαη ζηάζεηο, θαη λα δνθηκάζνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο 

ζθέςεο θαη επηθνηλσλίαο θαη λέεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη ηελ 

άπνςε φηη δελ απαξαίηεην λα αθνινπζεί ην  ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ , αιιά νχηε 

θαη ην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην. Απνθαζίδεη ν ίδηνο ην ζέκα θαη νξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλάινγα. Πνιιέο θνξέο ηα ζέκαηα δε ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, 

αιιά ν ίδηνο ζεσξεί φηη παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. πκθσλνχλ κάιηζηα 

θαη ηα παηδηά, γηαηί, φπσο ιέεη, ηα ζέκαηα ηνπ είλαη πξνθιεηηθά.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα θαηαιάβεη ην 

ξφιν θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνλίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο αλεμάξηεηα απφ ην 

γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο πνπ πξνάγνπλ ηηο 

γλσζηηθέο θαη κεηα-γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ  ζπγθξνηνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηηο 

νπνίεο  λα  ιακβάλεη ππφςε ηνπ  θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο κε 20εηή εκπεηξία εθθξάδεη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ην κάζεκα, δηφηη νη καζεηέο  έρνπλ πνιχ ζπρλά απνξίεο 

θαη δεηνχλ λα δηαηππψζνπλ εξσηήζεηο, νη νπνίεο φκσο απνζπληνλίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

θαη εθηξέπνπλ ηελ πνξεία πνπ έρεη ζρεδηάζεη. Κάπνηεο, κάιηζηα, δελ γλσξίδεη λα ηηο 

απαληήζεη. Γη‟ απηφ απνθεχγεη λα δίλεη ην ιφγν γηα εξσηήζεηο θαη δελ αθήλεη ηα 

ρξνληθά πεξηζψξηα λα δηαηππψλνληαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα θαηαιάβεη ην 

ξφιν ησλ εξσηήζεσλ γηα ηε κεηα-γλψζε ησλ καζεηψλ ηνπ;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνλίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο 
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ελφηεηαο. Σα αμηνπνηεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ, κέζα απφ απηά, λα πξνζθέξεη ζηνπο 

καζεηέο ην πιηθφ θαη ην πεδίν  αλάπηπμεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο, γλψζεηο, θψδηθεο, λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο, έλλνηεο, αμίεο θαη ζηάζεηο, θαη λα δνθηκάζνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο 

ζθέςεο θαη επηθνηλσλίαο θαη λέεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο κε 29 ρξφληα ζηελ 

εθπαίδεπζε παξαδέρεηαη φηη κπαίλεη ρσξίο ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία γηα ην λέν κάζεκα. 

Πηζηεχεη φηη ε εκπεηξία πνπ έρεη ηνπ επηηξέπεη λα απηελεξγεί θαη λα πξνζαξκφδεηαη. 

Γελ ρξεζηκνπνηεί  ζηελ ηάμε ην βηβιίν θαη  επνπηηθά κέζα, δηφηη ζεσξεί φηη ε 

παξνπζία ηνπ έκπεηξνπ θαη ηαιαληνχρνπ εθπαηδεπηηθνχ αξθεί.  Πηζηεχεη φηη δελ είλαη 

αλαγθαίν λα αζρνιεζεί κε ηε ζηνρνζεζία θαη δειψλεη φηη νπζηαζηηθά δελ ηελ θξίλεη 

απαξαίηεηε, αθνχ  ε εκπεηξία θαη ε δσληαλή ηάμε νδεγνχλ ηα κε θπζηθφ ηξφπν ηε 

δηδαζθαιία θαη θξαηνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο 

ζηνρνζεζίαο θαη ηνλ ξφιν ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλφηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, γηαηί 

ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα κάζεζεο. Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, 

θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη δάζθαινη ηνπο ηνχο ζέηνπλ κπξνζηά ζε 

«θαηαζηάζεηο-πξνβιήκαηα», πνπ πξνθαινχλ ξήμε κε ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη 

θαηαλφεζε, πξνθαιψληαο, έηζη, θαη ηελ επηζπκία ηεο αλαθάιπςεο. Οη θαηαζηάζεηο-

πξνβιήκαηα, έηζη, κεηαηξέπνληαη ζε θίλεηξα κάζεζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ζε ΔΠΑΛ, γηα 

λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ, πξνζαξκφδνπλ –

φπσο λνκίδνπλ– ην κάζεκα ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ: ην απινπνηνχλ πνιχ, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδηαγξάκκαηα θαη εμεγνχλ ηα πάληα αθνινπζψληαο γξακκηθά ηελ 

πνξεία ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. χληνκα δηαπηζηψλνπλ φηη νη καζεηέο δελ 

αληαπνθξίλνληαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπο εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπο πξνηείλαηε λα εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθά πξνο 

θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε απηναληίιεςε είλαη κηα δσηηθή αλζξψπηλε ηδηφηεηα 

ζεκαληηθή γηα ηνλ επαγγεικαηία. Όηαλ αλαθχπηεη έλα πξφβιεκα ζηελ εξγαζία, ε 

αληίδξαζε ηνπ θαζελφο ζπλδέεηαη κε ηελ άπνςε πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηφζν ζην 

πξνζσπηθφ φζν θαη ζην επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Μάιηζηα, ε ιχζε ή ε βειηίσζε 

εμαξηάηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηηο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

ίδηνπ λα δηαρεηξηζηεί ην πξφβιεκα, λα αλαιχζεη δειαδή ζπλεηά θαη κεζνδηθά ηη 

πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηνπο άιινπο θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο, δηνξηζκέλνο πξηλ 5 ρξφληα 

ζπλαληά πξφβιεκα ειέγρνπ ηεο ηάμεο ζε δχν ηκήκαηα, έλα ηεο Β΄ θαη έλα ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ. Ζ θαηάζηαζε έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν πνπ αληηκεησπίδεη πεξηζηαηηθά 

αλππαθνήο θαη αγέλεηαο. Ο ίδηνο ζεσξεί ηα πξνβιήκαηα σο άκεζε απφδεημε ηεο 

αλεπάξθεηάο ηνπ θαη δεηά απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν λα ηνλ βνεζήζεη λα 

απνκαθξπλζεί απφ ην ζρνιείν θαη λα εξγάδεηαη ζην εμήο ζε θάπνην γξαθείν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξαθηηθήο ηνπ θαη ηεο απην-αληίιεςήο ηνπ;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη φηη ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

απαηηνχλ θαη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη ίδηεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηξφπνη πνπ 

εξκελεχνπλ ηηο πξάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

αλεπαίζζεηα αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκφ πνπ θνκίδεη ν θάζε καζεηήο θαη ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν έρεη αλαηξαθεί. Αληίζηνηρα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ απφ άιινπο 

πνιηηηζκνχο, γηαηί δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα εθιάβνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο σο 

αγελείο ή απεηιεηηθέο, ελψ κπνξεί ην παηδί λα κελ έρεη ηέηνηα πξφζεζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο πνπ δηδάζθεη ζηελ Α΄ Λπθείνπ 

παξαπνληέηαη φηη έρεη καζεηέο κεηαλάζηεο απφ άιιεο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

γισζζηθά πξνβιήκαηα. Γπζθνιεχνληαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα 

πάξνπλ ζέζε ζε δεηήκαηα ηνπ καζήκαηνο. πρλά δελ θαηαλννχλ έλλνηεο, αιιά θαη ηη 

αθξηβψο δεηάεη ν εθπαηδεπηηθφο κε απνηέιεζκα λα δείρλνπλ απξφζπκνη. Ο θαζεγεηήο  

πξνβιεκαηίδεηαη, επεηδή  ζεσξεί φηη ηνλ ακθηζβεηνχλ κέζα ζηελ ηάμε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε νη 

καζεηέο/κεηαλάζηεο λα ελεξγνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη είλαη ζπάλην λα ππάξμεη ζσκαηηθή επίζεζε καζεηή θαηά 

εθπαηδεπηηθνχ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη, κάιηζηα, απφ έλα καζεηή πνπ ήηαλ έσο 

εθείλε ηε ζηηγκή θηιηθφο θαη ζπλεξγαηηθφο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο έρνπλ πξνυπάξμεη 

ζαθείο ελδείμεηο φηη ν καζεηήο είλαη εξηζηηθφο ή φηη γηα θάπνην ιφγν έρεη 

ζπζζσξεχζεη κέζα ηνπ πνιιή αγαλάθηεζε ή καηαίσζε ελαληίνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

εηδηθά ή ηνπ ζρνιείνπ γεληθά.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο  ηειεθσλεί ηαξαγκέλνο ζην 

χκβνπιν θαη αλαθέξεηαη ζε έλα δχζθνιν πεξηζηαηηθφ πνπ βηψλεη. Έλαο καζεηήο ζε 

έληνλε παξαηήξεζή ηνπ ζην δηάδξνκν αληέδξαζε ρηππψληαο ηνλ ζηνλ ψκν. Ο ίδηνο 

δελ αληαπέδσζε θαη απάληεζε ιέγνληάο ηνπ ήξεκα θαη ινγηθά «Θα εμεγεζνχκε ζην 

γξαθείν ηνπ δηεπζπληή». Καζψο επέξρεηαη ε ζπλάληεζε ξσηά ηνλ χκβνπιν γηα ηελ 

αληίδξαζή ηνπ θαη ηε ζηάζε πνπ ζα πηνζεηήζεη ζηε ζπλάληεζε, αθνχ ν λένο 

θηλδπλεχεη λα ράζεη ηε ρξνληά ηνπ απφ απνπζίεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ αληίδξαζή ηνπ θαη ηη ζα ηνπ 

πξνηείλαηε, κε παηδαγσγηθά θξηηήξηα, λα θάλεη θαη πψο γηα ζηε κειινληηθή 

ηνπ ζηάζε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ηήξεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξηζκέλσλ απιψλ θαλφλσλ 

δηνίθεζεο ηεο ηάμεο απνηειεί δσηηθφ παξάγνληα γηα ηελ άζθεζε ελφο θαινχ ειέγρνπ. 

ηε δηνίθεζε πεξηιακβάλνληαη ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

καζήκαηνο. Ζ θαιή δηνίθεζε επηηξέπεη ζην καζεηηθφ ζχλνιν  λα δηακνξθψζεη κηα 

επθξηλή εηθφλα γηα ηη ζπκβαίλεη, ηη δεηείηαη, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, επηζπκεηέο ή κε θαη πνηνο είλαη ν δάζθαιφο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο πνπ εξγάδεηαη ζην Γπκλάζην 

δηεξσηάηαη γηαηί δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ ηάμε, παξφιν πνπ πξνεηνηκάδεηαη γηα ην 

κάζεκά ηνπ θαη επηρεηξεί ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πξνζέγγηζεο. Ζ 

θαηάζηαζε πνιιέο θνξέο ραιαξψλεη ηφζν, πνπ ελνρινχληαη ηα παξαθείκελα 

ηκήκαηα. Ο εθπαηδεπηηθφο παξαδέρεηαη φηη θαζπζηεξεί λα κπεη ζηελ ηάμε θαη 

ζπλήζσο θξαηά ηνπο καζεηέο ζην δηάιεηκκα ζηελ ηάμε. Μάιηζηα, κεξηθέο θνξέο 

ρξεηάδεηαη λα βγεη απφ ηελ ηάμε γηα λα αλαδεηήζεη έλα πιηθφ ή εμάξηεκα 

(ραξηηά/καξθαδφξνη, πνιχκπξηδν θ.ιπ.). Κάπνηεο θνξέο, φηαλ κπεη θαλνληθά, 

ηειεηψλεη ην κάζεκα πην λσξίο.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο, έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ ζηνπο καζεηέο ηνπ;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά δεδνκέλα εηζεγνχληαη ζε πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο ειέγρνπ ζηελ ηάμε φηη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί ν ίδηνο λα ην 

αληηκεησπίζεη. Να βνεζήζεη ηα παηδηά λα ζπιινγηζηνχλ πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, λα 

ππνινγίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λα εξκελεχζνπλ πην 

έγθπξα ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ απέλαληί ηνπο. Έηζη, ηνπο βνεζά λα ηξνπνπνηήζνπλ 

θαη λα εμειίμνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ 

γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο ηεο πεξηθεξείαο ζαο 

αληηκεησπίδεη έληνλα πξνβιήκαηα κε ζπγθεθξηκέλν καζεηή,  ν νπνίνο απφ ηελ αξρή 

ηεο ρξνληάο έρεη αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Γελ ζπκκεηέρεη, κηιά, δεκηνπξγεί 

άζρεκεο θαηαζηάζεηο, κηιά ζηνλ θαζεγεηή κε έληνλν χθνο. Ζ θαηάζηαζε είλαη 

αλππφθνξε. θέθηεηαη λα ηνλ παξαπέκςεη ζηνλ δηεπζπληή θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δεηήζεη απφ ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ λα ηνπ θάλνπλ ζπζηάζεηο θαη λα ηνλ 

ηηκσξήζνπλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηη ζα ηνπ πξνηείλαηε λα θάλεη θαη πψο, κε παηδαγσγηθά 

θξηηήξηα, γηα ηε κειινληηθή ηνπ ζηάζε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη ζηηο αληακνηβέο θαη ηηκσξίεο ηζρχεη ε ελεξγφο εμάξηεζε. Οη 

δξάζεηο πνπ δελ αληακείβνληαη ή ηηκσξνχληαη ηείλνπλ λα εμαιείθνληαη. Όζν 

ηζρπξφηεξε είλαη ε αληακνηβή, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα εδξαησζεί 

ε ζπκπεξηθνξά θαη φζν πην έληνλε είλαη ε ηηκσξία, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη 

πηζαλφηεηεο λα εμαθαληζηεί ε ζπκπεξηθνξά. Ζ ηηκσξία, βέβαηα, νξίδεηαη, θπξίσο, σο  

απνπζία ηεο αληακνηβήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ζε Γπκλάζην ην κήλα 

Φεβξνπάξην, παξαπνλείηαη, δηφηη ηα κέηξα πνπ πήξε κεηά απφ ηηο δηαθνπέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, γηα λα ειέγμεη ηηο ηάμεηο ηνπ, δελ απέδσζαλ. Σνπο πξφηεηλε πνηλέο, 

γηα ηηο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βαζκνινγία θαη ηελ 
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απνβνιή απφ ηελ ηάμε. Βέβαηα, δελ ηηο επέβαιε αθφκα, αιιά επηθπιάζζεηαη. Εεηά 

ηελ άπνςε ηνπ πκβνχινπ, γηαηί δελ θαηαιαβαίλεη ηη θάλεη ιάζνο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαθηηθή ηνπ;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη κεγάιε ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο έρεη ε ζπλδπαζηηθή 

ρξήζε εηθφλαο θαη ιεθηηθήο πεξηγξαθήο θαη εμήγεζεο. Γειαδή κηα εηθφλα πνπ ηελ 

παξνπζηάδεη θαη ηελ νλνκαηίδεη, κε ή ρσξίο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, έρεη ην 

πιενλέθηεκα λα πεξηέρεη δχν αληίγξαθα «ίρλνπο» ζηε κλήκε, έλα ιεθηηθφ θαη έλα 

νπηηθφ. Έηζη, ε νπηηθή βνήζεηα ζπκβάιιεη  ζεκαληηθά ζηε κάζεζε θαη ζηε 

δηαηήξεζή ηεο. Δθηφο απφ πξσηνηππία ζηε δηδαζθαιία, δίλεη παξαπέξα ψζεζε ζηελ 

επηθνηλσλία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ζε Γπκλάζην αλαξσηηέηαη 

γηαηί νη καζεηέο, ελψ ν ίδηνο θαηά ηε δηδαζθαιία αλαιχεη φζα ρξεηάδνληαη θαη δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο λα ηα παξαηεξήζνπλ απηά ζηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ, εθείλνη δελ 

θαηαλννχλ ηα δεηνχκελα ή αδηαθνξνχλ. Θεσξεί φηη νη εηθφλεο ζα έπξεπε λα θηλνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2.  Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαθηηθή ηνπ; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ην πνιπηξνπηθφ θείκελν (ζπλδπάδεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ) πξνζεγγίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο 

καζεηέο ζηελ ηάμε σο πεγή κάζεζεο, πιεξνθφξεζεο, θαιιηέξγεηαο ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ. Ζ εηθφλα είλαη θπξίαξρε ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ λέσλ, αθφκε θαη φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γξαπηφ θείκελν ζηε δηδαζθαιία. Ζ ρξήζε εηθφλαο ή ε δεκηνπξγία 

ηεο κε βησκαηηθέο κεζφδνπο απνδεηθλχεηαη απνδνηηθφηεξε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

κνλνηξνπηθνχ κέζνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο κε 20εηή εκπεηξία αληηδξά 

ζηελ πξφηαζε ηνπ πκβνχινπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δηδαζθαιία πνιπηξνπηθά 

θείκελα, φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο, ε εηθφλα, ην ηξαγνχδη. «Γελ είλαη ζνβαξά 

πξάγκαηα απηά. Γελ κπνξνχκε λα αθνινπζνχκε ηε κφδα θαη λα εθθπιίδνπκε ην 
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επίπεδν». ηνλ αληίπνδα πξνηείλεη ηε ρξήζε θεηκέλσλ, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί 

λα νδεγήζεη απνδνηηθφηεξα ζηε κάζεζε θαη λα έρεη θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο ζρεηηθά κε ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηε δπλακηθή ησλ πνιπηξνπηθψλ 

ηερληθψλ;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο επηζεκαίλνπλ φηη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο ηάμεο ζε θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο 

είλαη φηη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αξρίδνπλ λα αλαδεηνχλ, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

δηνξζψλνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ν έλαο ηνπ άιινπ. Έηζη, ζην βαζκφ πνπ 

ν θάζε ζπκκεηέρσλ είλαη ζε ζέζε λα εζσηεξηθεχζεη ηε κεζνδνινγία ηεο θνηλφηεηαο 

ζην ζχλνιφ ηεο, κπνξεί  λα γίλεη απην-δηνξζσηηθφο σο πξνο ηε δηθή ηνπ ζθέςε. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Λπθείνπ .   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο Λπθείνπ πνπ δηδάζθεη ζηελ Α΄ 

ηάμε θαη επνπηεχεη Δξεπλεηηθή Δξγαζία επηρεηξεί λα νξγαλψζεη ηνπο καζεηέο γηα γα 

εξγαζζνχλ κε νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν. ηελ πξψηε ζπλάληεζε κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο δήηεζε λα ζρεκαηίζνπλ κε ηνπο δηπιαλνχο ηνπο ηηο 4κειήο νκάδεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ λα δηεξεπλήζνπλ βαζηθά εξσηήκαηα ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο. χληνκα 

δηαπηζηψλεη δπζιεηηνπξγίεο: νη καζεηέο, κνινλφηη ππνηίζεηαη φηη ζπλεξγάδνληαλ σο 

νκάδα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έθαλαλ ηηο εξγαζίεο κφλνη ηνπο. Άιινηε πάιη 

εμαληινχληαλ ζε άγνλεο αληηπαξαζέζεηο θαη δελ αμηνπνηνχζαλ ηε ζθέςε/νπηηθή ηνπ 

ζπκκαζεηή ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαδεηά ηξφπνπο λα θάλεη παξαγσγηθή ηελ 

νκαδηθή εξγαζία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θηλεζεί, γηα λα δεκηνπξγήζεη  

πξαγκαηηθέο θνηλφηεηεο δηεξεχλεζεο ζηηο ηάμεηο ηνπο;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

καζεηή είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

καζεζηαθψλ ειιείςεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηειηθά ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. Ζ αμηνιφγεζε έρεη δηακνξθσηηθφ 

ραξαθηήξα θαη δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ καζεηή, αιιά ζηνλ έιεγρν 

ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ζε Γπκλάζην ζεσξεί ηε 

γξαπηή δνθηκαζία ηνπ ηξηκήλνπ ην βαζηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο  ηνπ καζεηή. 

Υξεζηκνπνηεί θιαζηθέο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε βάζε ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ, 

ζπλήζσο ηέζζεξηο, θαη αλάινγα κε ην βαζκφ αμηνινγεί ην καζεηή ζην ηξίκελν. Ο 

ίδηνο παξαδέρεηαη φηη δελ ζπλππνινγίδεη ηε γεληθή εηθφλα, ζπκκεηνρή, πξνθνξηθή 

εμέηαζε ηνπ θαζελφο, γηαηί δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηφζνπο καζεηέο λα δηαηεξεί 

ζεκεηψζεηο, βαζκνιφγην, θάθειν καζεηή θ.ιπ. Απφ ηελ άιιε ζεσξεί φηη νη κέηξηνη 

θαη θαθνί βαζκνί πξνζδίδνπλ ζηνλ ίδην θχξνο θαη βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαθηηθή ηνπ;  

 

79
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

καζεηή είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

καζεζηαθψλ ειιείςεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηειηθά ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. Έρεη δηακνξθσηηθφ ραξαθηήξα θαη 

δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ καζεηή, αιιά ζηνλ έιεγρν ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ.   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο κε εκπεηξία ηξηψλ 

δεθαεηηψλ ζε Γπκλάζην ζεσξεί φηη ζην επαλαιεπηηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο δελ είλαη 

απαξαίηεηεο νη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. Αθνινπζεί παξαδνζηαθέο κνξθέο γξαπηήο 

αμηνιφγεζεο. Δθηφο απηνχ ιακβάλεη σο βαζηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο  ηνπ καζεηή 

ην βαζκφ ηνπ γξαπηνχ θξηηεξίνπ θαη ζην ηξίκελν ν βαζκφο είλαη ηαπηφζεκνο. Γελ 

ζπλππνινγίδεη ηε γεληθή εηθφλα, ζπκκεηνρή, πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπ θαζελφο, επεηδή 

ζεσξεί φηη έηζη είλαη «πην αληηθεηκεληθφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο». 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαθηηθή ηνπ;  
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ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε πηνζέηεζε δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Ζ ζπλεξγαηηθή 

απηή ζηφρεπζε ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο: 

ζπλδηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαπξαγκάηεπζε, αλάπηπμε 

ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ» θαη  ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα ζηελ 

πξννπηηθή κηαο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη δεκηνπξγίαο. Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα φηη 

ηέηνηεο επηινγέο φρη κφλν ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο, 
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αιιά φηη, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ θαη ηνπο ιηγφηεξν 

επλνεκέλνπο καζεηέο.   

   

 Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ ζε αζηηθή ζπλνηθία .   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηθέξεηαο νη εθπαηδεπηηθνί δελ νξγαλψλνπλ ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ην 

πξφζρεκα φηη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, δηαηαξάζζεηαη ε ηάμε θαη εληείλνληαη 

θαηλφκελα αληαγσληζκνχ ή/θαη ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ εξγαζία επίζεο ζε 

νκάδεο εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνξίδεηαη ζηελ παξάιιειε εξγαζία ησλ καζεηψλ 

ζηελ πξννπηηθή ηεο επίηεπμεο απιψο ελφο θνηλνχ ζηφρνπ.  Αθφκε θαη φζνη/εο 

«απνδέρνληαη» ηε καζεζηαθή αμία ηέηνησλ ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ επξχηεξα ηελ παηδεπηηθή ηνπο ζεκαζία, ηηο ζεσξνχλ ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθέο θαη ρξνλνβφξεο, νπφηε κε πξφζρεκα ηελ θάιπςε ηεο χιεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ επηρεηξνχλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε; 

 

81
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Σν ζρνιείν αλακέλεηαη θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξναγσγή θιίκαηνο απνδνρήο ηνπ 

«άιινπ», πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο, δηφηη  δηακνξθψλεη άκεζα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ην δηαθνξεηηθφ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηε δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ. Οη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιείν επηηειεί απηφλ ηνλ εμεηδηθεπκέλν, αιιά επίθαηξν, ξφιν 

είλαη πνιινί, κε θπξηφηεξνπο ηνπο εμήο: (α) ηελ απεπζείαο θνηλσληθνπνηεηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ επαθή κε άιια παηδηά, ηα νπνία δηαθέξνπλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθά, 

εζλνηηθά, γισζζηθά, θπιεηηθά, (β) ηηο ζηάζεηο θαη ηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

(γ) ην θαλεξφ ή θξπθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα κε ηηο ππφξξεηεο ππνδειψζεηο θαη 

απνζησπήζεηο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κεξηθά ζρνιεία ή ζε κεκνλσκέλεο ηάμεηο 

ηεο πεξηθέξεηάο  ζαο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ απνδνρή θαη ηελ έληαμε ησλ 

αιινδαπψλ. Ζ απφξξηςή ηνπο είλαη ζπλήζσο ζησπεξή θαη έκκεζε, αιιά ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο  γίλεηαη θαλεξή θαη βίαηε. Όηαλ κεξηθνί εθπαηδεπηηθφ έζεζα άκεζα ην 

ζέκα, δηαπίζησζαλ  ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γχξσ απφ απηή ηε ζπδήηεζε. Σν 

δήηεκα απηφ ηνπο απαζρφιεζε θαη ηνπο πξνβιεκάηηζε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;   

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ  λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη λα 
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αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ εθθξάδνπλ ηα 

παηδηά ζην ζρνιείν;  
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ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Μία απφ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζέγγηζε 

ηεο Δθπαίδεπζεο είλαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο 

αλαπηχζζνπλ πξαγκαηηθή επηζπκία γηα κάζεζε, φηαλ αηζζάλνληαη φηη αλαγλσξίδεηαη 

ην βίσκά ηνπο θαη ε αμία ηνπο θαη φηαλ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία κπνξνχλ λα 

θαηαζέζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. ε έλα ηέηνην πιαίζην αηζζάλνληαη φηη αλαγλσξίδεηαη 

ε πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ην ρψξν λα 

δξάζνπλ θαη λα παξέκβνπλ ζηε δηαδηθαζία δηεξεπλψληαο, δηαηππψλνληαο απνξίεο 

αιιά θαη δνθηκάδνληαο καδί κε ηνπο άιινπο θαη ζε αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο ιχζεηο 

θαη δηεπξχλνληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.  

  

 Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη 

αιινδαπνί καζεηέο δπζθνιεχνπλ  ηελ απξφζθνπηε εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Δζηηάδνπλ ζηηο δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, κε ηηο νπνίεο ηα 

παηδηά απηά είλαη εμνηθεησκέλα, φζν θαη απφ ηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο ζην ζρνιείν. Με ηε ζηάζε ηνπο απηή είλαη δπλαηφλ λα 

νδεγήζνπλ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηζψξην θαη  έκκεζα πξνο 

ηελ «παξαβαηηθή» ζπκπεξηθνξά.    

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβιεκαηίδαηε θαη κε πνηεο πξνηάζεηο ζα 

πξνεηνηκάδαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

παηδαγσγηθφηεξεο; 

3.   

83ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  ε γλψζε θαηαθηηέηαη φηαλ νη καζεηέο ηελ επελδχνπλ κε έλα λφεκα γηα 

απηά ηα ίδηα, γηα ηε δσή ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηζηνξία. Έηζη, ππνζηεξίδεηαη 

φηη θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα (αλα)ηξνθνδνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο, θαη λα δηακνξθψλεη 

έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ λα ζπλδέεη ην λέν κε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηελ πεξηθέξεηά ζαο δηαπηζηψλεηε φηη 

κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ηελ ελφηεηα  ηεο εκέξαο ρσξίο λα θάλνπλ θακία 

ζπζρέηηζε κε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, κε άιια καζήκαηα θαη , θπξίσο, ρσξίο θακία 

πξνζπάζεηα λα ζπζρεηίδνπλ ην δηδαζθφκελν κάζεκα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Δπηιέγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία 

αζρνινχληαη κε θξηηήξην ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη  
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πξνεγνχκελεο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο αλεμάξηεηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ζην 

νπνίν δηδάζθνπλ. 

        

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβιεκαηίδαηε θαη κε πνηεο πξνηάζεηο ζα 

πξνεηνηκάδαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

παηδαγσγηθφηεξεο; 

 

84ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη ζεσξεηηθνί ππνζηεξηθηέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο επηζεκαίλνπλ φηη έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο ζην 

πιαίζην πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ, φπσο είλαη νη πξνηεηλφκελεο απφ ηα λέα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ «Βησκαηηθέο Γξάζεηο», είλαη φηη νη καζεηέο αξρίδνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» θαη λα δεκηνπξγνχλ κηα θνηλόηεηα κάζεζεο. 

ε απηή ηελ θνηλόηεηα κάζεζεο δελ δηακνξθψλνληαη κφλν θνηλνί ζηφρνη, αιιά νη 

καζεηέο αξρίδνπλ επίζεο λα δηεξεπλνχλ, λα αλαγλσξίδνπλ, λα βειηηψλνπλ θαη λα 

εκπινπηίδνπλ  ηηο κεζφδνπο,  ηηο δηαδηθαζίεο  θαη ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο ν έλαο ηνπ 

άιινπ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηαο 

ζαο έρνπλ ζνβαξέο επηθπιάμεηο γηα ηηο ομαδικέρ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο(projects) θαη 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηηο αηνκηθέο. Πξνο ηνχην επηθαινχληαη ην γεγνλφο φηη ζπρλά 

δελ εξγάδνληαη φινη νη καζεηέο ην ίδην ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, αιιά παξ΄ φια 

ιακβάλνπλ ηνλ ίδην βαζκφ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη αδηθίεο θαη θαιιηεξγνχληαη ζε 

κεξηθνχο καζεηέο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζίαο ησλ άιισλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θηλεζνχλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξαγκαηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο, φπνπ ζα εξγάδνληαη  ζπιινγηθά, ρσξίο ηα 

πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα;  

 

85ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ 

ηάμε νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ αθελφο ζηελ αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ επηινγή, 

ηεξάξρεζε θαη γισζζηθή δηαηχπσζε ησλ γλψζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηζκηθψλ 

πξαθηηθψλ, πνπ απνθιείνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο καζεηψλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. ε απηέο  ηηο πεξηπηψζεηο νη απνθιεηφκελεο νκάδεο είηε παξακέλνπλ 

βνπβέο θαη παζεηηθέο είηε δηεθδηθνχλ κε παξαβαηηθνχο ηξφπνπο ηελ «παξνπζία» ηνπο 

ζην ζρνιείν.  
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ  θαη Λπθείνπ;;;. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε αξθεηά ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο  

θάπνηνη καζεηέο αδπλαηνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ηάμε θαη/ή ληψζνπλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη θαη παξακέλνπλ ζησπεινί ή είλαη αλήζπρνη. Έηζη, 

παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα λα ηνπο επηβάιινληαη 

πνηλέο, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβιεκαηίδαηε θαη κε πνηεο πξνηάζεηο ζα 

πξνεηνηκάδαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

παηδαγσγηθφηεξεο, πνπ ζα ελζσκαηψζνπλ φινπο ηνπο καζεηέο ζηε 

δηαδηθαζία; 

 

86ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

 ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ εθαξκφδνληαη δηεζλψο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ επηκνξθνπκέλσλ, ηε ζπλεξγαζία, ηε 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ ζηνραζκνχ. 

Οη  πξαθηηθέο εθαξκνδφκελεο ζηελ ελδν-ζρνιηθή επηκφξθσζε  αλαπηχζζνπλ  έλα 

ζπλεξγαηηθφ θαη (αλα)ζηνραζηηθφ θιίκα, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ακνηβαία ζρέζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη κεηαηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ «θαηαλαισηέο» ηεο 

έξεπλαο ζε εξεπλεηέο ηεο δηθήο ηνπο  εθπαηδεπηηθήο  πξάμεο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος  

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη-ππόβλημα: Χο ρνιηθφο χκβνπινο θαιείζηε λα 

αληηκεησπίζεηε πνιιά θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή επζχλεο ζαο: 

επνπηεία πνιιψλ ζρνιείσλ, κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ, πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο θαη κεγάιε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη επηκνξθσηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε εηζεγήζεηο απνβαίλνπλ άθαξπεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλερίδνπλ λα 

δηακαξηχξνληαη. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2.   Πψο λνκίδεηε φηη ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεηε θαη λα νξγαλψζεηε ηελ επηκφξθσζε 

ζηελ  πεξηνρή επζχλεο ζαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζείηε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ; 

 

87ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  ην  ςπρνινγηθφ  θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο επεξεάδεη ζεκαληηθά (α) ηε 

ζρνιηθή κάζεζε, (β) ηελ θνηλσληθή κάζεζε θαη ζπκπεξηθνξά, (γ) ηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο  ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν θαη (δ) ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ 
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φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο είλαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζεο, δηφηη ην ςπρνινγηθφ θιίκα είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο κάζεζεο, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη κε δηθή ηνπ 

παξέκβαζε ν εθπαηδεπηηθφο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη-ππόβλημα: ε κεξηθά ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

θπξηαξρεί κηα ππεξέληαζε ηφζν ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ φζν θαη ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ καζεηψλ, νη νπνίνη  έξρνληαη ζε ζπλερείο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί  παξεκβαίλνπλ θαηαζηαιηηθά κφλν φηαλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, αιιά 

ηνπο απαζρνιεί έληνλα ην δήηεκα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2.   Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο,  ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα δηακνξθψζνπλ κέζα ζηε ηάμε ηνπο ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα; 

 

88ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  νη καζεηέο αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά, 

φηαλ εζηηάδνπκε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη φρη κφλν ζην απνηέιεζκα,  

δηακνξθψλνληαο έλα επέιηθην πιαίζην πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λα ρξεζηκνπνηεί 

ηηο δηθέο ηνπ καζεζηαθέο δηαδξνκέο, ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο θαη ηηο δηθέο ηνπ 

ζηξαηεγηθέο γηα λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε. Αληηκεησπίδνληαο έηζη ηνπο καζεηέο σο 

ηδηαίηεξεο «βηνγξαθίεο» θαη φρη σο αληίγξαθα ηεο ίδηαο εηθφλαο δίλνπκε ρψξν ζε 

θαζέλα λα βξεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ηε δηθή ηνπ μερσξηζηή πνξεία αμηνπνηψληαο ηα 

βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. 

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

   1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο νη 

εθπαηδεπηηθνί  παξαπνλνχληαη φηη ν αλνκνηνγελήο καζεηηθφο πιεζπζκφο δελ ηνπο 

επηηξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ή λα νξγαλψζνπλ απαηηεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα επηηξέςνπλ θαη ζηνπο ηδηαίηεξα «επθπείο» καζεηέο λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ επθπΐα ηνπο θαη λα εμειηρζνχλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πνηεο πξνηάζεηο ζα θάλαηε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα 

αλαδεηήζνπλ πξαθηηθέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα εμειηρζνχλ; 

 

89ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, πξνζθέξνπλ ν έλαο 
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ζηνλ άιινλ  ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε θαη δίλνπλ απφ θνηλνχ ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ζ ζπλεξγαζία θάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

λνηψζνπλ πην αζθαιείο, πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη δηακνξθψλεη 

πξφηππα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: ε κεξηθά ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

ππάξρεη δπζθνιία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο 

ίδηαο ηάμεηο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ησλ δηαθνξηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ δηδάζθνπλ 

ζηελ ίδηα ηάμε. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ  ππάξρεη κηα θνηλή γξακκή νχηε σο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, νχηε ζε ζέκαηα πεηζαξρίαο, γεγνλφο πνπ έρεη σο  

απνηέιεζκα νη καζεηέο  λα κελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζε πξφγξακκα θαη λα θάλνπλ 

δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε «θαινχο» θαη «θαθνχο» εθπαηδεπηηθνχο. 

  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2.  Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο θαη  λα 

πηνζεηήζνπλ θνηλέο γξακκέο, ψζηε λα κελ ζηέιλνπλ αληηθαηηθά κελχκαηα 

ζηνπο καζεηέο; 

 

90ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  ε ζχζηαζε αλνκνηνγελψλ νκάδσλ παξέρεη επθαηξίεο γηα δηεπθξηλίζεηο 

θαη επλνεί ζπρλά ηηο δηαιεθηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο. Με απηέο ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο  θαη θνηλσληθνπνίεζεο βνεζνχλ 

«θαινχο» θαη «αδχλαηνπο» καζεηέο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη-ππόβλημα: Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, 

απφ απηνχο πνπ  εθαξκφδνπλ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε,  

δεκηνπξγνχλ νκνηνγελείο νκάδεο, γηα  λα  πξνηείλνπλ  δξαζηεξηφηεηεο πνπ θξίλνπλ 

φηη αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδφ ηνπο. πρλά φκσο δηαπηζηψλνπλ φηη  νη νκάδεο ησλ 

«αδχλαησλ» καζεηψλ δελ πξνρσξνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ζε αληίζεζε  κε ηηο νκάδεο ησλ 

«θαιψλ» καζεηψλ πνπ πξννδεχνπλ.  Δπηκέλνπλ, φκσο, ζηελ επηινγή ησλ νκνηνγελψλ 

νκάδσλ, δηφηη πηζηεχνπλ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ «αδηθνχληαη κέλνληαο πίζσ» ηα 

πην «πξνρσξεκέλα» παηδηά. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζρεηίδεηαη  ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβιεκαηίδαηε θαη κε πνηεο πξνηάζεηο ζα 

πξνεηνηκάδαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

παηδαγσγηθφηεξεο; 
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91ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα ελζαξξχλεη 

ηνπο καζεηέο  θαη  λα ηνπο ππνζηεξίδεη- ζε πιαίζην θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο θαη  

επεμήγεζεο- λα δηεξεπλνχλ, λα παξαηεξνχλ, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, λα αλαδεηνχλ ηηο 

αηηίεο ησλ πξαγκάησλ, λα αλαδεηνχλ απαληήζεηο  θαη  λα ηηο ειέγρνπλ. Δπηπιένλ, 

είλαη ζεκαληηθφ λα επηδηψθνπλ λα δηαηππψλνπλ ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο, ζηε θπζηθή 

θαζεκεξηλή ηνπο γιψζζα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α ηάμε Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη –Ππόβλημα: Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί, ππφ ηελ πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο χιεο, παξαζέηνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ λένπ καζήκαηνο, ηα αλαιχνπλ, ηα 

εμεγνχλ, ηα ζπζρεηίδνπλ, δηαηππψλνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα απνηηκνχλ 

αμηνινγηθά. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο εμεγνχλ θαη εξκελεχνπλ νη  ίδηνη ζρήκαηα ή ηα 

ινηπά παξαζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Γειαδή, θάλνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε θαη επεμεξγαζία ηνπ καζήκαηνο εληφο ησλ ρξνληθψλ 

νξίσλ ηεο δηδαθηηθήο ψξαο θαη, αλ έρνπλ ρξφλν, δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα 

ππνβάινπλ εξσηήζεηο θαη λα δηαηππψζνπλ κε ηε βνήζεηά ηνπο ηελ αλαθεθαιαίσζε 

ηνπ καζήκαηνο.     

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν ζρεηίδεηαη  ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβιεκαηίδαηε κε πνηεο πξνηάζεηο πξνεηνηκάδαηε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο, παηδαγσγηθφηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο; 

 

 

92ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα εληζρχζεη  ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπο, ε νπνία απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηέπεηηα ζρνιηθή ηνπο εμέιημε. Δίλαη, ινηπφλ, βαζηθφ λα 

δηακνξθψλεη αλνηρηέο δξαζηεξηφηεηεο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνπ ην  πιαίζην 

ηεο ηάμεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη-ππόβλημα: Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί, ζεσξνχλ φηη  ηα 

παηδηά πνπ δελ έρνπλ πνιιά εξεζίζκαηα δελ έρνπλ νηθνδνκήζεη αξθεηέο γλψζεηο θαη 

λνεηηθέο δεμηφηεηεο, θαη, θπξίσο, φηη δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. 

Δπνκέλσο, κε φιεο απηέο ηηο ειιείςεηο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο ηα παηδηά απηά δελ 

έρνπλ δπλαηφηεηεο  λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα ζπλδηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο. Με 
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απηή ηε ζπιινγηζηηθή, επηθεληξψλνληαη ζηε δηδαζθαιία γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

κέζα ζε έλα θιεηζηνχ ηχπνπ δηδαθηηθφ πιαίζην.  

 

Γ. Δπωηήμαηα 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη απηέο νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο 

κε ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβιεκαηίδαηε κε πνηεο πξνηάζεηο πξνεηνηκάδαηε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο, παηδαγσγηθφηεξεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο; 

 

93ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  ε ζρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο είλαη έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ζπλνιηθά ηε ζρέζε ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιείν θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

δηακφξθσζε απηήο ηεο ζρέζεο είλαη θαζνξηζηηθφο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος. 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Οη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, θαινχλ  ηνπο γνλείο γηα λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο πνπ έξρνληαη είλαη ειάρηζηνη, θπξίσο νη πην κνξθσκέλνη θαη  

απηνί ησλ νπνίσλ ηα παηδηά ηνπο/ δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα νχηε ζε 

γλσζηηθφ επίπεδν νχηε ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα αδηάθνξνπο γνλείο θαη «παξαηηνχληαη» απφ ηελ 

πξνζπάζεηα λα ηνπο θέξνπλ θνληά ζην ζρνιείν. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πψο πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη παξαπάλσ παξαδνρέο κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

θαηαζηήζνπλ  ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ιεηηνπξγηθφηεξε; 

94ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ παηδαγσγηθή αξρή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο φισλ ζρεδφλ ησλ καζεηψλ ζην θνηλφ 

ζρνιείν έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αλνκνηνγελψλ ηάμεσλ. Ζ καζεηηθή 

αλνκνηνγέλεηα επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή πξνζεγγίζεσλ δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο πξνζαξκφδνπλ ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ παξακέηξνπο ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη νη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θα ν 

βαζκφο θαζνδήγεζεο ησλ καζεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην πιαίζην ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο φινη νη καζεηέο κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο 

βξίζθνπλ ην ρψξν θαη ην ρξφλν λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο καζεζηαθέο δηαδξνκέο 

θαη λα εθθξαζηνχλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο  Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

πξνβιεκαηίδνληαη έληνλα αλ κπνξνχλ λα «θάλνπλ ηφζεο εμαηνκηθεπκέλεο 
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δηδαζθαιίεο φζνη θαη νη καζεηέο». Χο χκβνπινο ηνπο εμεγείηε φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

πιήζνο αλεμάξηεησλ θαη παξάιιεισλ δηδαζθαιηψλ, αιιά γηα κία θεληξηθή 

δηδαζθαιία πνπ (α) πεξηιακβάλεη ηα απνιχησο αλαγθαία ζηνηρεία ηα νπνία  πξέπεη λα 

κάζνπλ φινη, (β) παξέρεη δηδαθηηθή ζηήξημε ζε φζνπο έρνπλ αλάγθε γηα ηελ 

θαηάθηεζε ησλ θνηλψλ θαη αλαγθαίσλ απηψλ ζηνηρείσλ θαη (β) παξέρεη δπλαηφηεηεο 

ζε φζνπο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα θνηλά ζηνηρεία πνιππινθφηεξα ή/θαη λα πξνζζέζνπλ 

λέα, επηπιένλ, ζηνηρεία. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθνπθίδνληαη απφ ηηο εμεγήζεηο ζαο θαη 

δεηνχλ λα ηνπο δψζεηε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, φπνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλζέζνπλ έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν, ηηο δνκέο 

ηνπ νπνίνπ έρνπλ ήδε αλαιχζεη ζε ζρεηηθά θείκελα ηεο Γιψζζαο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν ζπζρεηίδνληαη νη εξεπλεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζην ζελάξην; 

2. Με πνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζα ηνπο δείρλαηε πνηα κνξθή ζα έπαηξλε ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία γηα ηελ παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ;  

 

95ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δηδηθνί ηεο Φπρνινγίαο ηεο Μάζεζεο, ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

Γηδαθηηθήο θάλνπλ δηάθξηζε κεηαμχ «Αλαπαξαγσγηθήο Μάζεζεο» θαη 

«Παξαγσγηθήο Μάζεζεο» θαη επηζεκαίλνπλ φηη ηα δχν απηά είδε κάζεζεο 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

επηηεινχλ δηαθνξεηηθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. πγθεθξηκέλα,  ε Αλαπαξαγσγηθή 

Μάζεζε πξνθχπηεη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε κλεκνληθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη απνβιέπεη ζηελ θαηαλφεζε, ζπγθξάηεζε θαη εχθνιε αλάθιεζε θαη αιγνξηζκηθή 

εθαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε δεμηνηήησλ, ελψ ε Παξαγσγηθή 

Μάζεζε πξνθχπηεη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε αλψηεξσλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ θαη απνβιέπεη ζηε βαζηά θαηαλφεζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα γεληθεχεη ηε λέα γλψζε 

θαη λα ηελ αμηνπνηεί γηα ηελ εμήγεζε θαη εξκελεία άγλσζησλ θαηλνκέλσλ, ηελ 

επίιπζε λέσλ πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ ζε πνιχπινθα δεηήκαηα.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη –Ππόβλημα: Δλψ θαη ηα δχν είδε κάζεζεο έρνπλ ζέζε 

ζηελ εθπαίδεπζε, σο χκβνπινο παξαηεξείηε φηη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί θαηαλέκνπλ 

άληζα ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επλννχλ ηελ Αλαπαξαγσγηθή Μάζεζε ζε 

βάξνο, βέβαηα, ηεο Παξαγσγηθήο.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν ζρεηίδεηαη  ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ θαη κε πνηεο πξνηάζεηο λα ηνλ βνεζήζεηε λα εληζρχζεη ζηελ 

ηάμε ηνπ ηελ παξαγσγηθή κάζεζε; 

 

96ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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χγρξνλεο απφςεηο, πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα δηεπθνιχλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνλ 

καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη λα ηνλ  βνεζήζεη λα ζπζρεηίζεη ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο  θαη εκπεηξίεο ηνπ κε ηε λέα γλψζε.   

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Κάπνηνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο δηακαξηχξνληαη φηη αξθεηνί καζεηέο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. ε 

επίζθεςε ζηηο ηάμεηο ηνπο δηαπηζηψλεηε φηη, παξά ηελ θαιή πξνεηνηκαζία ηνπο, ην 

κάζεκα έρεη έληνλα ηα ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη ν πςειφο 

βαζκφο αθαίξεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ε απνπζία ζπζρέηηζήο ηνπο κε άιιεο 

θαηαζηάζεηο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πψο ζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηε πεξίπησζε ηνπ ζελαξίνπ; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο λα θάλνπλ θαη πψο, γηα 

λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ  έλα λνεκαηνδνηνχκελν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηνπο καζεηέο κε απηνχ ηνπ είδνπο  δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα; 

 

97ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  ε ρνιηθή Μάζεζε  δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ λνεηηθνχο παξάγνληεο, 

αιιά θαη απφ ζπλαηζζεκαηηθνχο. Γη΄ απηφ έλα παηδί κε ζρνιηθή θνβία βξίζθεηαη ζε 

νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο 

θαη  νκαιήο έληαμε ζηελ νκάδα ησλ νκειίθσλ. 

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο έρεη 

δηαπηζηψζεη φηη κία  καζήηξηα ηεο Α΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ θάλεη πνιιέο απνπζίεο ήδε 

απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο, δπζθνιεχεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη 

απνθεχγεη ζπζηεκαηηθά λα εκπιαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην κάζεκα, αιιά θαη 

λα επηθνηλσλήζεη ηφζν κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Ζ 

πεξίπησζε έρεη πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθψλ, δηφηη ε λνεηηθή εηθφλα 

πνπ παξνπζηάδεη δελ ζπκθσλεί κε ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα βνεζήζεη ηε 

καζήηξηα λα μεπεξάζεη  ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα έληαμεο ζηε ζρνιηθή 

ηάμε θαη ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηεο; 

 

98ο ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά πνπ δελ θαηάθεξαλ λα εληαρζνχλ νκαιά ζε νκάδα 

ζπλνκειίθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο ζα εηζέιζνπλ ζηελ εθεβηθή θαη 

ελήιηθε δσή κε  ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ έιιεηκκα.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γπκλάζην.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο καζεηήο, πνπ δελ έρεη θακία 

ακνηβαία θηιία, εθδειψλεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ παξαρσξεί ρψξν θαη ρξφλν 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ζέιεη πάληα λα θεξδίδεη, δηαθνξεηηθά αληηδξά αληηθνηλσληθά. 

Ο καζεηήο αδηαθνξεί γηα ην κάζεκα, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο  εθπαηδεπηηθνχο θαη  ζπλνκειίθνπο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε παξαπάλσ δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

κεηαηξέςνπλ απηή ηε δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο; 

 

99o ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηε ηνραζηηθή ρνιή ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

ηα πξαθηηθά εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα, σο πνιπζχλζεηα θαη πνιππαξαγνληηθά, 

απαηηνχλ ηδηαίηεξεο ιχζεηο, πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κφλν ζην εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξνθχπηνπλ. εκαληηθφ ινηπφλ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ δηαδξακαηίδεη ν 

ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο: δηεξεπλψληαο αθελφο ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

θαη αμηνπνηψληαο αθεηέξνπ πνηθίιεο ζεσξίεο, ζρεδηάδεη ιχζεηο θαη δηεξεπλά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο  Λπθείνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε αξθεηά ζρνιεία κεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί 

είλαη επηθπιαθηηθνί λα  αλαιάβνπλ  πξσηνβνπιίεο θαηλνηνκηψλ, αιιαγψλ θαη 

βειηίσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ην ζθεπηηθφ φηη δελ ηνπο επηηξέπεηαη απφ 

ην ζεζκηθφ πιαίζην. Σαπηφρξνλα, φηαλ πξνηείλνληαη αιιαγέο απφ ην Τπνπξγείν 

αηζζάλνληαη φηη ηνπο αγλννχλ θαη, ζπρλά, ζεσξνχλ ηηο φπνηεο εηζεγήζεηο αλεδαθηθέο 

θαη αλεθάξκνζηεο.         

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα  ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο,  θαη κε πνην ηξφπν ζα 

ππνζηεξίδαηε ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ ζα ηνπο πξνηείλαηε; 

 

100o  ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, νη δηεξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θηλεηνπνηνχλ ηα καζεηηθά ελδηαθέξνληα θαη νη δηαζεκαηηθέο 

ζπζρεηίζεηο θαζηζηνχλ νιηζηηθή/ζθαηξηθή (θαη φρη θαηαθεξκαηηζκέλε) ηελ 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, θαζφηη εκπιέθνπλ θαη ζπλδένπλ δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο 

πεξηνρέο (Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά…). Πξφθεηηαη γηα 

πξνζεγγίζεηο πνπ αμηνπνηνχλ γλψζεηο θαη βηψκαηα ησλ καζεηψλ, δηεπθνιχλνπλ ηηο 

δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ,  δίλνπλ λφεκα ζηε δξάζε 

ηνπο.  

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Γ΄ηάμε Γπκλαζίνπ.   

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο 

έρνπλ επηθπιάμεηο γηα ηα δηεξεπλεηηθά θαη δηαζεκαηηθά ζηνηρεία ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ θαη γηα ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ «Βησκαηηθέο 

Γξάζεηο», πνπ θηλνχληαη ζηε ινγηθή ησλ νκαδηθψλ δηεξεπλήζεσλ. Γεληθά, είλαη 

επηθπιαθηηθνί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

απνθιίλνπλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβιεκαηίδαηε θαη κε πνηεο πξνηάζεηο ζα 

πξνεηνηκάδαηε  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ελαιιαθηηθέο ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο 

παηδαγσγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο;  

 

101o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Δξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά επξήκαηα αλαδεηθλχνπλ φηη ε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

εμαξηάηαη, πέξα απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε, απφ ηε ζπλερή θαη νπζηαζηηθή  

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηείηαη γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο αιιάδνπλ  κε ηα έηε ππεξεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, βέβαηα, 

αθνξνχλ,  κεηαμχ άιισλ, ζε δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνιππνίθηισλ θαη ζχλζεησλ 

ηθαλνηήησλ δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμεηο Λπθείνπ.   

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πξνγξακκαηίδεηε επηκνξθσηηθή 

ζπλάληεζε δηάξθεηαο κηαο εκέξαο θαη αλαξσηηέζηε ηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 

πξφγξακκα ηεο ζπλάληεζεο θαη θπξίσο κε πνην ηξφπν νη ψξεο απηέο ζα 

ηθαλνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο  κε δηαθνξεηηθά ρξφληα ππεξεζίαο, θαη ζα ηνπο 

δψζνπλ πξαγκαηηθά εθφδηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζρνιείν.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε 

ηελ ππφζεζε πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα θξηηήξηα, κε πνην πεξηερφκελν θαη κε πνηεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

ζα νξγαλψλαηε απηή ηελ επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε;  
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102o  ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα ηνλίδνπλ φηη ε ελεκέξσζε κε ηαρχξπζκα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο δελ είλαη αξθεηή γηα λα 

επηθέξεη ηελ αλακελφκελε αιιαγή ζηε ζρνιηθή εξγαζία θαη, θαηά ζπλέπεηα ζηε 

κάζεζε ησλ παηδηψλ. Οη  δηεξγαζίεο αιιαγήο θαη βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο  

πξνυπνζέηνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην αληηθείκελν ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ, αιιά δελ απνξξένπλ απηφκαηα απφ απηή. Δίλαη απνηέιεζκα  εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη  δηα βίνπ κάζεζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Λπθείνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ θνξείο (Π.Η., ΟΔΠΔΚ) θαη ηνλ 

ζχκβνπιν, αιιά εθθξάδνπλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο. Δθθξάδνπλ ηελ αδπλακία ηνπο ζηνλ 

ρνιηθφ χκβνπιν θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ λα δηδάζθνπλ κε ηηο 

δνθηκαζκέλεο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, θαη πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα κε 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε σο χκβνπινο λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ην πξφβιεκά ηνπο;  

 

103oενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο απφςεηο ππνζηεξίδνπλ φηη  ν ζηνραζηηθν-θξηηηθφο 

εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο, κεηαμχ άιισλ,(α) αθξνάηαη 

«εκπαζεηηθά» ηνπο καζεηέο ηνπ γηα λα θαηαλνήζεη ηη αθξηβψο ιέλε θαη πψο ην 

ζηεξίδνπλ,(β) αλαδεηθλχεη ηε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο,(γ) ελζαξξχλεη 

ηελ ελεξγφ δξάζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη (δ) κεηαηξέπεη ηελ ηάμε 

ηνπ ζε «θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο».  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θαζεγεηήο  εξγάδεηαη ζε έλα 

Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην αζηηθνχ θέληξνπ. ηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ ζηνλ χκβνπιν ηεο εηδηθφηεηαο, 

πξνβιεκαηίδεηαη γηαηί, φηαλ ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο κε έξγα ηέρλεο ζην κάζεκα, αθφκε 

θαη ζε νκάδεο, νη καζεηέο, απφ ηε κηα, δελ ελζνπζηάδνληαη θαη, απφ ηελ άιιε, δελ 

δηαθαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ ηελ παξαγσγή ζθέςεο, θξίζεο θ.ά. Σηο εηθφλεο κε ηα 

έξγα ηέρλεο (κε φια ηα ζηνηρεία: δσγξάθνο, ηίηινο, ρξνλνινγία, ξεχκα θ.ά)  ηηο 

πξνζθέξεη ν ίδηνο ζηηο νκάδεο θαη παξαπέκπεη ζε απηέο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο 

λέαο χιεο. Π.ρ. «φπσο βιέπεηε ζηνλ πίλαθα….».  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηελ 

πξαθηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα θαηαλνήζεη ηε ρξήζε ηεο εηθφλαο κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη πνηεο ηερληθέο ρξήζεο ηεο 

εηθφλαο ζα ηνπ πξνηείλαηε;  

 

104o  ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ.  

χκθσλα κε ζχγρξνλεο απφςεηο θαη έξεπλεο, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ είλαη λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηακνξθψζεη νινθιεξσκέλε 

αληίιεςε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα πάξεη παηδαγσγηθέο 

απνθάζεηο, βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Δίλαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη κε ηηο 

δπζθνιίεο θαη αδπλακίεο ησλ καζεηψλ. Ζ αμηνιφγεζε αλακέλεηαη λα έρεη 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθφ παξά πνζνηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος.  

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Παξαθνινπζείηε έλα κάζεκα ζε Γπκλάζην 

ηεο πεξηθέξεηάο ζαο θαηά ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζην ηέινο ηεο ψξαο δίλεη έλα 15-

ιεπην ηεζη ζηνπο καζεηέο, ιέγνληάο ζαο φηη ην ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ ηειηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ ηξηκήλνπ.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πψο ζπλδέεηε ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζην παξαπάλσ ζελάξην κε ηελ αξρηθή 

ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε;  

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή θαη  πνηεο νη πξνηάζεηο ζαο  πξνο ηνλ ζπλάδειθν, 

ηνπ νπνίνπ ηε δηδαζθαιία παξαθνινπζήζαηε; 

 

105o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαπφθξηζε καο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ησλ αλνκνηνγελψλ ηάμεσλ ησλ ζρνιείσλ κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη θνηλσληθή, 

πνιηηηζκηθή, λνεηηθή, νηθνλνκηθή, ζσκαηηθή ή αθφκα θαη ειηθηαθή. Οη καζεηέο 

βξίζθνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα φζνλ αθνξά ζηελ επίδνζή ηνπο θαη, αλαπφθεπθηα, 

παξνπζηάδνπλ  δηαθνξεηηθά πξνθίι κάζεζεο. ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη νη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ δηακνξθψλνπλ ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, γηα λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

ζην παηδί θαη φρη ην παηδί ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος.  

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο δεηά  

απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα επεμεξγαζηνχλ ζπκπιεξσκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην 

κάζεκα ηεο εκέξαο, ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο εηθφλεο θαη  δηαθνξεηηθήο έθηαζεο θαη 

δπζθνιίαο θείκελα. Εεηνχκελν είλαη  νη καζεηέο, πνπ έρνπλ ήδε κειεηήζεη ην θείκελν 

ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, λα ζεκεηψζνπλ παξαηεξήζεηο κε βάζε ην πξφζζεην πιηθφ. 

Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί φηη 
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θάπνηνη καζεηέο δπζθνιεχνληαη αξθεηά ηφζν ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ  φζν θαη 

ησλ θεηκέλσλ, ελψ ηαπηνρξφλσο άιινη νινθιεξψλνπλ πνιχ εχθνια ηε 

δξαζηεξηφηεηα ρσξίο ηδηαίηεξε αλάγθε βνήζεηαο ή εμάζθεζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή παξαδνρή, ηη ζα 

ζπκβνπιεχαηε θαη ηη ζα πξνηείλαηε ζηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη παηδαγσγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ; 

 

106o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ.  

χκθσλα κε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαπφθξηζε καο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο  ησλ αλνκνηνγελψλ ηάμεσλ ζηα ζρνιεία κηαο πνιππνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο.  Ζ δηαθνξεηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, λνεηηθή, 

νηθνλνκηθή, ζσκαηηθή ή αθφκα θαη ειηθηαθή. Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα 

επίπεδα φζνλ αθνξά ζηελ επίδνζή ηνπο θαη, αλαπφθεπθηα, παξνπζηάδνπλ  

δηαθνξεηηθά πξνθίι κάζεζεο. ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ηα ελδηαθέξνληα 

θαη νη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηηο 

δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, γηα λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζην παηδί θαη φρη ην 

παηδί ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος.  

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο ελφο ηκήκαηνο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ επηζπκεί λα νξγαλψζεη έλα ζρέδην εξγαζίαο (project) (δηάξθεηαο 2-3 

καζεκάησλ), ην νπνίν ζα επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. Καηεγνξηνπνηεί 

ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ ρσξίδνληάο ηνπο ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο (κε βάζε ηελ 

εθηίκεζή ηνπ γηα ην ζηπι κάζεζήο ηνπο): φζνπο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν αθαδεκατθφ 

ζηπι θαη πξνηηκνχλ ηε ρξήζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ, εθείλνπο πνπ έρνπλ 

πην θαιιηηερληθή θχζε θαη πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ησλ ηερλψλ, θαη ηέινο εθείλνπο πνπ 

πξνηηκνχλ λα εθθξάδνληαη κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  Εεηά ηε βνήζεηά ζαο 

γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαζψο θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ηειηθψλ πξντφλησλ (απφ ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ), ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 

 

 Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

παηδαγσγηθφ ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Έρνληαο ππφςηλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή παξαδνρή, ηη ζα πξνηείλαηε 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην; 

 

107o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη έξεπλεο ζην ρψξν ησλ δηεξεπλεηηθψλ θαη δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο 

δηδαζθαιίαο έρνπλ δείμεη φηη, φηαλ ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη 



58 

 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο εξσηεκάησλ γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο, θαζψο επίζεο θαη φηαλ επηρεηξείηαη δηαζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο κε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, ηφηε νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πην 

ελεξγά θαη απνθηνχλ ζεκεία πξνζσπηθήο εκπινθήο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη 

φηη ζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο θαη ε γλψζε 

ελδηαθέξνλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο ζε έλα ηκήκα ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ δηδάζθεη κε βάζε ην ζρνιηθφ βηβιίν, αλαπαξάγνληαο ην θείκελν ηεο 

ελφηεηαο: (α) παξαζέηεη κνλνινγηθά ηα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο, (β) 

εξσηά γηα απνξίεο θαη  (γ) αλαθεθαιαηψλεη  ηα  βαζηθά ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο. ηε 

ζπδήηεζε καδί ζαο ν ελ ιφγσ θαζεγεηήο παξαπνλείηαη φηη  νη ζεκεξηλνί καζεηέο δελ 

δείρλνπλ ην αλακελφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα θαη ην ζρνιείν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα 

θηλεηνπνηήζεη ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ηνπ;  

 

108o  ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηηο ζεσξίεο γηα ηα θίλεηξα θαη γηα ηε κάζεζε ππνζηεξίδεηαη φηη ν καζεηήο δίλεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην αίζζεκα πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζηελ απην-

εθηίκεζε παξά ζηελ πιηθή επηβξάβεπζε. Οη καζεηέο θηλεηνπνηνχληαη, φηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, ελζαξξχλνπλ ην αίζζεκα ηεο απηνλνκίαο 

θαη φηαλ αηζζάλνληαη φηη ηνπο ζέβνληαη θαη ηνπο εκπηζηεχνληαη. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί 

απεπζπλζνχλ ζηηο αμίεο θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ, ηφηε 

είλαη πηζαλφηεξν λα εληζρχζνπλ ηα καζεηηθά θίλεηξα θαη, έηζη, λα επηηχρνπλ πςειά 

επίπεδα κάζεζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Λπθείνπ.  

 2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξαπνληνχληαη 

φηη νη καζεηέο ηνπο δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ  ζπκκεηνρήο  ζην κάζεκά  ηνπο θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ λα ηνπο  εκπιέμνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε δηάξθεηα, φπσο είλαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο. Γηαπηζηψλνπλ φηη αθφκε 

θαη ε ππφζρεζε απηήο αληακνηβήο (π.ρ. κεγαιχηεξνο βαζκφο ζην ηξίκελν) δελ έρεη ην 

αλακελφκελν απνηέιεζκα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2.  Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή παξαδνρή, ηη ζα 

ζπκβνπιεχαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζελάξην; 

 

109o ενάπιο 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ε 

δηαδξαζηηθφηεηα θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα απνηεινχλ δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην λέν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Θεσξείηαη αλαγθαία 

ε κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ηελ παζεηηθή πξφζιεςε θαη ηελ θαζνδεγνχκελε 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ζηε δηεξεχλεζε θαη ζηελ επέθηαζή ηεο. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ηάμεο θαη ηε ρξήζε ηεο 

παξεκβαηηθήο θαζνδήγεζεο, ζε έλα ξφιν φπνπ κε ηε ρξήζε ηεο θζίλνπζαο 

θαζνδήγεζεο δίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη έιεγρν ζηνπο καζεηέο. Χο 

κέζν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνηείλνληαη νη ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηδαζθαιίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε Γπκλάζηα ηεο πεξηθέξεηάο ζαο κεξηθνί 

εθπαηδεπηηθνί  εθαξκφδνπλ πηινηηθά απφ ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο ηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ «Βησκαηηθέο Γξάζεηο», ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη 

καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα δηεξεπλήζνπλ πνηθίια ζέκαηα. Απφ 

ηα πξψηα βήκαηα εθαξκνγήο, φκσο, νη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ   δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ ζηε δηεξεπλεηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζέκαηνο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβιεκαηίδαηε θαη κε πνηεο πξνηάζεηο ζα 

πξνεηνηκάδαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

παηδαγσγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο;  

 

110o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, ηα Μνληέια Γηδαζθαιίαο 

θαη Μάζεζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ κηθξέο νκάδεο ζε δηάθνξεο κνξθέο 

νκαδνθεληξηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη 

βειηηψλνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, κεγηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο πξνβιέπεηαη 

ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, απφ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο κέρξη 

ηε δηακφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε, θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ηέηνηεο 

επηινγέο φρη κφλν ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο, αιιά φηη, ππφ 

πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα εληζρχνπλ θαη ηνπο ιηγφηεξν επλνεκέλνπο καζεηέο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηελ πεξηθέξεηά ζαο παξαηεξείηε φηη 

κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί είλαη επηθπιαθηηθνί  πξνο ηηο ζπλεξγαηηθέο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ζηα ζρνιεία ηνπο παξαηεξείηαη αλνκνηνκνξθία ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ε ρξήζε ηέηνησλ πξνζεγγίζεσλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, 

δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε θαη εληείλεη θαηλφκελα αληαγσληζκνχ ή/θαη ξαηζηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Αθφκε θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ «απνδέρνληαη» ηε καζεζηαθή αμία 

ηέηνησλ ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ επξχηεξα ηελ παηδεπηηθή 
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ζεκαζία ηνπο, ηηο ζεσξνχλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο θαη ρξνλνβφξεο, νπφηε, κε 

αηηηνιφγεζε ηελ θάιπςε ηεο χιεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, δελ επηρεηξνχλ ζπρλά ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβιεκαηίδαηε θαη κε πνηεο πξνηάζεηο ζα 

πξνεηνηκάδαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

παηδαγσγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ;  

 

111o  ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, ηα κνληέια δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ κηθξέο νκάδεο ζε δηάθνξεο κνξθέο νκαδνθεληξηθψλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλάπηπμε 

ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, 

κεγηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία εξγαζίαο ζε νκάδεο νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ, λα 

εμεγήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο θαηά 

δηαζηήκαηα ρσξίδεη ην κάζεκα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο ζε ηξία-ηέζζεξα κέξε θαη 

αλαζέηεη ζε  ηζάξηζκνπο  καζεηέο λα κάζνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ ην 

«θνκκάηη» ηνπ καζήκαηνο πνπ ηνπο αλαινγεί,, γηα λα ην δηδάμνπλ σο νκάδα  ζην επφκελν 

κάζεκα, παξνπζηάδνληαο δηαδνρηθά ν θαζέλαο ην «θνκκάηη» ηνπ. ηε ζπδήηεζή ζαο ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη θάλεη ρξήζε ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη θέξλεη σο 

παξάδεηγκα ηελ «νκάδα δηδαζθαιίαο», φπσο  απνθαιεί ην παξαπάλσ ζρήκα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη πνηεο νη πξνηάζεηο ζαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ αλαδήηεζε πξαθηηθψλ πνπ ζα είλαη παηδαγσγηθφηεξεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο;  

 

 

112o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ δείμεη φηη ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ιφγν αλεζπρίαο θαη άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδηαίηεξα ησλ λενδηνξηδφκελσλ. 

Οη ζπλνκηιίεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο,  νη δηαπιεθηηζκνί  θαη ε ρξήζε 

αλάξκνζησλ εθθξάζεσλ θαη ρεηξνλνκηψλ κέζα ζηελ ηάμε, αιιά θαη ε αξλεηηθή θαη 

παζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηέρνπλ ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, θαζψο θαη πξφιεςεο 

θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.  



61 

 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα ηκήκα Γπκλαζίνπ ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 3 

καζεηέο αδπλαηνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ηάμε θαη ακθηζβεηνχλ, κε θάζε αθνξκή, κε ην 

ιφγν ή ηηο πξάμεηο ηνπο ηελ αμία ηνπ ζρνιείνπ, παξαζχξνληαο ζπρλά θαη άιινπο καζεηέο 

ηνπ ηκήκαηνο. Ζ ρξήζε  πνηλψλ (απνβνιή, ρακειή βαζκνινγία, απφξξηςε), ηηο νπνίεο 

επηζηξαηεχεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, απνδεηθλχνληαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο/ ε παξέκβαζή ζαο θαη πνηεο νη πξνηάζεηο ζαο 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, γηα λα 

αλαπηχμεη πξαθηηθέο παηδαγσγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο;  

 

113o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Σν «Νέν ρνιείν», πξνβάιινληαο ηελ παηδνθεληξηθή αξρή πνπ θπξηαξρεί ζηηο πξνηάζεηο 

ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγψλ πνιιέο δεθαεηίεο ηψξα, ζέηεη ηνλ καζεηή ζηνλ θέληξν  ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πηζηεχνληαο φηη κπνξεί ζην θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιαίζην λα 

ιεηηνπξγήζεη σο  «κηθξφο δηαλννχκελνο», αμηνπνηψληαο ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο  ηεο 

γιψζζαο, ηεο κνπζηθήο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ινγνηερλίαο, ησλ δηαζεκαηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο. Έηζη, ζα γίλεη  ζηαδηαθά απηφλνκνο 

ζηε ζθέςε θαη ζηε κάζεζε θαη έηνηκνο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. 

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

έρνπλ επηθπιάμεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο ηνπο 

νξακαηίδεηαη ην “Νέν ρνιείν”. Άιινη πάιη δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ζην κάζεκά ηνπο, ηδηαίηεξα ηελ αμηνπνίεζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη ησλ δεμηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο. Απνθαζίδνπλ λα ζαο πξνζθαιέζνπλ γηα λα 

ηνπο βνεζήζεηε. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ζην κάζεκά ζαο; 

 

3. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη πνηεο νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο 

επηθπιαθηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, γηα λα αλαπηχμνπλ 

πξαθηηθέο παηδαγσγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο;  

2. ;  

 

 

114o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ»,  ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη καζεηέο 

λα αλαπηχμνπλ  ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη ησλ 



62 

 

αλαπαξαζηάζεσλ απηνχ ηνπ θφζκνπ, ηθαλφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε απηφ ηνλ θφζκν, ηθαλφηεηεο αλάπηπμεο ζεσξεηηθήο ζθέςεο, 

ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο, ηθαλφηεηεο δεκηνπξγίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο 

θαη ηθαλφηεηεο αμηνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο φζσλ καζαίλνπλ πξνο  επίιπζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ θξηηηθή ζθέςε θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ απηή ε ζεσξία πεξηιακβάλεη 

απνηεινχλ, επνκέλσο, πξνηεξαηφηεηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄  ηάμεΓπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ζην θαζεκεξηλφ κάζεκα 

ηνπο, ηδηαίηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ  πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ. Απνθαζίδεηε λα αζρνιεζείηε ζηελ πεξηθέξεηά ζαο κε ηα ζέκαηα απηά. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ε αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη ησλ επηδησθφκελσλ ηθαλνηήησλ ζην κάζεκα ζαο; 

4. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη πνηεο νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, γηα λα αλαπηχμνπλ πξαθηηθέο 

παηδαγσγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο;  

 

 

115o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαθηηθήο νη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηδαζθαιίαο έρνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

κάζεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ ηζρπξφηεξα  θίλεηξα ζηνπο καζεηέο. Οη 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ πνηθηιία εθαξκνγψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά 

κέζα θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κε νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Δθπαηδεπηηθφο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, ζηε 

ινγηθή ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ζπρλά ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο  ρξεζηκνπνηεί 

θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο πνπ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε ην κάζεκα ηεο εκέξαο. πλήζσο 

παξέρεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έξγα ή παξαπέκπεη 

ηνπο καζεηέο ζην δηαδίθηπν γηα αλεχξεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη πνηεο νη πξνηάζεηο ζαο ζηνλ/ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφ πνπ δεηά ηελ άπνςή ζαο γηα ηνλ ηξφπν 

αμηνπνίεζεο ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ;  

 

116o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ζχγρξνλεο απφςεηο θαη έξεπλεο, ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πηνζέηεζεο 

ηεο «απζεληηθήο αμηνιφγεζεο» ή «ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο», ε νπνία εζηηάδεη φρη 

κφλν ζην πεξηερφκελν, αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ αμηνινγηθή 
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απνηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο γίλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη 

ζπλερήο θαη επέιηθηε, απνηειεί νξγαληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο, αληηθαηνπηξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αηνκηθή πξφνδν ησλ καζεηψλ, 

πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηδαζθαιία. Σέινο, ζηε ινγηθή ηεο παηδαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αμηνιφγεζεο, πξνηείλεηαη θαη ε απηo-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηδίσο 

φηαλ ζπλνξεχεηαη  κε ηε ρξήζε δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (rubrics). 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο  

θαηαζέηνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, πνπ είλαη 

απφ κφλε ηεο δχζθνιε ππφζεζε θαη γίλεηαη αθφκε δπζθνιφηεξε κε ην πιήζνο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ   ηκεκάησλ. Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη αδχλαην ν 

θαζεγεηήο λα ζπκάηαη φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα έρεη ζρεκαηίζεη αληηθεηκεληθή 

εηθφλα γηα ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ πξφνδφ ηνπ, κε απνηέιεζκα ε βαζκνινγία ηνπο λα 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηα δηαγσλίζκαηα. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη πνηεο νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο; 

 

117o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζπληειεζηεί ξαγδαίεο αιιαγέο ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία πνιπ-πνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Ζ πνιηηηζκηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα ζεσξείηαη απφ αξθεηνχο σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ, ην νπνίν έρεη σζήζεη ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζε πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηηο 

αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα Γπκλάζην  αζηηθνχ θέληξνπ, ζην ηκήκα  

πνπ παξαθνινπζείηε, παξαηεξείηε φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δελ είλαη ειιεληθήο 

θαηαγσγήο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο επηβεβαηψλεη ηελ εηθφλα απηή θαη πξνζζέηεη φηη ζε πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ νη καζεηέο απηνί έρνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα θαη δπζθνιεχνληαη 

λα επηθνηλσλήζνπλ θαη, θπξίσο, λα θαηαλνήζνπλ  ηα ζρνιηθά θείκελα. ηνλ ηνκέα απηφ 

δεηά ηε βνήζεηά ζαο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηέο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο ζαο ζηνλ/ζηελ ζπγθεθξηκέλν/ε εθπαηδεπηηθφ γηα 

λα αλαπηχμεη παηδαγσγηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο;  

 

118o ενάπιο 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε επξχηεξεο απνδνρήο παηδαγσγηθέο αξρέο, πνπ ηνλίδεη θαη ην Νέν 

ρνιείν,  ε εθπαίδεπζε  ησλ παηδηψλ είλαη ζπκκεηνρηθή ππφζεζε. Δπνκέλσο, ε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο  θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ, ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηηο επξχηεξεο θνηλφηεηαο  ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε 

δεπηεξνγελή θνηλσληθνπνίεζή ηνπο  θαη ζηελ νκαιή εμέιημε ηεο καζεζηαθή ο ηνπο 

πνξείαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γπκλάζην ζην θέληξν  εξγαηηθήο ζπλνηθίαο   κε πςειφ πνζνζηφ 

αιινδαπψλ καζεηψλ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κεξηθά ηκήκαηα δηαπηζηψλεηε έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζήκαηνο θαη έληνλα πξνβιήκαηα ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ζρνιηθή δσή. Ζ επηθνηλσλία ζρνιείνπ κε ηηο νηθνγέλεηεο είλαη πεξηνξηζκέλε, κε 

εμαίξεζε κηα κηθξή νκάδα γνλέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ πξνζθάησο, γηα λα 

δηακαξηπξεζνχλ ζηελ δηεπζπληή θαη λα απαηηήζνπλ  ηελ απνκάθξπλζε απφ ην 

ζρνιείν νξηζκέλσλ καζεηψλ, αιινδαπψλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, πνπ 

παξνπζηάδνπλ έληνλα  πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε παξαπάλσ αξρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο,  ψζηε λα 

κεηαηξέςνπλ  ηελ παηδαγσγηθή αξρή ζε απνηειεζκαηηθή εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε; 

 

119ο
 
ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ο φξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο 

θαη δπλαηφηεηεο. Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο ηξεηο 
δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο: ην πεξηερφκελν, ηηο δηαδηθαζίεο  επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαη ην ηειηθφ πξντφλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο καζεηήο κε αξθεηά καζεζηαθά θελά 

θαη ρακειφ ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν δελ  κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα ιφγσ ηεο απμεκέλεο απξνζεμίαο πνπ παξνπζηάδεη. Αδπλαηεί λα 

νινθιεξψζεη ηε κειέηε ηνπ ζην ζπίηη, δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί ζην κάζεκα, 

ελψ δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ, ψζηε λα ηηο αληηκεησπίζεη. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη 

ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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120ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο δνκνχλ πξνζσπηθά ηε κάζεζή ηνπο θαη 

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ λφεκα ζε φ,ηη δηδάζθνληαη. Γηα λα δνκήζνπλ ην λφεκα θάζε 

θνξά, βνεζνχληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο θαη  πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο καζεηήο κε δπζθνιίεο κάζεζεο, ελψ 

κπνξεί λα «δηαβάζεη», δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα δελ κπνξεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ απηφ. Ζ 

ζπκπεξαζκαηηθή ηνπ θαηαλφεζε είλαη κεδεληθή, θαζψο ν καζεηήο δελ κπνξεί λα 

απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ ην ζπλδπαζκφ ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ηνπ 

θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη 

ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

121o  ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζηνπο  
παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην γλσζηηθφ πξνθίι ηνπ καζεηή (δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλζεηηθή ή 

αλαιπηηθή ζθέςε, ζπλεξγαηηθφηεηα ή αληαγσληζηηθφηεηα, ζπγθεθξηκέλε ή αθεξεκέλε 
ζθέςε, ζηνραζηηθφηεηα ή έληνλε δξάζε). Γηα ην ιφγν απηφ ην δηδαθηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηείηαη/πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην γλσζηηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ 

φηη γηα λα αζθήζνπλ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξέπεη λα βξνπλ δηαθνξεηηθφ 

πιηθφ απφ εθείλν ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ή λα ζρεδηάζνπλ δηθφ ηνπο. Καζψο 

φκσο ιίγνη έρνπλ ηηο γλψζεηο, ην ρξφλν θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ παξαγσγή 

δηαθνξνπνηεκέλνπ πιηθνχ, νη ππφινηπνη δηδάζθνπλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη 

δελ θάλνπλ θακία δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα καζαίλνπλ κφλν νη «κέηξηνη» θαη νη «άξηζηνη» καζεηέο, 

ελψ νη αδχλακνη θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνθηνχλ φιν θαη 

κεγαιχηεξα καζεζηαθά θελά. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζελαξίνπ λα θάλνπλ θαη πψο, 

ψζηε λα κεηαηξέςνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε;  
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122o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 
Μέζσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο φινη νη καζεηέο δηδάζθνληαη ην ίδην αληηθείκελν. 

Γελ δηαθνξνπνηνχληαη ηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη, αιιά ην επίπεδν ησλ ζεκάησλ θαη ν 
ηξφπνο πξνζέγγηζήο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ηελ ίδηα 

έλλνηα/αληηθείκελν, αιιά δηαθνξνπνηεί ην επίπεδν αθαίξεζεο, ηε δπζθνιία ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο πνπ απαηηείηαη θαη ην βαζκφ θαζνδήγεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, φινη νη καζεηέο 

θαινχληαη λα ζθεθζνχλ θξηηηθά, αιιά ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν. Γηαθνξνπνηψληαο ηηο 
εξσηήζεηο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαιέζεη νξηζκέλνπο καζεηέο λα βξνπλ αηηηαθέο 

ζρέζεηο, άιινπο λα θάλνπλ βαζηθέο ππνζέζεηο θαη άιινπο λα βξνπλ ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο 

ελφηεηαο. Όινη νη καζεηέο εξγάδνληαη ζην ίδην αληηθείκελν κε δηαθνξεηηθνχο φκσο ηξφπνπο.  
 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά θάλνπλ απιέο 

εξσηήζεηο ζηνπο «αδχλακνπο»  καζεηέο  ηνπ ηχπνπ πνηνο, πνύ, ηη, πόηε. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, φκσο, δελ δηαθνξνπνηείηαη ε δηδαζθαιία, απιψο πεξηνξίδνληαη θαη ε κάζεζε θαη ε 

ζθέςε ζε έλα ρακειφηεξν επίπεδν. 
 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

123o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο  είλαη ζεκαληηθή, δηφηη  έρεη ηελ πξνζσπηθή ζθξαγίδα ηνπ θάζε 

καζεηή θαη κεηαθέξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. ε κηα ηάμε 
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ πξνθνξηθή δηήγεζε, ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο θαη ηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αιιά πεξηέρεη (θαη) πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο 
γλψζεο ζε δηαθνξεηηθά  πιαίζηα. Δλδείθλπηαη, κάιηζηα, νη εξγαζίεο απηέο λα θπιάζζνληαη 

ζηνλ Αηνκηθφ Φάθειν ηνπ Μαζεηή (portfolio) θαη λα απνηεινχλ  θαη αληηθείκελν απην-

αμηνιφγεζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη πξνθνξηθά ζχκθσλα κε ηε δηάγλσζή ηνπ θαη ην εμαηνκηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ην ΚΔΓΓΤ ηεο πεξηνρήο ηνπ. 

Παξφια απηά, ην άγρνο ηνπ ζηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο είλαη ηφζν κεγάιν, πνπ δελ 

απνδίδεη φπσο ζα κπνξνχζε αλ επηιεγφηαλ έλαο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ δελ βξίζθνπλ άιιε ιχζε θαη 

επηκέλνπλ ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, νδεγψληαο ην καζεηή ζε ζίγνπξε απνηπρία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο,  ψζηε λα κεηαηξέςεη 

ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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124
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε επαλεθπαίδεπζε ζηελ απφδνζε αηηηνινγηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ επηηπρίαο ή απνηπρίαο (δει. λα αλαθέξεη ν καζεηήο φηη επηηπγράλεη ή 

απνηπγράλεη ιφγσ πξνζπάζεηαο ή ηθαλνηήησλ ηνπ θαη φρη ιφγσ ηχρεο) ιεηηνπξγεί 

εληζρπηηθά ζηελ πξνζπάζεηα καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιχηεξε θαη αλψδπλε δηαρείξηζε κηαο ελδερφκελεο απνηπρίαο ζε θάπνην αθαδεκατθφ έξγν. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δελ αξθεί ν εθπαηδεπηηθφο 

λα ιέεη ζην καζεηή πσο πξέπεη λα πξνζπαζεί πεξηζζφηεξν, αιιά λα ηνπ πξνζθέξεη απηέο 

ππνδείμεηο  πψο κπνξεί λα ην επηηχρεη. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μηα καζήηξηα απνδίδεη ζρεδφλ πάληα ηελ 

επηηπρία ηεο ζηελ ηχρε θαη ηελ απνηπρία ηεο ζην ρακειφ λνεηηθφ ηεο δπλακηθφ (θάηη 

ην νπνίν δελ ηζρχεη). Δμαηηίαο απηψλ ησλ αηηηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο επηηπρίαο 

θαη ηεο απνηπρίαο πνπ έρεη, απνηπγράλεη ζπρλά ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηεο, ελψ ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ μέξεη πψο λα ηελ ππνζηεξίμεη. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη, εθηφο απφ ηελ αθξηβή θαη γξήγνξε αλάγλσζε θαη 

ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζηηο ιέμεηο, θαηά ηελ αλάγλσζε  απαηηνχληαη δεμηφηεηεο 

φπσο: 

α. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο.  

β. Ζ δεκηνπξγία λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.  

γ. Ζ εχξεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαγλψζηε ηνπ ζθνπνχ ηεο αλάγλσζεο.  

δ. Ο ζρεκαηηζκφο ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μηα εθπαηδεπηηθφο άθνπζε ζε  

επηκνξθσηηθή εηζήγεζε φηη, γηα λα εληζρχζεη ηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ 

καζεηψλ κε δπζιεμία πνπ έρεη ζηελ ηάμε ηεο, πξέπεη λα δηδάμεη άκεζα θαη 

ζπζηεκαηηθά γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Γελ γλσξίδεη φκσο ηη πξέπεη 

αθξηβψο λα θάλεη  θαη δεηάεη ηε βνήζεηά ζαο σο ρνιηθνχ πκβνχινπ.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη 

ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε δίγισζζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ζπρλά αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο κε ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ αλάγθε απφ ακεζφηεξε ζηήξημε. ηνηρεία ηνπ ζηεξηθηηθνχ  

εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ απνηεινχλ ε βνήζεηα ηνπ καζεηή λα ζπζρεηίδεη ην λέν κε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη λα εληνπίδεη ζρέζεηο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μαζεηέο κε γνλείο κεηαλάζηεο, πνπ 

κηινχλ ζην ζπίηη άιιε γιψζζα απφ ηελ ειιεληθή, θαινχληαη ζην ζρνιείν λα κάζνπλ 

φρη κφλν ηε λέα ειιεληθή γιψζζα ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ηε 

ζρνιηθή γιψζζα ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνχ, πνπ δελ ζέινπλ λα 

αθήζνπλ «πίζσ» ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο, επηκέλνπλ, ζπλήζσο θαη θπξίσο, ζην 

ιεμηιφγην πνπ βιέπνπλ  φηη πζηεξνχλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη 

ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη παηδηά θαη έθεβνη κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

έρνληαο ρακειή απην–εηθφλα θαη απην–αληίιεςε νδεγνχληαη ζηελ επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη θαηαθεχγνπλ ζε αλάινγεο παξέεο, γηα λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή 

θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ άιισλ. Δπνκέλσο, έζησ θαη έκκεζα ε ζρνιηθή απνηπρία θαη 

ε ζπλαθφινπζε απφξξηςε απφ  ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη ε αηηία ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

ζπκκεηέρεη ζε κηθξή «άηαθηε» νκάδα ηεο ηάμεο ηνπ θαη ζπρλά εθθνβίδεη θάπνηνπο 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ είλαη άξηζηνη καζεηέο, ψζηε λα γειάζνπλ νη ππφινηπνη 

ζηελ ηάμε. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη 

ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη ζεσξεηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηζεκαίλνπλ φηη 

ην ςπρνινγηθφ  θιίκα ηεο ηάμεο δηακνξθψλεηαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο, κεηαμχ 
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ησλ   νπνίσλ θχξην ξφιν θαηέρνπλ νη ζρέζεηο θαζεγεηή-καζεηψλ θαη νη ζρέζεηο ησλ 

καζεηψλ κεηαμχ ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Απφ ηηο επηζθέςεηο ζε ζρνιεία ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο δηαπηζηψλεηε φηη ζε αξθεηέο ηάμεηο εληνπίδνληαη  έληνλα αξλεηηθά 

ζηνηρεία ζην ςπρνινγηθφ θιίκα κε αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηηο ζρέζεηο καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί φκσο 

ππνηηκνχλ ην πξφβιεκα θαη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε δηδαζθαιία «ηεο χιεο» ηνπ 

καζήκαηνο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν ζα πξνζπαζήζεηε λα αλαδείμεηε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

πξνβιήκαηνο;   

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο  λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ 

ηελ  αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνπο άιινπο γχξσ ηνπ. Σα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο ηάμεηο πξέπεη, επνκέλσο, λα ιεηηνπξγνχλ σο 

θνηλόηεηεο κάζεζεο: λα δηεπθνιχλνπλ ηηο επηζπκεηέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη, πεξλψληαο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (ζπλεξγαζία, 

ζπδήηεζε, αληαιιαγή απφςεσλ), λα ζπκβάινπλ ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα Έλαο εθπαηδεπηηθφο  εξγάδεηαη ζε 

Γπκλάζηα αζηηθνχ θέληξνπ. ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ ζπδεηά κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ φιε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ην παξάπνλν φηη ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα 

δελ αληηκεησπίδνληαη σο ππεχζπλα, αμηφπηζηα θαη ζεκαληηθά ππνθείκελα. Νηψζνπλ 

φηη ε θσλή ηνπο δελ αθνχγεηαη. Αληίζεηα,  θάζνληαη παζεηηθά επί έμη δηδαθηηθέο 

ψξεο, κφλν γηα λα αθνχλ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, λα ζεκεηψλνπλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο ή 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη θνηλφηεηεο κάζεζεο γηα παηδαγσγηθφηεξεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ειαρηζηνπνηνχληαη, φηαλ ν 

δηδάζθσλ αλαπηχζζεη  ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη, ηαπηφρξνλα, απαηηεί απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη σο ππεχζπλα άηνκα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα Έλαο εθπαηδεπηηθφο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο  

εξγάδεηαη ζε Γπκλάζηα κηαο επαξρηαθήο πφιεο. ε 2 απφ ηα ηκήκαηα ζηα νπνία 

δηδάζθεη, αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κέζα 

ζηελ ηάμε. Πνιινί καζεηέο κηινχλ, ζρεδφλ ζπλέρεηα, κεηαμχ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο, μεζπνχλ ζε γέιηα, δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή φιεο ηεο ηάμεο θαη 

παξεκπνδίδνπλ ην κάζεκα. Ο θαζεγεηήο θξίλεη φηη έρεη δνθηκάζεη ηα πάληα: 

θαινπξναίξεηεο ζπκβνπιέο, απζηεξφηεηα, δηάινγν, πνηλέο, ζρεηηθή αλνρή θιπ. Σν 

πξφβιεκα, φκσο, παξακέλεη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλφηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ επίζεο νη ζεσξεηηθνί, 

θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν 

βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Καη 

θπξίσο, φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη, έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, 

θαζψο δελ απνθιείνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κε 

ηνπο άιινπο ή λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε, νχηε πεξηθξνλνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο  αξρίδεη ηελ 

«παξάδνζε» ηνπ λένπ καζήκαηνο ρσξίο θακία πξνεηνηκαζία. Αηηηνινγεί ηελ επηινγή 

ηνπ κε βάζε «ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ» θαη ηεο χιεο πνπ δελ θαιχπηεηαη εχθνια ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα δηδαθηηθφ ρξφλν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπ εμεγήζεηε ην ξφιν θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο θηλεηνπνίεζεο  ηνπ  ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζεκαίλνπλ φηη 

ζπρλά  ε ηειεπηαία επέξρεηαη, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαιχνπλ ζπζηεκαηηθά θαη 
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θξηηηθά ηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηνπο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο αληηθάζεηο, ζ‟ 

έλα πιαίζην νξηδφληησλ δηα-δξάζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο). Όζα απνθνκίδνπλ ζ‟ έλα ηέηνην πιαίζην αιιειεπηδξάζεσλ, 

ζπλεπηθέξνπλ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλάζηνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα Χο χκβνπινο ζε κηα απφ ηηο κεγάιεο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο έξρεζηε ζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζαο 

πξνζθαινχλ γηα λα ζπδεηήζεηε ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Δζηηάδνπλ ηδηαίηεξα 

ζην φηη δελ επηκνξθψλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο, θαη γηα ην ιφγν απηφ πνιινί δε θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη λα 

εγθαηαιείςνπλ ην δνθηκαζκέλν ηξφπν δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ άιιε, θάπνηνη 

αλαδεηνχλ κηα πην νπζηαζηηθή δηέμνδν, θαζψο νη «δνθηκαζκέλεο» κέζνδνη έρνπλ 

δείμεη πξν πνιινχ ηα φξηα ηνπο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζαο λα θάλνπλ θαη πψο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζε κηα πην 

απηφλνκε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζε κηα νπζηαζηηθή αλαλέσζε ησλ 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο; 
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 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο 

«απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο κηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, λα δνθηκάζνπλ 

λέεο πξαθηηθέο θαη πιηθά, θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζ‟ απηά, κέζα ζην ίδην ην 

πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί, παξά ην φηη 

παξαθνινχζεζαλ κηα ηαρχξξπζκε επηκφξθσζε, είλαη δχζπηζηνη απέλαληη ζηηο 

πξνηάζεηο ησλ λέσλ  Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Οξηζκέλνη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ 

αμία ηεο έληαμεο ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε επξχηεξα πεδία (φπσο π,ρ. 

«Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο», «Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγία» «Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο»)  κε ην ζθεπηηθφ φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

ραζνχλ νη ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Άιινη πάιη  

ζπκθσλνχλ ζην φηη ζα επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο δηεπηζηεκνληθήο 

δηαζχλδεζεο, αιιά δελ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην ζσζηφ ζθνπφ θαη ζηνλ 

ηξφπν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη φρη σο απινί ηερληθνί ηεο 

εθαξκνγήο ηεο; 
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 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη  ζχγρξνλεο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη κηα νκάδα καζεηψλ γίλεηαη θνηλφηεηα 

κάζεζεο κέζσ ηεο δηάδξαζεο, ηδηαίηεξα κέζσ ησλ θνηλψλ εκπεηξηψλ, ηεο βίσζεο 

θνηλψλ πξαγκάησλ. Θεσξνχλ, κάιηζηα, ηηο θνηλφηεηεο απηέο σο ην απνηειεζκαηηθφ 

πιαίζην κάζεζεο, δηφηη κπνξνχλ, θάησ απφ θάπνηνπο φξνπο, λα ζπκβάινπλ ζηελ 

θνηλσληθή παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπδήηεζε, ηελ αληαιιαγή νπηηθψλ θαη ηε ζπλερή 

δηαπξαγκάηεπζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ Σάμε  Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί Λπθείνπ ζεσξνχλ 

πνιχ απαηηεηηθφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ θαη εθθξάδνπλ 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα θαηαλννχλ θαη λα εμεγνχλ ή λα 

εξκελεχνπλ έλλνηεο, θαηαζηάζεηο, δηαδηθαζίεο, θαηλφκελα θαη αξρέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ.  Αλαδεηνχλ παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο, ψζηε 

νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο θαη 

δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη θνηλφηεηεο κάζεζεο γηα παηδαγσγηθφηεξεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο; 

 

135
ο
 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ σο βαζηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία 

ηηο  εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ηηο  αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή 

θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ καζεηψλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νη καζεηέο κε  

ελεξγεηηθφ ξφιν νηθνδνκνχλ ηε γλψζε ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε ηνπο 

γηα ηνλ θφζκν. Ζ γλψζε απνξξέεη απφ ηελ αηνκηθή εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη ε κάζεζε απνθηάηαη κέζα απφ ηε ζπλερή δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη ππνζέζεσλ 

απφ ηνπο καζεηέο γηα ην αληηθείκελν πνπ επεμεξγάδνληαη.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: A Σάμε Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ηεο Α΄ Λπθείνπ δηαπηζηψλεη  

φηη, ελψ ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε 

δσή ησλ καζεηψλ θαη ηα ζχγρξνλα δεηήκαηα, απηνί αδηαθνξνχλ θαη δπζαλαζρεηνχλ, 

γεγνλφο πνπ ηνλ πξνβιεκαηίδεη έληνλα. Μπξνζηά ζε απηή ηελ θαηάζηαζε 

πξνεηνηκάδεηαη θαιά γηα θάζε λέν κάζεκα θαη δεηά ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 
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καζεηψλ ζε ζπδήηεζε πάλσ ζε έλα ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Παξ΄ φια απηά δελ κπνξεί λα 

θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ 

ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία λα είλαη εθπαηδεπηηθά απνηειεζκαηηθή;  
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 ενάπιο . 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ο έιεγρνο ηεο ηάμεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ίδηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεχζπλζε 

κηαο νξγαλσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ηάμεο, πνπ δίλεη ζε θάζε παηδί ηελ επθαηξία 

λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, φπνπ θξηζεί αλαγθαίν κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη, ζηαδηαθά νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ ηηο ηερληθέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα θαηεπζχλνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ηελ ίδηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

ην γεληθφ πιαίζην απαηηνχληαη ζηαζεξά θξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο απνδεθηά θαη απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηνπο καζεηέο, έηζη ψζηε, φηαλ παξνπζηάδνληαη 

πξνβιήκαηα, λα αμηνινγνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο ακθνηέξσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ Σάμε Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα 

ειέγρνπ ζηηο ηάμεηο πνπ δηδάζθεη. Αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

(κεησπηθή) θαη δελ είλαη απαηηεηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, απφ ηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Οη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ραιαξψλνπλ ηελ ηάμε,  δεκηνπξγείηαη θαζαξία θαη 

είλαη ζπρλά αδχλαηε ε νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. Παξ‟ φιν πνπ κεηά ην πξψην 

ηεηξάκελν ν εθπαηδεπηηθφο επηρείξεζε λα αιιάμεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ, ηα πξάγκαηα 

ρεηξνηέξεςαλ. Γηεπζπληήο θαη γνλείο δπζαλαζρεηνχλ, εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη ζε 

δχζθνιε ζέζε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη έξεπλεο κε ην πξφβιεκα πνπ 

πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αιιάμεη ην 

θιίκα ηεο ηάμεο θαη  λα κεησζνχλ ηα πξνβιήκαηα;  
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε «ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία» ζπληζηά έλα νιφθιεξν 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ γλσζηηθά θαη λα πεξάζνπλ απφ ηελ ππνβνεζνχκελε ζηελ 

απηφλνκε κάζεζε. ε θάζε ηέηνην πεξηβάιινλ, πξνσζείηαη ηφζν ε ελλνηνινγηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (conceptual scaffolding) φζν θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα (heuristics scaffolding). 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ Σάμε  Λπθείνπ.   
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί φηη ηα παηδηά 

δπζθνιεχνληαη πνιχ λα θαηαλνήζνπλ, θαηά ηελ πξνζέγγηζε, πνιχπινθεο έλλνηεο θαη 

αξρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ηνπ Λπθείνπ. Ο ίδηνο 

ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ αλάιπζε αθαδεκατθέο έλλνηεο, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην 

γλσζηηθφ επίπεδν θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, αιιά ζεσξεί φηη δελ κπνξεί λα 

θάλεη δηαθνξεηηθά, αθνχ απαηηνχληαη απφ ην κάζεκα. Πξνθαλψο, αγλνεί ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο ελλνην-θεληξηθήο δηδαζθαιίαο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ απνθηνχλ θαη ζηε ρψξα καο φιν θαη ζαθέζηεξν  ελλνην-θεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

 Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε κάζεζε; 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Τπάξρεη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο είλαη 

εμαηνκηθεπκέλεο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή. Σνπ δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο, ελψ 

παξάιιεια δίλνπλ έκθαζε ζηελ απην-αμηνιφγεζε ηνπ απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξίζεηο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α ηάμε Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κία ηάμε Λπθείνπ θνηηνχλ καζεηέο 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο  ηφζν 

ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία φζν θαη κε  ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ηελ 

αμηνιφγεζε. Πξνζπαζεί λα πξνζαξκφδεη ην κάζεκά ηνπ ζηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ 

ηεο ηάμεο ηνπ θαη ηνπο αμηνινγεί κε βάζε ηα γξαπηά δηαγσλίζκαηα θαη ηεζη, ζηα 

νπνία, φπσο είλαη αλακελφκελν, επηηπγράλνπλ πάληα νη «θαινί» καζεηέο. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληηπαξαζέζεσλ, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ελίνηε θαη 

γνλείο, θαη, ην θπξηφηεξν, αλαηξεί ηνλ ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ λα ακβιχλεη ηηο 

κνξθσηηθν-θνηλσληθέο αληζφηεηεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο θαη, ηαπηφρξνλα, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο; 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

αηαμία/παξαβαηηθφηεηα απνηειεί έθθξαζε δηακαξηπξίαο, αιιά θαη κία άζηνρε ζπρλά 

πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ κέζα απφ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη, αλ ζε έλα ζχζηεκα (ηάμε) αιιάμεη θάπνηνο 
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παξάγνληαο, ηφηε είλαη ελδερφκελν λα αιιάμεη ζε θάπνην βαζκφ θαη ην ίδην ην 

ζχζηεκα.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θαζεγεηήο, πνπ δηδάζθεη ζε 

Γπκλάζην αζηηθνχ θέληξνπ, έρεη ζε έλα ηκήκα 25 καζεηέο. Γηαπηζηψλεη αδηαθνξία  

ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα θαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο γηα δηάζπαζε 

ηεο πξνζνρήο φιεο ηεο ηάμεο. Πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε κε 

ελέξγεηεο, φπσο επηρεηξήκαηα πεηζνχο αιιά θαη επηβνιή θπξψζεσλ θαη πνηλψλ, φηαλ 

ηα πξνεγνχκελα δελ θέξλνπλ απνηέιεζκα (π.ρ. απνβνιή απφ ην κάζεκα θαη ρακειή 

βαζκνινγία ζην πξψην ηξίκελν). Χζηφζν, ην πξφβιεκα ζπλερίδεηαη θαη, ζπρλά, 

νμχλεηαη ζε νξηαθφ ζεκείν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα αμηνπνηήζεη 

ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα ζηξέςεη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο πξνο ην 

κάζεκα;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Τπάξρεη ε επηζηεκνληθή παξαδνρή φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο είλαη 

εμαηνκηθεπκέλεο, αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή, ηνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξίζεηο. Πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηα γξαπηά δνθίκηα, αιιά ζηεξίδνληαη ζε ρξήζε κεζφδσλ πνπ αμηνινγνχλ ζηάζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Έλα εξγαιείν θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο είλαη ην portfolio, ην νπνίν 

ζχκθσλα κε έξεπλεο παξέρεη επθαηξίεο ζε καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνχο λα επεθηαζνχλ 

ζε έλα επξχηεξν πιαίζην αμηνιφγεζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ Σάμε Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα ΔΠΑΛ πνιππνιηηηζκηθήο ζχλζεζεο 

θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηεο ηάμεο  ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία, φζν κε ηελ ίδηα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε. Γλσξίδεη φηη πνιιά ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

πηνζεηνχλ ηελ ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε (πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ portfolio), αιιά 

πξνηηκά λα πξνζαξκφδεη ην κάζεκά ηνπ ζηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο 

θαη λα ηνπο αμηνινγεί κε βάζε ηα γξαπηά δηαγσλίζκαηα θαη ηεζη, ζηα νπνία, φπσο 

είλαη αλακελφκελν παξνπζηάδνπλ πςειφ πνζνζηφ απνηπρίαο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληηπαξαζέζεσλ, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ελίνηε θαη 

γνλείο, θαη ην, θπξηφηεξν, αλαηξεί  ηελ πξνζπάζεηα ηνπ  ζρνιείνπ λα ακβιχλεη ηηο 

κνξθσηηθν-θνηλσληθέο αληζφηεηεο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο θαη, ηαπηφρξνλα, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
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 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί κηα 

δεζηή ζρέζε αληαπφθξηζεο κεηαμχ ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ε απηφ 

απνβιέπνπλ αξθεηά κνληέια δηαρείξηζεο  δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζρνιηθήο 

ηάμεο, φπσο π.ρ. ηνπ Thomaο Gordon, πνπ πξνηείλνπλ  ζε βάζνο αιιαγή ηεο 

«παξαδνζηαθήο» θηινζνθίαο θαη ζηάζεο απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπο. Κνηλφ 

ζηνηρείν ησλ ελ ιφγσ κνληέισλ είλαη φηη δεηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,  πξψηα απ‟ 

φια λα κάζνπλ λα αθνχλ, ρσξίο λα επηθξίλνπλ θαη λα ιέλε εηιηθξηλά απηφ πνπ 

αηζζάλνληαη ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ έρεη ζηελ ηάμε 

ηνπ έλα καζεηή κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ηνλ αξγφ 

ξπζκφ  ζπκπιήξσζεο ησλ αζθήζεσλ θαη ηα πνιιά ιάζε πνπ θάλεη. Απηφ ηνπ 

πξνθαιεί έληνλν εθλεπξηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη δεκηνπξγεζεί πνιχ θαθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη 

ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε θαιή ζρέζε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπλνκειίθσλ απνηειεί κηα 

απφ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ε δηδαζθαιία κεηαμχ 

ζπλνκειίθσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο, ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζηάζεσλ καζεηψλ πνπ έρνπλ Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ρακειή 

επίδνζε θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα 

δεκηνπξγήζεη δεπγάξηα γηα λα ζπλεξγαζηνχλ νη καζεηέο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ λα βνεζεζεί θαη ν καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, πνπ θνηηά ζηελ 

ηάμε ηνπ. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα, είηε ηπραία είηε κε βάζε ηελ επίδνζή 

ηνπο, φπνπ καζεηέο ρακειήο επίδνζεο ζπλεξγάδνληαη κε καζεηέο πςειφηεξεο 

επίδνζεο. Γελ έδσζε φκσο πξνζνρή  ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο, 

δειαδή δελ εμαθξίβσζε αλ νη καζεηέο φισλ ησλ δεπγαξηψλ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ 

καδί. Έηζη ν καζεηήο κε ΜΓ ληψζεη αλεπηζχκεηνο ζην δεπγάξη ηνπ. 

 



77 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
1. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηδαζθαιίαο Μεηαμχ 

πλνκειίθσλ; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη 

ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

143o  ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, πνπ ηηο πηνζεηεί θαη ην  Νέν ρνιείν,   βαζηθή  

επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο  είλαη νη  καζεηέο  λα αλαπηχμνπλ  ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ πψο λα καζαίλνπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο  πξέπεη κέζσ λέσλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε 

ηνπ βαζηθνχ απηνχ ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα ησλ καζεηψλ κε  

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη φηη δελ γλσξίδνπλ ην πψο λα καζαίλνπλ. πλήζσο 

πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ αλήθνπλ ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο,  ελψ δελ 

δείρλνπλ λα ελεξγνπνηνχλ κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο είλαη ν έιεγρνο ηεο 

κάζεζεο θαη ε ξχζκηζή ηεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ην ζελάξην ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξαπάλσ  

επηδηψμεηο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη θαη πψο, ψζηε λα κεηαηξέςεη 

ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο απφςεηο,  πνπ βαζίδνληαη ζε  επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, 

ζεσξνχλ φηη  ην  ςπρνινγηθφ  θιίκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο επεξεάδεη ζεκαληηθά (α) ηε 

ζρνιηθή κάζεζε, (β) ηελ θνηλσληθή κάζεζε θαη ζπκπεξηθνξά, (γ) ηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο  ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν θαη (δ) ηελ ςπρηθή πγεία ησλ καζεηψλ 

φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο.  Οη δηαπηζηψζεηο απηέο είλαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζεο, δηφηη ην ςπρνινγηθφ θιίκα είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο κάζεζεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη κε δηθή ηνπ παξέκβαζε 

ν εθπαηδεπηηθφο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη-ππόβλημα: ε κεξηθά ηκήκαηα Α΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ ζηελ 

αξρή ηνπιάρηζηνλ ηεο ρξνληάο ππάξρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο, πνπ 

εθδειψλνληαη σο καζεζηαθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Δίλαη γλσζηφ φηη νη 

λνπζεζίεο απφ κφλεο ηνπο θαη νη πνηλέο δελ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ηα μεπεξάζνπλ. 

Με δεδνκέλε ηε ζπκβνιή ηνπ ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, 

νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ ηε βνήζεηά ζαο 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ θαη πψο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα δηακνξθψζνπλ κέζα ζηε ηάμε ηνπο ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα; 

 

 

145o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έρεη θαη‟ επαλάιεςε δηαπηζησζεί ε κε ζχγθιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζθνπψλ - ζηφρσλ 

ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Οδεγηώλ δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο. Οη Οδεγίεο ειάρηζηα ππνζηεξίδνπλ ην θαλνληζηηθφ θείκελν. Λ.ρ., ην 

Δ.Π.Π.. (1998: 60) αλαθέξεη –σο ηειεπηαίν– αλάκεζα ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο ην «λα είλαη ζε ζέζε ν καζεηήο λα εθθξάδεη, πξνθνξηθά ή γξαπηά, ηελ 

αλαγλσζηηθή ηνπ πξόζιεςε …», θαη ην Π.. δείρλεη κηα ηάζε λα ελζσκαηψζεη 

ζηνηρεία ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Γελ ππάξρεη, φκσο, νχηε κηα νδεγία, πνπ 

λα πξνβάιιεη ζηνπο δηδάζθνληεο κηα ηέηνηα επηινγή (ι.ρ. «λα ξσηεζνχλ νη καζεηέο 

πψο πξνζέιαβαλ ην x ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ» ή «λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

αληηδξάζεηο απέλαληη ζηνλ ηξφπν πνπ ζέηεη ηα πξάγκαηα ην θείκελν»).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Λνγνηερλία 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη θηιφινγνη ελφο Γπκλαζίνπ ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο απνθεχγνπλ ηηο λέεο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνπλ ηα Α.Π. Κάπνηνο 

ηζρπξίδεηαη φηη «ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ελζσκαηώλνπλ ζεσξίεο πνπ δελ έρνπλ 

δνθηκαζηεί ζηελ ηάμε, δελ ζεκειηώλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ, 

θαη δελ παξέρνπλ θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζή ηνπο. Ο πξαγκαηηθόο νδεγόο δξάζεο γηα 

ην θηιόινγν είλαη νη Οδεγίεο δηδαζθαιίαο ησλ θηινινγηθώλ καζεκάησλ». Απφ ηελ 

άιιε, δπζαλαζρεηνχλ, φηαλ δηαπηζηψλνπλ φηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηε 

ινγνηερλία σο έλα γλσζηηθφ κάζεκα, θαη ηελ εξκελεία σο κηα πάγηα γλψζε ε νπνία 

«κεηαθέξεηαη» απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη πξέπεη απιψο λα αλαπαξαρζεί.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαληηζηνηρία, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε κηα 

θηιφινγν, πνπ ζαο δειψλεη ηελ πξφζεζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζε δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζχκθσλεο κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα αιιά φρη κε ηηο Οδεγίεο: 

λα δεηήζεη, ι.ρ. απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ δεκηνπξγηθά θάπνηα 

«θελά ζεκεία» ηνπ θεηκέλνπ,  λα εξκελεχζνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν θάπνηεο 

επηινγέο ή πξάμεηο ησλ πξνζψπσλ (ι.ρ. κε παηρλίδη ξφισλ) ή λα δηαηππψζνπλ 

ηεθκεξησκέλα ηελ αληαπφθξηζή ηνπο σο πξνο ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε 

ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ; (Π, 2000: 171). 

 

146o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Έξεπλεο αλαθέξνπλ  φηη νη θνηλφηεηεο κάζεζεο κπνξνχλ, θάησ απφ θάπνηνπο φξνπο, 

λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπδήηεζε, ηελ αληαιιαγή 

νπηηθψλ θαη ηε ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε. Μηα νκάδα καζεηψλ γίλεηαη θνηλόηεηα 
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κάζεζεο κέζσ ηεο δηάδξαζεο, ηδηαίηεξα κέζσ ησλ θνηλψλ εκπεηξηψλ, ηεο βίσζεο 

θνηλψλ πξαγκάησλ, ηνπ βαζκνχ θαη ηεο πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ πνπ αληαιιάζζνπλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ.  Μάζεκα: Ηζηνξία απφ πεγέο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα επεμεξγάδνληαη θξηηηθά ηηο πεγέο, λα 

αλαγλσξίδνπλ, ι.ρ., ηελ νπηηθή ηνπ ζπληάθηε θαη λα θηάλνπλ ζε ηεθκεξησκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Αλαδεηνχλ παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη καζεηέο 

λα αλαπηχμνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ  νη θνηλφηεηεο κάζεζεο γηα θνηλσληθή παξαγσγή 

ηεο γλψζεο, ζηα πεξηζψξηα ησλ επηδηψμεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο; 

147o  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε «ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία» ζπληζηά έλα νιφθιεξν 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ γλσζηηθά θαη λα πεξάζνπλ απφ ηελ ππνβνεζνχκελε ζηελ 

απηφλνκε κάζεζε. ε θάζε ηέηνην πεξηβάιινλ, ηζρχεη ε παξαδνρή φηη νη αηνκηθέο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο εμαξηψληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ άιισλ, απφ ηα δηαζέζηκα 

εξγαιεία, ηα ζχκβνια θαη ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γιψζζα, Ηζνθξάηεο, 

Πεξί Δηξήλεο 19-21, Δλφηεηα 4: Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εηξήλεο. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα θαηαλννχλ ην αξραίν θείκελν θαη λα ζπδεηνχλ 

γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη. Οη καζεηέο είλαη αδξαλείο, αδηάθνξνη θαη ζεσξνχλ φηη 

ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ είλαη δχζθνιν αιιά θαη πεξηηηφ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αλαδεηνχλ παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα πεξάζνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο καζεζηαθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηελ απφδνζε λνήκαηνο ζην κάζεκα. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε κάζεζε, ζηα πεξηζψξηα πνπ παξέρεη ην 

Χξνιφγην Πξφγξακκα; 

 

148o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, ε κέζνδνο ηεο από θνηλνύ επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

(collaborative problem solving) αζθεί ηηο δηεξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο & πξνάγεη ηε 

γλσζηηθή αλάπηπμε, βνεζψληαο ηνλ καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ 
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λνεκνζχλε θαη λα επαλ-αλαθαιχςεη ηε γλψζε. εκείν εθθίλεζεο ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα πνπ επηηξέπεη & πξνβιέπεη 

πνιιαπιέο νπηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ.  Μάζεκα: Λνγνηερλία 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί, πνπ έρνπλ δηδάμεη ζε 

πνιιά ζρνιεία ηνπ θέληξνπ αιιά θαη ησλ ζπλνηθηψλ, εθθξάδνπλ θνηλφ 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ην θαηλφκελν ηεο ππεξβνιηθά θαηεπζπλφκελεο ή θαη ηεο έηνηκεο 

εξκελείαο ζηε δηδαζθαιία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Αλαδεηνχλ παηδαγσγηθά θξηηήξηα 

θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε 

αλαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ησλ καζεηψλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηε κέζνδν 

ηεο απφ θνηλνχ επίιπζεο πξνβιήκαηνο γηα λα επηιχζεη ην πξφβιεκα; 

 

149o  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ βαζηθή παξαδνρή ηνπ Κεηκελνθεληξηθνχ-Γηαδηθαζηηθνχ Μνληέινπ δηδαζθαιίαο 

ησλ θεηκέλσλ είλαη ε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ: ηα θείκελα, σο 

κέζα επηθνηλσλίαο, έρνπλ ζαθή ζθνπφ θαη ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο. Σα δχν απηά 

ζηνηρεία απνηεινχλ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη έλα θείκελν θαη 

δηακνξθψλνπλ ην ελλνηνινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηερφκελν, ηε δνκή θαη ηελ 

έθθξαζή ηνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β ΄ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

Γπκλάζην εξγαηηθήο ζπλνηθίαο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο. ην ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθεη ην 

κάζεκα ηεο Γιψζζαο θνηηνχλ 25 καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 11 είλαη αιινδαπνί. 

Απφ ηα πξψηα καζήκαηα, δηαπηζηψλεη κεγάιεο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ζηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ αιιά θαη αξθεηέο απνθιίζεηο ζηελ απφδνζε κεηαμχ ησλ 

εκεδαπψλ θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Σνπο θάλεη πνιιέο επαλαιήςεηο ζηε 

γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ, θαη ηνπο εμαζθεί ζπλέρεηα ζηελ παξαγσγή κηθξψλ θαη 

κεκνλσκέλσλ πξνηάζεσλ, γηα λα απινπνηήζεη ην θαζήθνλ θαη λα ην θάλεη πην 

πξνζβάζηκν ζε φινπο, φπσο πηζηεχεη. Μεηά απφ ιίγνπο κήλεο, ηα απνηειέζκαηα 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη απνγνεηεπηηθά. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ Κεηκελνθεληξηθνχ-Γηαδηθαζηηθνχ Μνληέινπ δηδαζθαιίαο 

ησλ θεηκέλσλ; 

 

150o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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Ζ βαζηθή παξαδνρή ηνπ Κεηκελνθεληξηθνχ-Γηαδηθαζηηθνχ Μνληέινπ δηδαζθαιίαο 

ησλ θεηκέλσλ είλαη ε επηθνηλσληαθή ιεηηνπξγία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ: ηα θείκελα, σο 

κέζα επηθνηλσλίαο, έρνπλ ζαθή ζθνπφ θαη ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο. Σα δχν απηά 

ζηνηρεία απνηεινχλ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν παξάγεηαη έλα θείκελν θαη 

δηακνξθψλνπλ ην ελλνηνινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηερφκελν, ηε δνκή θαη ηελ 

έθθξαζή ηνπ. Ζ ζπλεξγαδφκελε καζεηηθή κηθξν-νκάδα πξνηείλεηαη απφ πνιινχο 

εηδηθνχο ηεο δηδαθηηθήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ σο ην θαηάιιειν πιαίζην. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α ΄ Λπθείνπ.  Μάζεκα: Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα Λχθεην 

κηθξναζηηθήο ζπλνηθίαοηεο πεξηθέξεηάο ζαο. ην ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθεη ην 

κάζεκα ηεο Έθθξαζεο-Έθζεζεο θνηηνχλ 24 καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 8 είλαη 

αιινδαπνί. Απφ ηα πξψηα καζήκαηα, δηαπηζηψλεη κεγάιεο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ αιιά θαη αξθεηέο απνθιίζεηο ζηελ απφδνζε 

κεηαμχ ησλ εκεδαπψλ θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Σνπο εμεγεί αλαιπηηθά ηα 

θείκελα θξάζε-θξάζε, αιιά ε θαηάζηαζε δελ αιιάδεη. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ Κεηκελνθεληξηθνχ-Γηαδηθαζηηθνχ Μνληέινπ δηδαζθαιίαο 

ησλ θεηκέλσλ, ζην πιαίζην ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ; 

 

151o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ζπλδένπλ ζπρλά ηε δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε φρη ηφζν κε ηελ αηζζεηηθή ή πνιηηηζκηθή ηεο αμία αιιά 

θαη κε ηε δηακφξθσζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Χο πξνο ην ζθνπφ απηφ 

πξνηείλνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, φπσο ηε ζχλδεζε ηεο πνίεζεο κε ηε βησκέλε 

θνπιηνχξα ησλ καζεηψλ (κε έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ην δηαδίθηπν, ηα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ηνλ πεξηνδηθφ ηχπν πνηθίιεο χιεο), ηε δξακαηνπνίεζε, 

κέζσ ηεο αλάγλσζεο πνηεκάησλ απφ καζεηέο αλά δεχγε ή κε κνίξαζκα ξφισλ, ηε 

ζπγγξαθή θαη ηελ παξαγσγή πνηεηηθνχ ιφγνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία φισλ ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ κε ηελ πνίεζε. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α ΄ Λπθείνπ.  Μάζεκα: Λνγνηερλία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο έρεη εξγαζηεί ζε πνιιά 

Λχθεηα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. ην ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθεη 

ηψξα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο θνηηνχλ 23 καζεηέο/ -ηξηεο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην 

θάζκα ησλ επηδφζεσλ ζηα θηινινγηθά καζήκαηα: κηα ηππηθή ηάμε. Μνινλφηη 

δηαζέηεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη γλψζε γηα ηελ πνίεζε, δηαπηζηψλεη φηη ρξφλν κε ην 

ρξφλν πεξηέξρεηαη ζε φιν θαη κεγαιχηεξε αδπλακία λα παξαθηλήζεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ ηνπ γηα ην κάζεκα. Οη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαθίλεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην λα ηνλίδεη ηελ αηζζεηηθή θαη πνιηηηζκηθή 

αμία ησλ δηδαζθφκελσλ θεηκέλσλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2.  Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, ψζηε λα εμάςεη έλα γλήζην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπ γηα ηελ πνίεζε, αμηνπνηψληαο ηα λέα ζεσξεηηθά 

θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα; 

 

152o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε «ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία» ζπληζηά έλα νιφθιεξν 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ γλσζηηθά θαη λα πεξάζνπλ απφ ηελ ππνβνεζνχκελε ζηελ 

απηφλνκε κάζεζε. ε θάζε ηέηνην πεξηβάιινλ, πξνσζείηαη ηφζν ε ελλνηνινγηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (conceptual scaffolding) φζν θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα (heuristics scaffolding). 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ ΄ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Λνγνηερλία (Ρνκαληηζκφο – 

πκβνιηζκφο) 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ινγνηερλία 

ζηε Γ ΄ Γπκλαζίνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηζηνξία ή ηε Θεσξία ηεο ινγνηερλίαο. Γελ ππνζηεξίδνληαη 

επαξθψο απφ ηα βηβιία αλαθνξάο (Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Λεμηθφ 

ινγνηερληθψλ φξσλ), θαζψο ηα βηβιία απηά παξέρνπλ αθαδεκατθνχο νξηζκνχο ησλ 

ελλνηψλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην γλσζηηθφ επίπεδν θαη ηηο αλαγλσζηηθέο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ λα δηδάμνπλ ι.ρ. ην 

ξνκαληηζκφ θαη ην ζπκβνιηζκφ ζηελ πνίεζε, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε κάζεζε; 

 

153o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ην παξειζφλ ίζρπε ε ππφζεζε φηη ε ηζηνξηθή αθήγεζε ζπκπίπηεη κε ηελ ηζηνξία ηεο 

κεγαιχηεξεο εζληθήο νκάδαο θαη ηεο θπξίαξρεο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

θνηλφηεηαο. Έηζη, ε ηζηνξία δηδαζθφηαλ πνιχ ζπρλά απφ κηα νπηηθή γσλία 

κνλνπνιηηηζκηθή, εζλνθεληξηθή θαη επηιεθηηθή. Χζηφζν, νη εμειίμεηο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζηελ θνηλσληθή, ηελ αλζξσπνινγηθή θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηζηνξία, είραλ 

σο απνηέιεζκα ε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο λα ζηξαθεί πεξηζζφηεξν ζηελ ηζηνξία 

θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ θαη νκάδσλ, πνπ έσο ηφηε παξαβιέπνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ: 

γπλαίθεο, εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο, κεηαλάζηεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ ΄ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Ηζηνξία.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

Γπκλάζην εξγαηηθήο ζπλνηθίαοηεο πεξηθέξεηάο ζαο. ην ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθεη ην 

κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θνηηνχλ 30 καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 16 είλαη αιινδαπνί. 
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Απφ ηα πξψηα καζήκαηα, δηαπηζηψλεη αξθεηέο απνθιίζεηο ζηελ απφδνζε κεηαμχ ησλ 

εκεδαπψλ θαη ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ, θαζψο νη ηειεπηαίνη δείρλνπλ αδηαθνξία γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηζηνξίαο. Σνπο θάλεη πνιιέο επαλαιήςεηο, θαη 

ηνπο παξνπζηάδεη ηηο λέεο ελφηεηεο κε PowerPoint θαη άθζνλν θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, γηα λα θάλεη ην κάζεκα πην θαηαλνεηφ θαη 

ελδηαθέξνλ ζε φινπο, φπσο πηζηεχεη. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα, ηφζν ζηνπο 

αιινδαπνχο φζν θαη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

απνγνεηεπηηθά.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

φισλ ησλ καζεηψλ θαη λα θεξδίζεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ αιινδαπψλ 

καζεηψλ;  

 

154o  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

 Έρεη ππνζηεξηρζεί απφ ηνπο κειεηεηέο φηη ηα αξραηνειιεληθά ινγνηερληθά έξγα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζηνξηθή θάζε ζηελ νπνία παξήρζεζαλ, αλαγηγλψζθνληαη σο 

πνιπζπζηήκαηα αμηψλ - γισζζηθψλ, αηζζεηηθψλ, ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ, 

ζρεηίδνληαη δειαδή άκεζα ηφζν κε ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ηεο ηζηνξηθήο θάζεο 

παξαγσγήο ηνπο φζν θαη κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ αλαγλσζηψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο πξφζιεςήο ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Σξίηε Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: «Γξακαηηθή Πνίεζε» Οπνηαδήπνηε 

ελφηεηα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί, πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα, 

ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο πνιηηηζκηθήο κεηαβίβαζεο εζηηάδνπλ ζε «πνιηηηζηηθά 

ζηνηρεία» θαη ζηελ παξαδνζηαθή «θηινινγηθή» πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ: θαηά 

πνζφλ θαη θαηά πνηφλ κέξε ηεο ηξαγσδίαο, ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπ 

δεκηνπξγνχ, δηαδηθαζίεο πνπ σζηφζν δελ κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηελ εκθαλή 

αδηαθνξία ησλ καζεηψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πνηεο ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζα πξνηείλαηε σο ππνζέζεηο 

εξγαζίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη ίδηνη λα θαηαλνήζνπλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή ζπλζήθε; 

 

155o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηπρζνχλ γλσζηηθά θαη λα πεξάζνπλ απφ ηελ ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε 

κάζεζε, πξέπεη λα ηνπο «ππνζηεξίδεη» πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δψλεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο: ηελ πεξηνρή δει. εθείλε πνπ νξίδεη ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηα 

θαζήθνληα πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ κφλνη ηνπο θαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα 

εθηειέζνπλ κε θάπνηα βνήζεηα είηε απφ ηθαλφηεξνπο «άιινπο» είηε απφ ηε ρξήζε 
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πιηθψλ ή ζεκεησηηθψλ εξγαιείσλ. Σα «ππνζηεξίγκαηα», φκσο, πνπ παξέρεη ν 

εθπαηδεπηηθφο σο εμσηεξηθά βνεζεηηθά εξεζίζκαηα πξέπεη λα είλαη πξνζσξηλά.  Όηαλ 

νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ινγηθή ηνπο, «ηνπο λφκνπο πνπ ηα δηέπνπλ», είλαη ζε 

ζέζε πηα λα εξγάδνληαη κφλνη ηνπο, κε «εζσηεξηθά παξαγφκελα εξεζίζκαηα». 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β ΄ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Γιψζζα 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο ζε Γπκλάζην 

αθξηηηθνχ λεζηνχ πξνζπαζεί λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ παξαγσγή 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ (ειιεληθή ή μέλε γιψζζα) αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν 

φιεο ηηο νπηηθέο πεγέο ηνπ βηβιίνπ αιιά θαη άιιεο (θσηνγξαθηθφ πιηθφ, 

γεινηνγξαθίεο, θφκηθο, θάξηεο κε εηθφλεο θιπ). Μέρξη ηα κηζά ηεο ρξνληάο ε κέζνδνο 

θαίλεηαη λα απνδίδεη. Μεηά, νη καζεηέο αξρίδνπλ λα δείρλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε 

αδηαθνξία. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαξσηηέηαη πνπ έθαλε ην ιάζνο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη νπζηαζηηθά 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε κάζεζε; 

 

156o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Πξφζθαηα, έξεπλεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ππνζηήξημαλ ηελ αλάγθε γηα κηα 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε γλψζε ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (ρξνλνινγηθή ζθέςε, ηζηνξηθή θαηαλφεζε, ηζηνξηθή 

αλάιπζε θαη ηζηνξηθή εξκελεία, ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδν επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ ΄ Λπθείνπ.  Μάζεκα: Ηζηνξία Γεληθήο Παηδείαο. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε Λχθεηνηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο. ην ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο Γεληθήο 

Παηδείαο θνηηνχλ 28 καζεηέο. Ο θηιφινγνο δηαπηζηψλεη αδηαθνξία ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα. Παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηέο ηνπ (ειθπζηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ κε πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη 

δσληαλή ηζηνξηθή αθήγεζε), δελ θαηνξζψλεη λα ηνπο πείζεη φηη ε ηζηνξηθή 

θαηαλφεζε θαη εξκελεία κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ 

νπνίν νη ίδηνη δνπλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2.  Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη λα θεξδίζεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπο;  

 

157o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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Έρεη εθθξαζηεί ε ζεσξεηηθή άπνςε φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ αξθεί λα 

ζηεξίδεηαη ζε αξρέο φπσο, απιφ θαη εχθνια αθνκνηψζηκν δηδαθηηθφ πιηθφ θαη 

κεηαηξνπή ηεο κάζεζεο ζε μέλνηαζηε θαη εχθνιε δηαδηθαζία. Ο καζεηήο πξέπεη λα 

κάζεη λα αληηκεησπίδεη ζχλζεηεο, πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαθαιχπηεη 

ηξφπνπο ππέξβαζεο απξφβιεπησλ εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζε Γπκλάζην ιατθήο ζπλνηθίαο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, ζε 

ηκήκα ζην νπνίν θνηηνχλ 28 καζεηέο. Ξεθηλά απφ ηελ αξρή φηη γηα λα θεξδίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, θαη λα βνεζήζεη ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ άληζσλ 

επηδφζεσλ, πξέπεη λα επηιέμεη έλαλ εχθνιν θαη «πξνζηηφ» ηξφπν αθνκνίσζεο ησλ 

γλψζεσλ. Βαζίδεηαη πνιχ ζηα δεδνκέλα ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ηνπο, ζηελ 

επνπηηθφηεηα, θαη ζε απιφ θαη ειθπζηηθφ  δηδαθηηθφ πιηθφ, ζην νπνίν νη καζεηέο 

πξέπεη λα εθαξκφζνπλ πξνδηαγεγξακκέλνπο θαλφλεο, κεζφδνπο θιπ. Μεηά απφ 

θάπνηνπο κήλεο δηαπηζηψλεη δελ αλαπηχζζνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη, επηπιένλ, δείρλνπλ 

φιν θαη κεγαιχηεξε αλία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;   

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο φισλ ησλ καζεηψλ λα αλαπηχμνπλ αλεμάξηεηε ζθέςε θαη λα 

επεμεξγάδνληαη πην ζχλζεηα ηα δεδνκέλα ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ζρνιηθήο 

γλψζεο;  

 

158o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ πξνηάζζνπλ ηε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ 

(θαηαλφεζε κηθξνθεηκέλνπ & εξκελεπηηθή επεμεξγαζία), αθφκε θαη ζην πιαίζην 

κεζφδσλ πνπ δηαηεξνχλ έλα ηζρπξφ ελδηαθέξνλ γηα ηε γισζζηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θεηκέλνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α‟ & Β‟ Λπθείνπ.  Μάζεκα: «Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία». 

Οπνηαδήπνηε ελφηεηα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ην 

κάζεκα σο ακηγψο γισζζηθφ, ζεκέιην νπζηαζηηθά ηεο γισζζηθήο αγσγήο ησλ 

καζεηψλ, θαη αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν ζηε κεραληζηηθή εθκάζεζε θαλφλσλ θαη 

ηχπσλ. Οη καζεηέο είηε δπζθνιεχνληαη, θαηαβάιινληαο άληζε κε ηα απνηειέζκαηα 

πξνζπάζεηα, είηε αδηαθνξνχλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πνηεο ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζα πξνηείλαηε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη ίδηνη λα ππεξβνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνβιεκαηηθή ζπλζήθε; 
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159o  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη αθεγήζεηο ηζηνξηώλ 

απφ καζεηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ ηξφπν γηα λα κνηξάδνληαη ηηο νπηηθέο 

ηνπο  γηα πνηθίια δεηήκαηα πνπ ζέηεη ην ίδην ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Παξάιιεια, νη 

αθεγήζεηο απηέο, δίλνληαο πνιιαπινχο νξηζκνχο θαη εξκελείεο ησλ θαηαζηάζεσλ, 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα πξνζσπηθή θαηαλφεζε 

ηνπ θφζκνπ, ζηελ νπνία λα νξακαηηζηνχλ θαη κηα ζέζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ.  Μάζεκα: Λνγνηερλία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Φηιφινγνη πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην πψο κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηε 

ζηείξα εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, θαηά ηελ νπνία δίλεηαη κία θαη κφλε 

εξκελεία ζηνπο καζεηέο, έζησ θαη κέζσ εξσηαπνθξίζεσλ πνπ έρνπλ κνλαδηθφ ζθνπφ 

λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζδνθψκελε ζσζηή απάληεζε. Αλαδεηνχλ 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ψζηε λα αλαδεηρζεί ζηελ ηάμε ε εξκελεπηηθή πνιιαπιφηεηα 

ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηνπο δεμηφηεηεο 

„αλάγλσζεο‟ ησλ ινγνηερληθψλ λνεκάησλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ  νη αθεγήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ εξκελεηψλ θαη ηεο αλαθάιπςεο ηεο δηθήο 

ηνπο εξκελείαο γηα ην θείκελν θαη ηνλ θφζκν; 

 

160o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε πξφζθαηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη αθεγήζεηο ηζηνξηώλ 

απφ καζεηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ ηξφπν γηα λα κνηξάδνληαη ηηο νπηηθέο 

ηνπο  γηα πνηθίια δεηήκαηα πνπ ζέηεη ην ίδην ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Παξάιιεια, νη 

αθεγήζεηο απηέο, δίλνληαο πνιιαπινχο νξηζκνχο θαη εξκελείεο ησλ θαηαζηάζεσλ, 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα πξνζσπηθή θαηαλφεζε 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ παξαγσγήο ησλ θεηκέλσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή 

Γξακκαηεία απφ κεηάθξαζε 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Φηιφινγνη πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην 

πψο κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ θηινινγηθή κνλνδηάζηαηε εξκελεπηηθή αλάιπζε 

ησλ θεηκέλσλ. Αλαδεηνχλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ψζηε λα αλαδεηρζεί ζηελ ηάμε ε 

εξκελεπηηθή πνιιαπιφηεηα ησλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ θαη λα αλαπηχμνπλ νη 

καζεηέο ηνπο εξκελεπηηθέο δεμηφηεηεο „αλάγλσζεο‟ ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ παξαγσγήο ησλ θεηκέλσλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ  νη αθεγήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ εξκελεηψλ θαη ηεο αλαθάιπςεο ηεο δηθήο 

ηνπο εξκελείαο γηα ην θείκελν θαη ηνλ θφζκν ηνπ; 

 

161o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Γεισηηθφο ηεο πξφζεζεο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ ΑΠ Ηζηνξίαο ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη ν 

εηδηθφο ζθνπφο ηνπ: [Οη καζεηέο] λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα επηινγήο 

θαη θξηηηθήο αμηνιόγεζεο ησλ ηζηνξηθώλ πεγώλ. Σν ζθνπφ απηφ κπνξεί, ζχκθσλα κε 

ην ΑΠ, λα ππεξεηήζνπλ παξαζέκαηα, πνπ ζα επηιεγνχλ κε θξηηήξην ηελ πνηθηιία θαη 

πνιπθσλία απόςεσλ θαη πιεξνθνξηώλ. ηελ δηδαθηηθή επίζεο κεζνδνινγία ε 

πξνηεηλφκελε ζύγθξηζε πεγώλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα από δηαθνξεηηθή νπηηθή 

θαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο ιόγνπο απηήο ηεο δηαθνξάο  

αλνίγνπλ δηεξεπλεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο, πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα πξνζιάβνπλ ηελ ηζηνξηθή ζθέςε σο αλνηθηή εξκελεία 

ηνπ παξειζφληνο θαη σο θεηκεληθή θαηαζθεπή.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Ηζηνξία 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί, πηζηνί ζηελ παξαδνζηαθή πξνεπηζηεκνληθή δηδαθηηθή, 

ζπλερίδνπλ λα επηδηψθνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηε ζρνιηθή ηζηνξία ζε εζληθή κπζνινγία. 

Πξνβάινπλ έηζη ζπγθεθξηκέλεο εθδνρέο απνζησπψληαο ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπο θαη 

αμηνπνηνχλ πεγέο πνπ ζηεξίδνπλ ηε κία θαη κφλε ηζηνξηθή αιήζεηα. Οη καζεηέο ηνπο 

ζπλήζσο δελ βξίζθνπλ θαλέλα ελδηαθέξνλ ζην κάζεκα. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο; 

 

162o  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Τπάξρεη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο είλαη 

εμαηνκηθεπκέλεο, αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή, ηνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξίζεηο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κία ηάμε Γπκλαζίνπ θνηηνχλ καζεηέο 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο  

ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία, ηελ ίδηα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηελ 

αμηνιφγεζε. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ην 

κάζεκά ηνπο ζηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο θαη ηνπο αμηνινγνχλ κε 

επαλαιεπηηθά ηεζη, ζηα νπνία, φπσο είλαη αλακελφκελν, επηηπγράλνπλ πάληα νη 
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«θαινί» καζεηέο. Απηφ έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα λα επηηείλνληαη κέζα ζηελ ηάμε νη 

αληηπαξαζέζεηο θαη λα δεκηνπξγείηαη αληαγσληζηηθφ θιίκα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο 

θαη, ηαπηφρξνλα, λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

 

163o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Τπάξρεη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή φηη ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία, ε θνπιηνχξα ηεο θνηλφηεηαο θαη νη 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζθξαγίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

γίλεη θαηαλνεηφ θαη ζα πινπνηεζεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Καηά ζπλέπεηα, 

θαζνξίδνπλ ελ ηέιεη ηε κνξθή πνπ ζα πάξεη ε εξγαζία ζηελ ηάμε, ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο 

ξφινπο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαη ηνπο φξνπο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β‟ Λπθείνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Λνγνηερλία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα πνιππιεζέο Λχθεην ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη αξθεηνί 

αιινδαπνί. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ε πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα θαη ν 

εμεηαζηνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή βαζκίδα έρνπλ 

νδεγήζεη ηε Γηεχζπλζε θαη πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο λα ζέζνπλ σο πξνηεξαηφηεηεο 

ηελ απζηεξή «θξνληηζηεξηαθνχ ηχπνπ» δηδαζθαιία θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ 

επηδφζεσλ κε ηεζη θαη δηαγσλίζκαηα. Έλαο θηιφινγνο πνπ δηδάζθεη Νενειιεληθή 

Λνγνηερλία ζηε Β‟ ηάμε πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη ζηε δηδαζθαιία ζηνηρεία ησλ 

αλαγλσζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (δεκηνπξγηθή ζπκπιήξσζε «θελψλ ζεκείσλ» ηνπ 

θεηκέλνπ, αλάδεημε ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ πξνζιήςεσλ, παηρλίδηα ξφισλ θιπ). Οη 

καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη κε ζνβαξφηεηα, θαη ε ηάμε κεηαηξέπεηαη ζχληνκα ζε 

παηδηθή ραξά. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γηα λα εληζρχζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο επηηπρίαο . 

 

164o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Τπάξρεη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή φηη ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία, ε θνπιηνχξα ηεο θνηλφηεηαο θαη νη 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζθξαγίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

γίλεη θαηαλνεηφ θαη ζα πινπνηεζεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Καηά ζπλέπεηα, 

θαζνξίδνπλ ελ ηέιεη ηε κνξθή πνπ ζα πάξεη ε εξγαζία ζηελ ηάμε, ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο 

ξφινπο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ θαη ηνπο φξνπο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο. 
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ‟ Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα πνιππιεζέο Λχθεην ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη αξθεηνί 

αιινδαπνί. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ, ε πνιηηηζκηθή εηεξνγέλεηα θαη ν 

εμεηαζηνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή βαζκίδα έρνπλ 

νδεγήζεη ηε Γηεχζπλζε θαη πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο λα ζέζνπλ σο πξνηεξαηφηεηεο 

ηελ απζηεξή «θξνληηζηεξηαθνχ ηχπνπ» δηδαζθαιία θαη ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ 

επηδφζεσλ κε ηεζη θαη δηαγσλίζκαηα. Έλαο θηιφινγνο πνπ δηδάζθεη Νενειιεληθή 

Γιψζζα ζηε Γ‟ Γπκλαζίνπ πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

(ζεαηξνθεληξηθή δηδαζθαιία, δξακαηνπνηήζεηο, αμηνπνίεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

θιπ). Οη καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη κε ζνβαξφηεηα, θαη ε ηάμε κεηαηξέπεηαη 

ζχληνκα ζε παηδηθή ραξά. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γηα λα εληζρχζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο επηηπρίαο; 

 

165o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ρξήζε ηεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζθνπψλ θαη κεζφδσλ θαη ζηελ εηζαγσγή δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, 

θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηε βησκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο κε ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη 

ηελ ειεχζεξε έθθξαζή ηνπο αλαθνξηθά κε απηά. Ζ ζπλδπαζηηθή θαη ειαζηηθή ρξήζε 

ηεο κάιηζηα κπνξεί λα ππεξεηήζεη δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο θαη αλάγθεο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Λ.ρ., ν ζπλδπαζκφο κηα απζηεξήο ελδνθεηκεληθήο κεζφδνπ 

(αθεγεκαηηθέο ηερληθέο) κε κηα αλαγλσζηνθεληξηθή ζεσξία κπνξεί λα ζπκθηιηψζεη 

ηε κεζνδηθή κειέηε κε ηελ δεκηνπξγηθή πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ-Θεσξεηηθή Καηεχζπλζε.  Μάζεκα: Λνγνηερλία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη θηιφινγνη πνπ δηδάζθνπλ ινγνηερλία 

Καηεχζπλζεο αληηκεησπίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, δπζθνιίεο ζην λα θάλνπλ ηνπο καζεηέο 

λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ ζηα 

δηδαζθφκελα θείκελα. πρλά νη αθεγεκαηηθέο ηερληθέο δηδάζθνληαη σο εμεηαζηέα 

χιε, ελψ νη καζεηέο δελ παξαθηλνχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο 

εξκελεπηηθψλ εξγαιείσλ. Έηζη αθπξψλνληαη νη δηεξεπλεηηθέο εξκελεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη δελ αλαδεηθλχεηαη ν πινχηνο ησλ θεηκέλσλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, ψζηε νη καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ κέζα απφ κηα 

δεκηνπξγηθή πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ; 

 

166o 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

αηαμία/ παξαβαηηθφηεηα απνηειεί έθθξαζε δηακαξηπξίαο αιιά θαη κία άζηνρε ζπρλά 

πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ κέζα απφ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη, αλ ζε έλα ζχζηεκα (ηάμε) αιιάμεη θάπνηνο 

παξάγνληαο, ηφηε είλαη ελδερφκελν λα αιιάμεη ζε θάπνην βαζκφ θαη ην ίδην ην 

ζχζηεκα.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Λπθείνπ.  Μάζεκα: Όια ηα αληηθείκελα 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε Λχθεηνηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο. ην ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθεη νξηζκέλα θηινινγηθά καζήκαηα 

θνηηνχλ 30 καζεηέο. Ο θηιφινγνο δηαπηζηψλεη αδηαθνξία θάπνησλ καζεηψλ γηα ην 

κάζεκα θαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο γηα δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο φιεο 

ηεο ηάμεο. Πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε κε ελέξγεηεο φπσο 

επηρεηξήκαηα πεηζνχο αιιά θαη επηβνιή θπξψζεσλ θαη πνηλψλ, φηαλ ηα πξνεγνχκελα 

δελ θέξλνπλ απνηέιεζκα (π.ρ. απνβνιή απφ ην κάζεκα θαη ρακειή βαζκνινγία ζην 

πξψην ηξίκελν). Χζηφζν, ην πξφβιεκα ζπλερίδεηαη θαη, ζπρλά, νμχλεηαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα ζηξέςεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο πξνο ην 

κάζεκα;  

 

167o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπλ ηε 

γλψζε κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο άιινπο. Σα καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο ηάμεηο πξέπεη, επνκέλσο, λα ιεηηνπξγνχλ σο θνηλόηεηεο 

κάζεζεο: λα δηεπθνιχλνπλ ηηο επηζπκεηέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη, 

πεξλψληαο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (ζπλεξγαζία, ζπδήηεζε, 

αληαιιαγή νπηηθψλ), λα ζπκβάινπλ ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ.  Μάζεκα: Λνγνηερλία, 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα Λχθεην 

ηεο Αζήλα. ην ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθεη Νέα Διιεληθά (Γιψζζα θαη Λνγνηερλία), 

ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο ηνπ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ 

φιε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ην παξάπνλν φηη ζηα 

πεξηζζφηεξα καζήκαηα δελ αληηκεησπίδνληαη σο ππεχζπλα, αμηφπηζηα θαη ζεκαληηθά 

ππνθείκελα. Νηψζνπλ φηη ε θσλή ηνπο δελ αθνχγεηαη, αληίζεηα θάζνληαη παζεηηθά 

επί έμη δηδαθηηθέο ψξεο, κφλν γηα λα αθνχλ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, λα ζεκεηψλνπλ ζην 

ηεηξάδηφ ηνπο ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη θνηλφηεηεο κάζεζεο, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα 

αηηήκαηα ησλ καζεηψλ ψζηε λα απνθηήζνπλ έλαλ πην ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ 

ηάμε θαη λα γίλνπλ ζπκπαξαγσγνί ηεο γλψζεο κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο;  

 

168o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο ηεο ινγνηερλίαο, θαηά ηελ πξνζέγγηζε ελφο 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη νη πξνζιήςεηο θαη νη 

αληαπνθξίζεηο ησλ αλαγλσζηψλ απέλαληη ζε απηφ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθείλνη 

ην ζεκαηνδνηνχλ. χκθσλα πάιη κε πξφζθαηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

νη αθεγήζεηο ηζηνξηώλ κέζα ζηελ ηάμε δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

θηλεηνπνηεζνχλ, λα πξνβάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα βξνπλ λφεκα ζηηο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ληψζνληαο εληαγκέλνη ζε απηέο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ.  Μάζεκα: Λνγνηερλία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη καζεηέο ζέηνπλ ζηνλ θαζεγεηή ηνπο ην 

πξφβιεκα φηη ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο δελ ηνπο αγγίδεη γηα πνηθίινπο ιφγνπο: ηα 

πεξηζζφηεξα θείκελα είλαη παιηά, ηα ζέκαηά ηνπο καθξηά ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη 

αλαδεηήζεηο, ε ινγνηερληθή γξαθή αλνίθεηα. Ο θαζεγεηήο, αληηκέησπνο κε κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε, αλαδεηά έλαλ λέν πξνζαλαηνιηζκφ γηα ην κάζεκα, πνπ ζα 

βνεζνχζε ηνπο καζεηέο λα ηνπ απνδψζνπλ λφεκα. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ αλαγλσζηηθψλ ζεσξηψλ ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο αθήγεζεο 

ηζηνξηψλ γηα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο θαη γηα ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζε απηφ;  

 

169o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηα λέα βηβιία ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο γηα ην Γπκλάζην επηζεκαίλεηαη ε 

πξφζεζε γηα απεγθισβηζκφ απφ ηελ παξαδνζηαθή, ζρνιαζηηθηζηηθνχ ηχπνπ 

ελαζρφιεζε κε ηε γιψζζα ζε κηα ηνπνζέηεζε ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ελ 

ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηελ επίζεκε ζηνρνζεζία, δίλεηαη έκθαζε ζε παξακέηξνπο, 

φπσο νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, ηα ζηνηρεία πξνθνξηθφηεηαο, νη 

ζηξαηεγηθέο ιφγνπ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο πνπ δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο, δηαπηζηψλεη φηη, κνινλφηη πηζηεχεη πνιχ ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ,  παξακέλεη ζπρλά πξνζθνιιεκέλνο ζηελ ηππηθή παξάδνζε κε 

ηε κνξθή ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ κηα ηδηαηηέξσο θαηεπζπλφκελε 

ζπδήηεζε. Δπηπιένλ, αθήλεη ζπρλά  αλαμηνπνίεηεο αξθεηέο αζθήζεηο 

επηθνηλσληαθνχ-πξνθνξηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο ηηο ζεσξεί ρξνλνβφξεο σο πξνο ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.  
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνζέζεηο ησλ λέσλ βηβιίσλ 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα 

πξνζαλαηνιηζηεί  ζηαδηαθά ζηα λέα πξνηάγκαηα  ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ησλ βηβιίσλ ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο; 

 

170o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Τπάξρεη ε παξαδνρή ε θνηλσληθή δηάδξαζε ησλ καζεηψλ κε πην αλεπηπγκέλνπο 

γλσζηηθά ή ηθαλφηεξνπο άιινπο είλαη απηή πνπ νηθνδνκεί ηνλ ηξφπν πνπ ζθέπηνληαη 

θαη λνεκαηνδνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο. ηε βάζε απηή, ζπγθξνηείηαη κηα θνηλφηεηα 

κάζεζεο, φπνπ φινη  εξγάδνληαη κε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αληαιιαγέο θαη 

αιιειεμάξηεζε, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη λα 

κνηξαζηνχλ ηηο πεγέο θαη ηηο δεμηφηεηεο. Σφηε, ε γλψζε, ε κάζεζε ησλ καζεηψλ 

κπνξεί λα πξνβάιιεηαη σο θνηλφ επίηεπγκα.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Απνγεπκαηηλνί φκηινη ξεηνξηθήο ηέρλεο: 10-12 καζεηέο πξνεξρφκελνη 

θαη απφ ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, θάπνηνη κε 2 ρξφληα ήδε ζπκκεηνρήο ζηνπο 

νκίινπο. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε  φκηιν ξεηνξηθήο ηέρλεο, πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε δεκφζην Γπκλάζην ζπλππάξρνπλ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ, πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν γλσζηηθήο αλάπηπμεο. Όζνη καζεηέο, θπξίσο ηεο 

ηξίηεο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, έρνπλ ήδε ζπκκεηάζρεη ζηνπο νκίινπο 1-2 ρξφληα, 

δπζαλαζρεηνχλ κε ηελ επαλάιεςε θαλφλσλ, νδεγηψλ αιιά θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ζε ξεηνξηθά αγσλίζκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε, καζεηέο ηεο 

πξψηεο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ πηέδνληαη λα αθνινπζήζνπλ γξήγνξνπο ξπζκνχο 

εμάζθεζεο, θαη ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Οη ζπληνληζηήο ηνπ νκίινπ αλαδεηά 

ηξφπνπο εμηζνξξφπεζεο απηήο ηεο αλνκνηνγέλεηαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ ζπληνληζηή λα θάλεη, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ησλ κειψλ πξνο φθεινο φισλ; 

 

171o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ειαρηζηνπνηνχληαη, φηαλ ν 

δηδάζθσλ αλαπηχζζεη  ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη, ηαπηφρξνλα, απαηηεί απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη σο ππεχζπλα άηνκα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα 

θαη Λνγνηερλία 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε Γπκλάζην. 

ην ηκήκα ζην νπνίν δηδάζθεη ηα καζήκαηα ηεο Νενειιεληθή Γιψζζαο θαη 

Λνγνηερλίαο θνηηνχλ 30 καζεηέο. Ο θηιφινγνο δηαπηζηψλεη ζχληνκα φηη πνιινί 
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καζεηέο κηινχλ ζρεδφλ ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, μεζπνχλ 

ζε γέιηα, δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή φιεο ηεο ηάμεο θαη παξεκπνδίδνπλ ην κάζεκα. Ο 

θαζεγεηήο θξίλεη φηη έρεη δνθηκάζεη ηα πάληα: θαινπξναίξεηεο ζπκβνπιέο, 

απζηεξφηεηα, δηάινγν, πνηλέο, ζρεηηθή αλνρή θιπ. Σν πξφβιεκα, φκσο, παξακέλεη.  

 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά 

ηα πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ;  

 

172o  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ε γεληθέο γξακκέο ε εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη σο πγηήο νκαδηθή 

εξγαζία κπνξεί λα νξηζηεί ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο εξγάδνληαη καδί, 

κε παξαγσγηθφ ηξφπν, έρνληαο έλα θνηλφ ζηφρν ή/ θαη απνηέιεζκα, θαη φηη νη 

δηδάζθνληεο είλαη ην θιεηδί γηα λα ελνξρεζηξσζεί απηφ ην απνηέιεζκα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα 

θαη Λνγνηερλία 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Φηιφινγνη πνπ δηδάζθνπλ ηα καζήκαηα 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζ‟ έλα ηππηθφ Γπκλάζην επηρεηξνχλ λα 

νξγαλψζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο κε νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν. Τπνδεηθλχνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην ζπκκαζεηή πνπ θάζεηαη δίπια ηνπο θαη ηε 

δπάδα ησλ καζεηψλ ηνπ κπξνζηηλνχ ζξαλίνπ. Μεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζηελ 

ελφηεηα (ή κηα αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ) θαη ιίγεο βαζηθέο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο, αλαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνχλ νκαδηθά ηηο εξσηήζεηο ή/ 

θαη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. χληνκα δηαπηζηψλνπλ δπζιεηηνπξγίεο: νη καζεηέο, 

κνινλφηη ππνηίζεηαη φηη ζπλεξγάδνληαλ σο νκάδα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έθαλαλ ηηο 

εξγαζίεο κφλνη ηνπο. Άιινηε πάιη εμαληινχληαλ ζε άγνλεο αληηπαξαζέζεηο θαη δελ 

ηειείσλαλ ηελ εξγαζία ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν. Οη δηδάζθνληεο ζπδεηνχλ κεηαμχ 

ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα θάλνπλ παξαγσγηθή ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο κηαο πγηνχο θαη παξαγσγηθήο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηηο ηάμεηο 

ηνπο;  

 

173o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλφηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο.  ε  απηή ηελ πξννπηηθή ελεξγνπνηνχληαη ηα θίλεηξα 

κάζεζεο. Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, 

φηαλ νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο 

επηζπκίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Καη θπξίσο φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο 
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εκπιέθνληαη έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, θαζψο δελ απνθιείνπλ ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο ή λα πξνζεγγίδνπλ ηε 

γλψζε νχηε πεξηθξνλνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα 

θαη Λνγνηερλία 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη ηελ 

«παξάδνζε» ηνπ λένπ καζήκαηνο ρσξίο θακία πξνεηνηκαζία. Αηηηνινγεί ηελ επηινγή 

ηνπ κε βάζε «ηελ πίεζε ηεο χιεο θαη ηνπ ρξφλνπ». 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπ εμεγήζεηε ην ξφιν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο θηλεηνπνίεζεο  ηνπ  ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 

 

174
ο
  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο 

Γιψζζαο (κεηξηθήο θαη μέλεο) δηαπηζηψλνπλ φηη, ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

ζχγρξνλσλ πνιππνιηηηζκηθψλ θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλσλ θνηλσληψλ, ε γιψζζα, 

σο γξαπηφο ή σο πξνθνξηθφο ιφγνο δελ απνηειεί πηα ην κνλαδηθφ ηξφπν κεηάδνζεο 

ηνπ λνήκαηνο ελφο θεηκέλνπ. Ζ γιψζζα ζπλδηακνξθψλεη πιένλ ην λφεκα κε άιινπο 

ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο (π.ρ. εηθφλα, νξγάλσζε κηαο ηζηνζειίδαο), νη νπνίνη δελ είλαη 

δεπηεξεχνληεο, αιιά ζπληεινχλ φινη καδί ζηελ πνιπηξνπηθή ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ‟ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή   . 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

Γπκλάζην εξγαηηθήο ζπλνηθίαο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο. Γηα λα αλεβάζεη ην γισζζηθφ 

επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπ, επηιέγεη λα δηδάζθεη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην 

κνλνηξνπηθά θείκελα, θπξίσο θείκελα δνθηκηαθνχ ηχπνπ ή ινγνηερληθά. Γξήγνξα 

δηαπηζηψλεη κεγάιεο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ απηψλ. 

Αγλνεί ηα πνιπηξνπηθά θείκελα ηνπ εγρεηξηδίνπ θξίλνληαο φηη ηέηνηα θείκελα είλαη 

νηθεία ζηνπο καζεηέο (ειεθηξνληθά παηρλίδηα, δηαδίθηπν, ηειεφξαζε) θαη δελ ηνπο 

ηνπο βνεζνχλ λα βειηησζνχλ γισζζηθά. Μεηά απφ ιίγνπο κήλεο θαη παξά ηηο 

επίκνλεο πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο ησλ κνλνηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ επηιέγεη, ηα 

πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε ηνπ παξακέλνπλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα αμηνπνηήζεη 

πνιπηξνπηθά θείκελα ζηε δηδαζθαιία ηνπ; 

 

175ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ Βηβιίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ  ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα κειέηεο 
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ζηελ ηάμε θεηκέλσλ πνπ «ζπλνκηινχλ», δειαδή πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην –

θνηλσληθά ακθηιεγφκελν- δήηεκα θαη παξνπζηάδνπλ ζπρλά αληηθξνπφκελεο ζέζεηο. 

Σέηνηα θείκελα κπνξνχλ λα ππξνδνηήζνπλ ζηελ ηάμε δσεξέο ζπδεηήζεηο φπνπ ζα 

παξαηίζεληαη αληίζεηεο απφςεηο. Έηζη νη καζεηέο βξίζθνληαη κπξνζηά ζε 

δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο απέλαληη ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα πάξνπλ ζέζε θαη 

αλαπηχζζνπλ έηζη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε.       

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ‟ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

πεηξακαηηθφ Γπκλάζην ηεο πεξηθέξεηάο ζαο. Όηαλ πξνζεγγίδεη  ακθηιεγφκελα 

θνηλσληθά δεηήκαηα, επηιέγεη λα δηδάζθεη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην κφλν έλα 

θείκελν, απηφ πνπ εθθξάδεη ηε δηθή ηνπ άπνςε, ε νπνία είλαη θαη ε θνηλσληθά 

θπξίαξρε. Αγλνεί ηα θείκελα πνπ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο ή θαη αληίζεηεο απφςεηο. 

Οπζηαζηηθά δειαδή πξνζεγγίδεη ηα θείκελα σο ππνδεηγκαηηθά / πξφηππα θείκελα, απφ 

θάζε πιεπξά, αθφκα θαη απφ ηελ ηδενινγηθή, θαη ππνβάιιεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ 

αληίιεςε φηη ππάξρεη κία κφλν άπνςε ζε θάζε δήηεκα θαη απηή ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζνπλ.     

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα αμηνπνηήζεη ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ θείκελα πνπ παξνπζηάδνπλ αληηθξνπφκελεο ζέζεηο;  
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ο
 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ Βηβιίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Γ‟ Γπκλαζίνπ πξνηείλνληαη αλαθαιππηηθέο – 

επαγσγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηδαζθφκελσλ γξακκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Λ.ρ., μεθηλψληαο νη καζεηέο απφ ην θείκελν λα εληνπίδνπλ ην ππφ 

εμέηαζε θαηλφκελν θαη, κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, λα θαηαιήγνπλ επαγσγηθά –είηε 

κφλνη ηνπο είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ- ζηε δηαηχπσζε ηνπ γξακκαηηθνχ 

θαλφλα. Ζ παξαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ζην ιφγν ηνπ θεηκέλνπ 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην πέξαζκα ηνπ καζεηή απφ ηηο απηφκαηεο ζηηο ζπλεηδεηέο 

γισζζηθέο επηινγέο.          

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ‟ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα θεληξηθφ 

Γπκλάζηνηεο πεξηθέξεηάο ζαο. Δπηιέγεη λα δηδάζθεη παξαγσγηθά ηα γξακκαηηθά 

θαηλφκελα ππνζηεξίδνληαο φηη νη αλαθαιππηηθέο – επαγσγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη πνιχ 

ρξνλνβφξεο θαη ηνπ ζηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηελ χιε: μεθηλά, ινηπφλ, απφ 

ην γξακκαηηθφ θαλφλα θαη δεηά εθαξκνγέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη παξαδείγκαηα. 

Ζ επηινγή ηνπ απηή δελ θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, νχηε 

βειηηψλεη ηελ επίδνζή ηνπο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Πψο ζα επηρεηξεκαηνινγνχζαηε, γηα λα ηνλ πείζεηε λα αμηνπνηήζεη 

αλαθαιππηηθέο – επαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο;  

 

177
ν
 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Θεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο δηαπηζηψλνπλ φηη θαηά 

ηε δηδαζθαιία ηεο πξψηεο γιψζζαο είλαη απαξαίηεηεο ζπρλά νη εμαηνκηθεπκέλεο 

παξεκβάζεηο, κηα θαη νη καζεηέο –γηα πνηθίινπο ιφγνπο- δελ έρνπλ πνηέ ηελ ίδηα 

γισζζηθή αθεηεξία. Σέηνηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη γεληθφηεξα κηα 

δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή κνηάδεη νπζηαζηηθή αλαγθαηφηεηα πηα γηα ην ζχγρξνλν 

πνιππνιηηηζκηθφ θαη πνιπγισζζηθφ ειιεληθφ ζρνιείν ζην νπνίν θνηηά καζεηηθφο 

πιεζπζκφο κε εμαηξεηηθή αλνκνηγέλεηα.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

Γπκλάζην εξγαηηθήο ζπλνηθίαο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, φπνπ θνηηά έλα κεγάιν πνζνζηφ 

αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ δηδάζθνληαη ηε Νενειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί πηζηά ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη δε δηαθνξνπνηεί ηε 

δηδαζθαιία ηνπ αλάινγα κε ηνπο καζεηέο πνπ έρεη απέλαληί ηνπ. Τπνζηεξίδεη 

κάιηζηα φηη, αλ έθαλε θάηη ηέηνην, δελ ζα θάιππηε ηελ χιε. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ 

ρξεζηκνπνηεί θαζφινπ ην Σεηξάδην Δξγαζηψλ πνπ ζπλνδεχεη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θηλεζεί, γηα λα δνθηκάζεη 

εμαηνκηθεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

ηνπ;  

178ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο (κεηξηθήο θαη μέλεο) 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία δηαδηθαζηψλ απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή ζηε γισζζηθή 

δηδαζθαιία. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ζπκβάιινπλ 

θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ηνπ καζεηή θαη δηαθξίλνληαη 

απφ πςειή καζεζηαθή αμία. Σελ ίδηα ζεσξεηηθή παξαδνρή θαίλεηαη φηη πηνζεηεί θαη 

ην ηζρχνλ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα.    

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Φηιφινγνο πνπ δηδάζθεη Νενειιεληθή 

Γιψζζα ζε Γπκλάζην νινθιεξψλεη ηε δηδαζθαιία θάζε ελφηεηαο κε ηε δηφξζσζε ηεο 

παξαγσγήο ιφγνπ πνπ έθαλαλ νη καζεηέο ηνπ. Αλαθεθαιαηψλεη νπζηαζηηθά θαη 

ζπδεηά ηα ιάζε ηνπο. Σνπο ππνδεηθλχεη ηη ζα έπξεπε λα έρνπλ απνθχγεη θαη 

επηζεκαίλεη ηξφπνπο νξζήο έθθξαζεο. Παξαηεξεί φκσο φηη δελ παξνπζηάδνπλ 

βειηίσζε ηα θείκελα πνπ γξάθνπλ νη καζεηέο ηνπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Γηαηζζάλεηαη φηη ε δηαδηθαζία δηφξζσζεο πνπ θάλεη δελ πηάλεη ηφπν. Έρεη δηαβάζεη 
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ζην ΓΔΠΠ γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, αιιά δελ ζέιεη λα ηε δνθηκάζεη, 

γηαηί πηζηεχεη φηη ζα αθαηξέζεη πνιχ ρξφλν απφ ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα επηρεηξήζεη δηαδηθαζίεο 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο; 

 

179
ο
  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο θαη ηεο εθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηε  

δηδαζθαιία ηφζν ηεο κεηξηθήο φζν θαη ηεο μέλεο γιψζζαο. Έηζη, απνξξίπηνπλ 

παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο πνπ εζηίαδαλ απνθιεηζηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ζην ζρνιείν θαη ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Φηιφινγνο πνπ εξγάδεηαη ζε Γπκλάζην θαη 

δηδάζθεη λενειιεληθή Γιψζζα, ζπλεηδεηά εζηηάδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Τπνζηεξίδεη φηη δε ρξεηάδεηαη λα αθηεξψλεηαη 

πνιχηηκνο δηδαθηηθφο ρξφλνο ζε δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ: νη 

καζεηέο κηινχλ αλαγθαζηηθά ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν θαη έηζη βειηηψλνπλ 

αλαπφθεπθηα ηε γισζζηθή ηνπο έθθξαζε. Ο γλήζηα εγγξάκκαηνο πνιίηεο είλαη απηφο 

πνπ ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ην γξαπηφ ιφγν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα αθηεξψζεη ρξφλν ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ ηνπ;  

 

180
ο
  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ επηθνηλσληαθή θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε ζηε  δηδαζθαιία 

κεηξηθήο ή μέλεο γιψζζαο ε δηεχξπλζε ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηψλ κπνξεί λα γίλεη 

κφλν κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε θείκελα. Οη ιέμεηο κπνξνχλ κφλν κέζα ζηα θείκελα 

λα δηδάζθνληαη, κέζα ζην απζεληηθφ ζπκθξαζηηθφ ηνπο πιαίζην, γηαηί κφλν απηφ 

είλαη πνπ θαζνξίδεη ζε θάζε πεξίπησζε φρη κφλν ηε ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη ηελ ίδηα 

ηε ζεκαζία ηνπο. Έμσ απφ απηφ, απνπιαηζησκέλεο νη ιέμεηο δε ζεκαίλνπλ ηίπνηα.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Φηιφινγνο πνπ εξγάδεηαη ζε Γπκλάζην θαη 

δηδάζθεη λενειιεληθή Γιψζζα, ζπλεζίδεη λα δηδάζθεη ην ιεμηιφγην θάζε ελφηεηαο 

κέζα απφ ηελ παξάζεζε εθηελψλ θαηαιφγσλ ιέμεσλ εθηφο ζπκθξαδνκέλσλ. Έηζη 
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πηζηεχεη φηη κπνξεί λα δηδάμεη κεγάιε πνζφηεηα ιέμεσλ θη φρη κφλν νξηζκέλεο πνπ 

ηπρφλ ζα βξεζνχλ ζηα θείκελα ηεο ελφηεηαο πνπ δηδάζθεηαη. Πξνβιεκαηίδεηαη φκσο 

πνπ παξά ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηέο ηνπ λα δηδάμεη ηνπο θαηαιφγνπο ιέμεσλ πνπ 

θαηαζθεπάδεη εηδηθά γηα ην κάζεκα, νη καζεηέο δε θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ ηηο ιέμεηο 

απηέο ζην ιφγν ηνπο. Δλψ δειαδή ηηο θαηαλννχλ θαηά ηε δηδαζθαιία, δελ ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ παξαγσγή ιφγνπ πνπ ηνπο αλαζέηεη.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα εγθαηαιείςεη ηε 

δηδαζθαιία θαηαιφγσλ ιέμεσλ θαη λα πξνζπαζήζεη λα δηεπξχλεη ην ιεμηιφγην 

ησλ καζεηψλ ηνπ κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε θείκελα;   

 

181ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο (κεηξηθήο θαη μέλεο) ηνλίδνπλ εκθαηηθά ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ιφγνπ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ καζεηηθνχ ιφγνπ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Αλάγνπλ κάιηζηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ ζε βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηε βειηίσζή ηνπ ηνλίδνληαο ηελ πςειή καζεζηαθή αμία ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηελ ίδηα ινγηθή θηλείηαη θαη ην ΓΔΠΠ, ην νπνίν ηνλίδεη ηε ζεκαζία αμηνινγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ εθείλα ηα γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχλ ην ιφγν 

θαηάιιειν γηα ηηο εθάζηνηε επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Φηιφινγνο πνπ εξγάδεηαη ζε Γπκλάζην θαη 

δηδάζθεη ΝΔ Γιψζζα, νινθιεξψλεη ηε δηδαζθαιία θάζε ελφηεηαο κε ηελ παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ πνπ αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηε ζπλαθφινπζε δηφξζσζε ησλ 

καζεηηθψλ γξαπηψλ απφ ηνλ ίδην. Απνθεχγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλα θάζε 

θνξά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ, γλσζηά απφ πξηλ ζηνπο καζεηέο 

θαη απνξξένληα απφ ηελ ελφηεηα πνπ δηδάρηεθε, γηαηί ζεσξεί φηη δελ κπνξεί λα 

πεξηνξίδεηαη ε δηφξζσζε ζε 3-4 δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, 

αιιά πξέπεη λα επεθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ. Όκσο ηνλ 

πξνβιεκαηίδεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηνπ κάιινλ δελ απνθνκίδνπλ πνιιά νθέιε 

απφ ηε δηαδηθαζία δηφξζσζεο, κηαο θαη επαλαιακβάλνπλ πνιιέο θνξέο ηα ίδηα ιάζε.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα εζηηάζεη ηελ παξαγσγή 

ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα 

θάζε θνξά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ ιφγνπ;  

 

182o 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη «ε αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ πξνεγείηαη πάληα ηεο 

αλάγλσζεο ηεο ιέμεο θαη ε αλάγλσζε ηεο ιέμεο πξνυπνζέηεη δηαξθψο ηελ αλάγλσζε 
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ηνπ θφζκνπ». Δδψ ε έλλνηα ηεο «αλάγλσζεο» ηνπ θφζκνπ πξνζδηνξίδεη κηα 

δεκηνπξγηθή θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία άληιεζεο θαη απφδνζεο λνήκαηνο κέζα απφ 

ηελ θνηλσληθή εκπεηξία θαη γλψζε πνπ δηαζέηνπκε απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή καο. 

Πξνηείλεηαη δει. ε έκθαζε ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία λα δίλεηαη ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε πνιιαπιψλ πξνζσπηθψλ αλαγλψζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηα βηψκαηά ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ‟ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Φηιφινγνο πνπ εξγάδεηαη ζε Γπκλάζην θαη 

δηδάζθεη λενειιεληθή Γιψζζα, ζε θάζε ελφηεηα δηδάζθεη κφλν ιίγα θείκελα. 

Τπνζηεξίδεη φηη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πξέπεη λα αλαιχζεη ην θάζε θείκελν αξθεηά 

πξνθεηκέλνπ λα δψζεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνπο καζεηέο ηνπ ζηνηρεία ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ην δηαβάζνπλ ζσζηά. Πηζηεχεη φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ην 

ζηάδην πξνζέγγηζεο / θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ είλαη λα απνθαιχςεη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ ηε κηα θαη κνλαδηθή «ζσζηή» αλάγλσζε.     

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο 

ηνπ ζε απφπεηξεο πξνζσπηθήο «ελεξγεηηθήο» αλάγλσζεο θαη πξνζπάζεηεο 

δηεπίδξαζήο ηνπο κε ην θείκελν;  

 

183ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Βαζηθή ζεσξεηηθή παξαδνρή ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γιψζζαο (κεηξηθήο θαη μέλεο) 

απνηειεί ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ θαη ε 

κειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηνχληαη, δηακνξθψλνπλ ζηαδηαθά θαη 

επνηθνδνκηζηηθά έλα ζψκα γλψζεο γηα ηε γιψζζα σο ζχλνιν, πνπ αμηνπνηείηαη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο ζηελ παξαγσγή ιφγνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηψλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο δηδάζθεη Νενειιεληθή 

Γιψζζα ζε έλα Γπκλάζην. Οη καζεηέο δείρλνπλ λα αδηαθνξνχλ, παξά ην γεγνλφο φηη 

επηιέγεη θείκελα πνπ θαίλεηαη λα ηνπο ελδηαθέξνπλ. Ζ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηδάμεη ηα 

γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα, θαη ην ιεμηιφγην ηεο ελφηεηαο κέζα απφ ηα 

θείκελα είλαη αλεπηηπρήο: νη καζεηέο δε βξίζθνπλ ην θαηλφκελν ζην θείκελν, ράλεηαη 

ρξφλνο θαη δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ καζήκαηνο. Έηζη μαλαγπξίδεη ζηελ παιηά ηαθηηθή 

ηνπ: πξνεγείηαη ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ θεηκέλνπ θαη αθνινπζεί ε δηδαζθαιία 

ηεο γξακκαηηθήο, ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη ιεμηινγίνπ κε παξαδείγκαηα (πξνηάζεηο ή 

ιέμεηο) πνπ επηιέγεη ν ίδηνο. Οη καζεηέο θαη πάιη παξαθνινπζνχλ ακέηνρνη.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα ζπλερίζεη λα κειεηά 

νιηζηηθά ηε Γιψζζα, παξά ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε;   

 

184
ο
 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Σφζν νη θεηκελνθεληξηθέο ζεσξίεο (θνξκαιηζηηθή, δνκηζηηθή, λενθξηηηθή, 

ζεκεηνινγηθή), πνπ εζηηάδνπλ ζηελ εζσηεξηθή πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ, φζν θαη νη 

ζχγρξνλεο αλαγλσζηηθέο ζεσξίεο, πνπ θαζηζηνχλ ηνλ αλαγλψζηε βαζηθφ ζπληειεζηή 

ηεο λνεκαηνδφηεζεο παξέρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο εξκελεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ, 

ζχκθσλα κε αξθεηνχο κειεηεηέο, αθφκε θαη θιαζηθνχο θηινιφγνπο, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηελ πξννπηηθή κηαο πην δηεπξπκέλεο θηινινγηθήο εξκελεπηηθήο 

ηδηαίηεξα ζηε ζρνιηθή ηεο εθδνρή, κε ζηφρν λα θάλεη ηνπο καζεηέο θξηηηθνχο 

αλαγλψζηεο ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία 

απφ κεηάθξαζε θαη Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία απφ πξσηφηππν ζην Λχθεην. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί, αθνινπζνχλ ηελ παξαδνζηαθή θηινινγηθή εξκελεπηηθή 

(πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ ππάξρνπζα θηινινγηθή  αλάιπζε, κεηαθνξά ησλ έγθξηησλ 

εξκελεηψλ θαη αλαπαξαγσγή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο), πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

πξνηείλεηαη θαη απφ ηα επίζεκα ζεζκηθά θείκελα (ΑΠ, βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ). ε 

απηφ, σζηφζν, ην δηδαθηηθφ πιαίζην  πνιινί καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δηεθπεξαησηηθά 

ην κάζεκα ή δελ ζπκκεηέρνπλ.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο θαη λα μεθχγνπλ απφ ηνλ θηινινγηθφ 

θαλφλα κε βάζε ηνλ νπνίν εθπαηδεχηεθαλ θαη είλαη θπξίαξρνο ζηε ζρνιηθή 

πξαθηηθή επξχηεξα.  

185ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ ηνπ καζήκαηνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο ζην 

Λχθεην ζην πιαίζην ελφο ζχγρξνλνπ αλζξσπηζκνχ, φπσο επηζεκαίλεηαη, ην ζρνιείν 

πξέπεη θαη κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ λα εμαζθαιίδεη 

«νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηώλ απνβιέπνληαο ζε αλζξώπνπο α) ζθεπηόκελνπο, κε 

αλεπηπγκέλε ηελ θξηηηθή ηθαλόηεηα β) θαιιηεξγεκέλνπο θαη επαίζζεηνπο… γ) 

δεκηνπξγηθνύο, νη νπνίνη ρσξίο λα απνθόπηνληαη από ην παξειζόλ δξνπλ ζην παξόλ 

θαη δηακνξθώλνπλ ην κέιινλ σο ειεύζεξνη θαη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο …». Βαζηθνί 

ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο έηζη ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη ε θξηηηθή 

ηθαλφηεηα, ε θαιιηέξγεηα επαηζζεζίαο, ε δεκηνπξγηθφηεηα… 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Λπθείνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία απφ 

πξσηφηππν. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αλαηξνχλ 

νπζηαζηηθά ηνλ αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο πξνζαξκφδνληαο ηε 

δηδαζθαιία ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εμεηαζηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ θπξίαξρε 
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δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ είλαη: Πιήξεο ζπληαθηηθή αλάιπζε, δηαλνκή 

ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο έγθξηηεο κεηάθξαζεο θαη αλαπαξαγσγή ησλ εξκελεπκάησλ 

ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ή άιισλ έγθξηησλ κειεηεηψλ. Οη καζεηέο έηζη 

κεηαηξέπνληαη ζε δέθηεο πνιιψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο είλαη 

ρξήζηκεο κφλν γηα ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα πείζνπλ 

ηνπο καζεηέο φηη έλαο άιινο πξνζαλαηνιηζκφο ζα ήηαλ θαη ελδηαθέξσλ γη‟ 

απηνχο αιιά ζα απέβαηλε θαη ρξήζηκνο γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπο; 

 

186
ο
 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Βαζηθέο δηδαθηηθέο αξρέο ζπγγξαθήο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Διέλεο ηνπ 

Δπξηπίδε ήηαλ: «Ζ δηεχξπλζε ηεο ζρνιηθήο θηινινγηθήο εξκελεπηηθήο ησλ αξραίσλ 

θεηκέλσλ κε ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ζεσξήζεσλ απφ ην ρψξν ηεο ζεσξίαο ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ηνπ ζεάηξνπ, έηζη ψζηε λα ελζαξξχλνληαη νη καζεηέο ζε κηα αλνηρηή, 

άκεζε θαη πξνζσπηθή αιιά φρη απζαίξεηε αλάγλσζε ηνπ έξγνπ, πνπ ιακβάλεη ππφςε 

ηε θχζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ κειεηνχλ». Ζ δεκηνπξγία κηαο γέθπξαο αλάκεζα ζην 

παξφλ θαη ην παξειζφλ πξνσζψληαο κηα ζηάζε απέλαληη ζηνλ αξραίν θφζκν θαη ηα 

θείκελα πνπ απηφο δεκηνχξγεζε πνπ πξνθξίλεη ην δηάινγν κεηαμχ αξραίνπ θαη 

ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη πνπ δηεξεπλά ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ρζεο θαη ην ζήκεξα.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ΄ Σάμε Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία απφ 

κεηάθξαζε. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αθνινπζψληαο ηελ θπξίαξρε εξκελεπηηθή πξαθηηθή αμηνπνηνχλ 

ηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ εγρεηξηδίνπ ζηελ πξννπηηθή ηεο θαηάθηεζεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξκελεπηηθήο 

εθδνρήο, αλαηξψληαο νπζηαζηηθά ηνλ αλνηθηφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ. Γηδάζθνπλ έηζη ηελ εηζαγσγή κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (θαηά πνζφλ 

θαη θαηά πνηφλ κέξε ηεο ηξαγσδίαο), αμηνπνηνχλ ειάρηζηα ην εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ 

θαη ηα παξάιιεια θείκελα, δελ αμηνπνηνχλ πξνηάζεηο γηα ζρέδηα εξγαζίαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη αξρέο ζπγγξαθήο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα 

πεηζζνχλ λα δνθηκάζνπλ ηελ αμία ησλ θαηλνηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ζηελ πξννπηηθή ηεο αλαλέσζεο ηνπ καζήκαηνο;  

187ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη έλλνηεο δηεξεπλεηηθή κάζεζε, νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (θνλζηξνπθηηβηζκφο), 

βησκαηηθή κάζεζε θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο απνηεινχλ ην βαζηθφ 

ππξήλα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα ζεζκηθά θείκελα 

(ΓΔΠΠ, ΑΠ, ζρνιηθά εγρεηξίδηα) γηα ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο 

Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε ζην Γπκλάζην. Απηνί άιισζηε νη άμνλεο πξνβάιινληαη 
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θαη απφ ηνπο κειεηεηέο φηη κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην κάζεκα.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία 

απφ κεηάθξαζε. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί εθπαηδεπηηθνί, ππεξηνλίδνληαο ηε 

δηάζηαζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε, ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζέγγηζε απηή 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηηο επηινγέο ησλ δηδαζθφλησλ παξακέλνπλ νη 

απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ θαη ην αζθπθηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα. Θεσξνχλ 

κάιηζηα θάπνηα ζρέδηα εξγαζίαο θαη θάπνηεο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο πνιχ 

απαηηεηηθέο. Κάπνηνη επίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο αζθήζεηο,  θαζψο 

νπζηαζηηθά απεπζχλνληαη ζε ιίγνπο καζεηέο, αλαπαξάγνπλ ηελ αληζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ.  ην πιέγκα απηφ ησλ παξαδνρψλ, θαηά θαλφλα αγλννχλ ηηο 

πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο, δελ αλαλεψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη νδεγνχλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο ζηελ αδηαθνξία θαη ηελ απαμίσζε ηνπ καζήκαηνο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβάιαηε, γηα λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε;  

 

188ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, βαζηθφο ππξήλαο ηνπ λένπ ΓΔΠΠ ηνπ ΑΠ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ζπγγξαθήο, ππνζηεξίδεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη 

δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο  πξνζέγγηζεο ηεο αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο θαη κέζσ 

απηήο θαη ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Πνιιέο ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο (Πνιηηηζκφο, Μεηαβνιή, Δμέιημε, χγθξνπζε, Αιιειεπίδξαζε, 

Δπηθνηλσλία, χζηεκα), νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζην ΑΠ, αιιά θαη 

πνιιά απφ ηα ζέκαηα δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα λέα βηβιία θαη ε 

κεζνδνινγία ησλ ζρεδίσλ δξάζεο πνπ εηζεγνχληαη ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ην καζεηή ζε κηα πην δηεξεπλεηηθή θαη βησκαηηθή, άξα θαη ελεξγφ, παξέκβαζε θαηά 

ηελ πξνζέγγηζε ησλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία απφ 

κεηάθξαζε. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί εθπαηδεπηηθνί δηακαξηχξνληαη 

ππνζηεξίδνληαο φηη ν δηαζεκαηηθφο άμνλαο δελ είλαη εχθνιν λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια πξνο ηελ θπξίαξρε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ. 

Γηαηεξνχλ επηθπιάμεηο θαη ζπρλά ππνζηεξίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή 

αληηηηζέκελε πξνο ηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή δνκή. Οη επηθπιάμεηο ηνπο 

εληζρχνληαη θαη απφ ηελ καμηκαιηζηηθή ηάζε πνπ δηαθξίλεη θάπνηεο δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξεί λα απνηξέςεη εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο απφ ηνλ φπνην 

πεηξακαηηζκφ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΓΔΠΠ θαη ηνπ 

ΑΠ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή απηή δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ζηελ πξάμε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη αιιά θαη ηηο 

αδπλακίεο ή ηνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο; 

 

189
ο
 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Θεσξεηηθνί ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ππνζηεξίδνπλ φηη θαη απηή 

θαζαπηή ε δηεξεχλεζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ησλ θεηκέλσλ δελ ππεξεηεί παξά κφλν 

ηε λνεκαηηθή ηνπο απνθσδηθνπνίεζε. Ζ πξνζέγγηζε ηεο γιψζζαο ηνπ θεηκέλνπ 

απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γξακκαηεηαθνχ είδνπο, ηνπ 

ζπγγξαθέα, ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηδενινγηθνχ ηνπ πιαηζίνπ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δελ 

αξλείηαη ηελ επηζήκαλζε ή ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα δηεξεπλά 

φκσο ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ζπλνιηθή ινγηθή ηνπ θεηκέλνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία 

απφ πξσηφηππν. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ ηελ θπξίαξρε γηα δεθαεηίεο δηδαθηηθή πξαθηηθή, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηδαζθαιία ησλ ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ γίλεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηα θείκελα, ελψ ε ζπληαθηηθή αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ δελ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επξχηεξε δνκή ηνπ νχηε κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γξακκαηεηαθνχ 

είδνπο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ παξαγσγήο ηνπ. Τπνζηεξίδνπλ κάιηζηα φηη απηή 

είλαη θαη ε κφλε ελδεδεηγκέλε πξνζέγγηζε, πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ αξραία ειιεληθά. 

   

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα πηζηεχεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα 

πεηζζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ γισζζηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ κε ζθνπφ 

ηελ αλάδεημε ησλ νπζηαζηηθφηεξσλ παξακέηξσλ ηνπ;   
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Μηα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο απφ κηα δηαπνιηηηζκηθή 

νπηηθή είλαη απηή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ηα θείκελα πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ σο 

πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ζπλνκηινχλ κε ην ζχγρξνλν, εθηφο πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ 

αλαγλψζηε. Ζ πξνζέγγηζε απηή αλαδεηθλχεη ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ αλαγλψζηε ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο αλάγλσζεο, θαη έρεη ζεσξεζεί φηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά 

ζηε δηαπνιηηηζκηθή αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

Γπκλάζην εξγαηηθήο ζπλνηθίαοηεο πεξηθέξεηάο ζαο, φπνπ θνηηά έλα κεγάιν πνζνζηφ 
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αιινδαπψλ καζεηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο, πξνζπαζψληαο λα ππνζηεξίμεη ηε 

ινγνηερληθή εθπαίδεπζε ησλ  αιινδαπψλ, αθνινπζεί κηα ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ινγνηερλίαο, αγλνψληαο ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή πξνβάιινληαο ηηο ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ. πρλά, φκσο, δηαπηζηψλεη φηη νδεγεί ηνπο καζεηέο ζε 

ζχγρπζε θαζψο νη ηειεπηαίνη αξρίδνπλ λα εξκελεχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

θνπιηνχξαο κε ηα δεδνκέλα κηαο άιιεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θηλεζεί, γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο αλάγλσζεο ησλ θεηκέλσλ, 

ρσξίο λα απνιπηνπνηεί, αιιά νχηε θαη λα ηζνπεδψλεη ηηο πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Θεσξεηηθνί ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ην αδίδαθην 

θείκελν δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ηπραίν απφζπαζκα, πνπ ην 

επεμεξγαδφκαζηε γισζζηθά αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ θαη ην ξφιν ηνπ ζην ζπλνιηθφ 

έξγν ζην νπνίν αλήθεη. Αληίζεηα, ην αδίδαθην θείκελν, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

λνεκαηηθή ζπλνρή θαη απηνηέιεηα, αληηκεησπίδεηαη σο έλα κηθξνθείκελν, θάπνηεο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο: ην γξακκαηεηαθφ είδνο, 

ηνπο εθθξαζηηθνχο θψδηθεο θαη ηνπο ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζπγγξαθέα 

ηνπ. Σν γεγνλφο φηη ζην αδίδαθην θείκελν πξνθξίλνπκε ηε δηεξεχλεζε ηεο γισζζηθήο 

έθθξαζεο δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ππνηηκνχκε ηε λνεκαηηθή ηνπ ζχλζεζε. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γιψζζα Θεσξεηηθήο 

Καηεχζπλζεο. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ ηελ θπξίαξρε γηα δεθαεηίεο δηδαθηηθή πξαθηηθή: 

γξακκαηηθή - ζπληαθηηθή αλάιπζε θαη θαηά ιέμε κεηάθξαζε. Γηακαξηχξνληαη, 

σζηφζν, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ είηε δελ κπνξεί λα κεηαθξάζεη είηε παξάγεη 

έλαλ ηερλεηφ κεηαθξαζηηθφ ιφγν πνπ δελ απνδίδεη ην λφεκα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ 

απνζπάζκαηνο.       

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δνθηκάζνπλ 

ηελ ελαιιαθηηθή απηή πξνζέγγηζε ηνπ αδίδαθηνπ θεηκέλνπ; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Σν κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε έρεη δερζεί θξηηηθή 

γηα ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλαληηζηνηρία πνπ δηαθξίλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ππάξρνπλ ζην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Παξά ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαθηηθή ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ν παξαδνζηαθφο ππξήλαο ηνπ 
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καζήκαηνο ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζπλερίδεη λα νξίδεηαη απφ ηελ  έθζεζε, ηε 

γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

 Οη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα πξνγξακκαηίζνπλ κηα ζπλεθηηθή δηδαζθαιία ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Γελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηνπο πνιινχο θαη πνηθίινπο 

γλσζηηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη, θπξίσο, δελ γλσξίδνπλ πψο λα αμηνπνηήζνπλ 

ηε ιεγφκελε «επηθνηλσληαθή- θεηκελνθεληξηθή» πξνζέγγηζε ζηε δηδαθηηθή ησλ 

κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

 2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα πξνβιεκαηηζζεί θαη λα νδεγεζεί 

ζε πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο ζα ακβιχλεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ καζήκαηνο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Γεισηηθή ηεο πξφζεζεο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ ΓΔΠΠ ηεο Γιψζζαο γηα ην Γπκλάζην 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο κε φξνπο αιιειεπίδξαζεο θαη 

εκπινπηηζκνχ, ζην πιαίζην κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο. Δίλαη ελδεηθηηθή ηνπ 

γεληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε γεληθή αξρή φηη «όπσο ζπκβαίλεη κε 

όιεο ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο, ε ζύλζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κεηαβάιιεηαη 

ζπλερώο, εκπινπηηδόκελε κε άηνκα θαη θνξείο δηαθνξεηηθώλ γισζζηθώλ θαη 

πνιηηηζκηθώλ παξαδόζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιόηεηαο, 

θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί πγηήο ππό ην πξίζκα ηεο αλαδσνγόλεζεο ησλ 

θπξίαξρσλ παξαδόζεσλ».  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γπκλάζην ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κε πνιινχο αιινδαπνχο καζεηέο. 

Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Οη εθπαηδεπηηθνί  πηνζεηψληαο ηελ παξαδνζηαθή γισζζηθή δηδαζθαιία, ζην πιαίζην 

ηεο  εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ εθκάζεζε 

ελφο θαλνληζηηθνχ – ξπζκηζηηθνχ γξαπηνχ ιφγνπ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά 

πξφηππα. Οξηζκέλνη καζεηέο ηα θαηαθέξλνπλ, νη πεξηζζφηεξνη σζηφζν δείρλνπλ 

ακήραλνη θαη ηειηθά αδηάθνξνη. Οη αιινδαπνί, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, νδεγνχληαη ζε 

ζρνιηθή απνηπρία.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηδαθηηθήο, αιιά θαη ην ηζρχνλ ΓΔΠΠ ζέηνπλ 

σο γεληθφ θαη βαζηθφ ζθνπφ δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο 
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ζθέςεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηψλ. πλδένπλ κάιηζηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο κε ηελ θαηαλφεζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Ηζηνξία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο πνπ εξγάδεηαη ζε έλα 

Γπκλάζην δηδάζθεη ηελ Ηζηνξία σο ρξνλνινγηθή ζηαηηθή πεξηγξαθή, θπξίσο πνιηηηθν-

ζηξαηησηηθψλ γεγνλφησλ, πνπ ζπλδένληαη γξακκηθά κεηαμχ ηνπο ζηε ινγηθή κηαο 

ζπλέρεηαο ρσξίο αληηθάζεηο. Παξφιν πνπ θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα λα θηλήζεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπ, απηνί κάιινλ αδηαθνξνχλ. Ζ δηαδηθαζία θαηαιήγεη 

ζε κηα κεραληζηηθή θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

θαη πηζηή αλαπαξαγσγή ηεο απφ ηνπο καζεηέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ βνεζήζεηε λα αληηκεησπίζεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζην ηζρχνλ ΑΠ ηεο Ηζηνξίαο έλαο εηδηθφο 

ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεη: «λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα επηινγήο 

θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ». Πξνβάιιεηαη, επνκέλσο, ε 

παξαδνρή φηη ε ηζηνξία δελ είλαη απιή εμηζηφξεζε γεγνλφησλ, αιιά αθήγεζε πνπ 

νηθνδνκείηαη πάληα κε βάζε ηελ επηινγή απφ έλα πιήζνο ηεθκεξίσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: νπνηαδήπνηε ηάμε Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ.  Μάζεκα: Ηζηνξία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο δηδάζθεη Ηζηνξία, 

θάλνληαο θπξίσο ηζηνξηθή αθήγεζε, ρσξίο θακία αλαθνξά ζε ηζηνξηθά ηεθκήξηα. 

Έηζη, δε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε 

ηζηνξηθή αθήγεζε νηθνδνκείηαη κε βάζε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ηεθκεξίσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθήο αθεηεξίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν θηιφινγνο απνζησπά ηε 

ζρέζε ηεο αθήγεζεο κε ηα ηεθκήξηα πνπ ηε ζηεξίδνπλ θαη ηελ πηζαλή χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα ελζαξξχλεη ηνλ θξηηηθφ 

δηάινγν αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε-καζεηή θαη ζηνλ ηζηνξηθφ (ζπγγξαθέα 

θάπνηα πεγήο ή θαη ελφο ηζηνξηθνχ βηβιίνπ);  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ζπλδένπλ ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο  

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ αξραίν 

ειιεληθφ ιφγν ή κε ηε γλψζε ησλ βαζηθψλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ ηνπ, πνπ 
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απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ πξφζβαζε ζηα αξραηνειιεληθά θείκελα ζηελ 

πξσηφηππε κνξθή ηνπο. ην ζθνπνζεηηθφ απηφ πιαίζην, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε πξνζέγγηζε δει. ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

ζηε δπλακηθή ηεο δηάζηαζε, απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο κέξεο καο, ιεηηνπξγεί κφλν 

ζπκπιεξσκαηηθά, νπφηε θαη δελ κπνξεί λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ άμνλα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: 

Αξθεηνί θηιφινγνη αληηκεησπίδνπλ ηελ αξραία γιψζζα σο γιψζζα πξφηππν, ηελ 

νπνία πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο σο άκεζν ζεξαπεπηηθφ κέζν ηεο «ιεμηπελίαο». 

Θεσξνχλ φηη ε πξνζέγγηζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο έρεη κάιινλ ρξεζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο απνζθνπεί θπξίσο ζηελ νξζφηεξε ρξήζε ηεο λενειιεληθήο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2.   Με πνηνπο ηξφπνπο ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο λενδηφξηζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο απηή ζεσξία; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηδαζθαιία 

ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ιφγνπ κπνξεί λα θαλεί ελδηαθέξνπζα γηα ηνπο καζεηέο, αλ 

αμηνπνηεζνχλ κέζα θαη ηξφπνη πνπ ζα εκπιέθνπλ ηνπο ίδηνπο ζηε δηαδηθαζία. ε 

ηδηαίηεξα κάιηζηα εηεξνγελείο ηάμεηο, φπσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ηάμεσλ ζην ζχγρξνλν 

πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν,  ε πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα ελδπλακψζεη πεξηζζφηεξνπο 

καζεηέο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ ηελ γισζζνθεληξηθή πξνζέγγηζε (απηφλνκε 

δηδαζθαιία γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ θαη εθαξκνγή ζην θείκελν), παξά ην 

γεγνλφο φηη αξθεηνί καζεηέο, εκεδαπνί θαη αιινδαπνί, δείρλνπλ λα κελ ηνπο 

παξαθνινπζνχλ. 

       

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με δεδνκέλε ηελ εηεξνγέλεηα ησλ καζεηψλ πνηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ζα 

πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο αξραηνειιεληθήο 

γιψζζαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ζπλδένπλ ζπρλά ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε φρη κφλν κε ηελ αηζζεηηθή ή πνιηηηζκηθή ηεο αμία αιιά 

θαη κε ηε δηακφξθσζε ησλ ηαπηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ  επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο λα 
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εθηίζεληαη ζε επξχ θάζκα θεηκέλσλ κε ελδηαθέξνπζα γηα εθείλνπο ζεκαηηθή αιιά θαη 

ζε πνιιαπιέο νπηηθέο γηα ην ίδην ζέκα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ.  Μάζεκα: Λνγνηερλία 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ινγνηερλία αηζζάλνληαη «αζθαιείο» κφλνλ 

φηαλ κεηαθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ «έγθπξε» εξκελεία ησλ θεηκέλσλ, ε νπνία, 

θαηά ηε γλψκε ηνπο, δηαζθαιίδεηαη είηε απφ ην θχξνο ηνπ νλφκαηνο πνπ έρεη 

δηαηππψζεη ηελ εξκελεία είηε απφ ηε ζπκπεξίιεςή ηεο ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ή 

θαη ζε βνεζήκαηα ηνπ εκπνξίνπ. Έηζη, κεηαηξέπνπλ ηελ εξκελεπηηθή δηαδηθαζία ζε 

κηα πάγηα θαη ήδε ηεξαξρεκέλε γλψζε, ηελ νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα 

απνκλεκνλεχνπλ θαη λα αλαθαινχλ. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηε ινγνηερλία σο 

έλα αθφκε γλσζηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν, θαηά θαλφλα, δελ ηνπο θεξδίδεη. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ καζήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηαπηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηζεκαίλνπλ φηη  

ζπρλά  ε ηειεπηαία επέξρεηαη, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαιχνπλ ζπζηεκαηηθά θαη 

θξηηηθά ηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηνπο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο αληηθάζεηο, ζ‟ 

έλα πιαίζην νξηδφληησλ δηαδξάζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο). Όζα απνθνκίδνπλ ζ‟ έλα ηέηνην πιαίζην αιιειεπηδξάζεσλ ζπλεπηθέξνπλ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Μάζεκα: Όια ηα καζήκαηα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα πνιππιεζέο Λχθεην ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη πξνέιεπζεο. 

Οη θηιφινγνη ζπλεδξηάδνπλ, γηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ 

νη ζπρλέο αιιαγέο ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ εγρεηξηδίσλ 

θαη ησλ εμεηάζεσλ. Δζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζην φηη δελ επηκνξθψλνληαη ηθαλά γηα λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, θαη γηα ην ιφγν απηφ   δελ κπνξνχλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο «δνθηκαζκέλεο» πξαθηηθέο ηνπο, φπσο ι.ρ., ηε «θξνληηζηεξηαθνχ 

ηχπνπ» δηδαζθαιία κε ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ επηδφζεσλ κε ηεζη θαη δηαγσλίζκαηα. 

Απφ ηελ άιιε, θάπνηνη αλαδεηνχλ κηα πην νπζηαζηηθή δηέμνδν, θαζψο νη 

«δνθηκαζκέλεο» κέζνδνη έρνπλ δείμεη πξν πνιινχ ηα φξηα ηνπο. Απνθαζίδνπλ, έηζη, 

λα θαιέζνπλ ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν εηδηθφηεηαο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα νδεγεζνχλ ζε κηα πην απηφλνκε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη ζε κηα νπζηαζηηθή αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο 

«απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο κηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, λα δνθηκάζνπλ 

λέεο πξαθηηθέο θαη πιηθά, θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζ‟ απηά, κέζα ζην ίδην ην 

πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Όια ηα θηινινγηθά καζήκαηα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα Γπκλάζην ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 

θνηηνχλ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη πξνέιεπζεο. Οη θηιφινγνη, παξά ην φηη 

παξαθνινχζεζαλ κηα ηαρχξξπζκε «ηζρλή» επηκφξθσζε, είλαη δχζπηζηνη απέλαληη 

ζηηο λέεο πξνηάζεηο ηνπ  ΓΔΠΠ : άιινη ακθηζβεηνχλ ηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δηαζεκαηηθνχ ηζηνχ πνπ ζπλέρεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη δηαζεκαηηθέο ζπλδέζεηο πνπ πξνηείλνληαη (θπξίσο κε ηηο εξγαζίεο) δελ είλαη 

επηηπρεκέλεο νχηε κνξθσηηθά επσθειείο. Πνιινί ζπκθσλνχλ ζην φηη ζα 

επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην ζσζηφ ζθνπφ & ηξφπν. Απνθαζίδνπλ, έηζη, λα θαιέζνπλ ηνλ 

ζρνιηθφ ζχκβνπιν εηδηθφηεηαο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο θαη φρη σο απινί ηερληθνί ηεο εθαξκνγήο ηεο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο θαη νη ηδενινγηθέο 

αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαρένληαη αλαπφθεπθηα ζηε δηδαζθαιία κέζα απφ κηα 

πνηθηιία επηινγψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ηδηαίηεξα επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ αλαπφθεπθηα θαη ηηο δηθέο ηνπο αμηαθέο θαη 

ηδενινγηθέο εγγξαθέο. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επίγλσζε ησλ δηθψλ ηνπο αμηψλ 

θαη ηδενινγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ, ηηο νπνίεο δελ πξνβάιινπλ σο απφιπηεο 

αιήζεηεο, ηφηε κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αμηαθή θαη ηδενινγηθή ηαπηφηεηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Λνγνηερλία 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη θηιφινγνη ελφο Πεηξακαηηθνχ 

Γπκλαζίνπ πνπ δηδάζθνπλ ινγνηερλία θάλνπλ θάπνηεο ζπλαληήζεηο, ζηηο νπνίεο, 

κεηαμχ άιισλ, ζπδεηνχλ ηηο εξκελεπηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο ζηα θείκελα. Άιιεο 

θνξέο επηζθέπηνληαη θαη ηηο ηάμεηο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ εθείλνη 
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πξνζθέξνπλ δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζε αζθνχκελνπο θνηηεηέο. χληνκα 

δηαπηζηψλνπλ φηη, κνινλφηη δηδάζθνπλ ηα ίδηα θείκελα, ν θαζέλαο εζηηάδεη ζε 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, πξάγκα πνπ θαηαλννχλ φηη απνξξέεη απφ ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο. Δπηπιένλ, σο πξνο ηα αμηαθά/ ηδενινγηθά δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ, θάπνηνη ηεξνχλ απζηεξή νπδεηεξφηεηα πξνβάιινληαο απιψο ηελ 

«επίζεκε» άπνςε, ελψ θάπνηνη άιινη ππεξαζπίδνληαη εθείλεο ηηο ηδέεο θαη αμίεο ησλ 

θεηκέλσλ ηηο νπνίεο ζπκκεξίδνληαη. Σν δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αμηψλ 

έξρεηαη πηα ζηελ επηθάλεηα. Οη θηιφινγνη απνθαζίδνπλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ην 

ζχκβνπιν εηδηθφηεηαο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηαθή θαη ηδενινγηθή ηαπηφηεηα; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε νθείινληαη: α. ζηελ αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη β. ζηελ ειιηπή θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Όια ηα καζήκαηα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα ηκήκα Γπκλαζίνπ ηεο πεξηθέξεηάο 

ζαο, 4 καζεηέο αδπλαηνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ηάμε θαη ακθηζβεηνχλ, κε θάζε 

αθνξκή, κε ην ιφγν ή ηε δξάζε ηνπο ηελ αμία ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, παξεκπνδίδνπλ ηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα λα ηνπο επηβάιινληαη πνηλέο απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο (απνβνιή, ρακειή βαζκνινγία, απφξξηςε), νη νπνίεο φκσο 

απνδεηθλχνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο .  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παηδαγσγηθφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί, παξά ηε ζεσξεηηθή ηνπο 

θαηάξηηζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο θαη, ζπρλά, ζηα ζχγρξνλα 

πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο δηδαθηηθήο ηεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα 

δίλνπλ «ηζηνξηθέο δηαιέμεηο», ηηο νπνίεο νλνκάδνπλ «ζπδήηεζε», θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θπξίσο γηα λα πξνβάιινπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κε 

εχπεπην ηξφπν ηε κία ηζηνξηθή αιήζεηα.  
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Μάζεκα: Ηζηνξία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα Λχθεην ηεο πεξηθέξεηάο ζαο νη 

θηιφινγνη, παξά ην φηη παξαθνινχζεζαλ κηα ηαρχξξπζκε επηκφξθσζε γηα ηε ρξήζε 

ησλ αληηηηζέκελσλ πεγψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, είλαη δχζπηζηνη απέλαληη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. ε ζπδήηεζε κε ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαίλνληαη λα 

ακθηζβεηνχλ ηελ αλάγθε ηεο δηεξεχλεζεο θαη εξκελείαο απφ ηνπο καζεηέο ησλ 

πνιιαπιψλ νπηηθψλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ην ρακειφ ηνπο επίπεδν θαη ε πίεζε ηεο 

χιεο δελ επηηξέπνπλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Δμάιινπ, 

φπσο ηζρπξίδνληαη, έρνπλ αλαλεψζεη ηνλ ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε ζπδεηήζεηο 

θαη ρξήζε πεγψλ απφ ην Γηαδίθηπν. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παηδαγσγηθφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο, πνπ πηνζεηεί θαη ην  Νέν 

ρνιείν,  νη καζεηέο δελ  πξέπεη πηα λα απνζηεζίδνπλ,  αιιά λα θαηαλννχλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο. ε απηφ ην ζηφρν ζπκβάιινπλ νη καζεηνθεληξηθέο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δηεξεπλεηηθήο θχζεο, δηφηη θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα  θάζε 

καζεηή. ε απηή ηε ινγηθή θηλνχληαη νη απνθαινχκελεο «Βησκαηηθέο Γξάζεηο». 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Μηθξέο ηάμεηο Γεκνηηθνχ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη εθπαηδεπηηθνί κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο 

επηκέλνπλ φηη ζα ράζνπλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηνλ ηξφπν 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζε νκάδεο ή ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο ππνινγηζηέο, ελψ νη ίδηνη δελ δηαζέηνπλ ην ρξφλν λα αζρνιεζνχλ κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο χιεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ φκσο δελ πξνσζνχλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

ζρνιείνπ θαη δελ βνεζνχλ  πάλσ απφ φια  ηνπο καζεηέο  ηνπο,  εηδηθά φζνπο έρνπλ  

απμεκέλεο καζεζηαθέο αλάγθεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο  

ζπζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, γηαηί 

ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα κάζεζεο. Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, 

θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν 
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βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Κπξίσο, 

φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, θαζψο δελ 

απνθιείνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 

άιινπο ή λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε, νχηε πεξηθξνλνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα 

θαη Λνγνηερλία 

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ζε 

πεξηθεξεηαθφ Γπκλάζην ρξεζηκνπνηνχλ ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (π.ρ., 

ρηνπκνξηζηηθά ζθίηζα θαη πιηθφ απφ θφκηθο ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζπληαθηηθνχ, 

ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ σο παξάιιεια θείκελα ζηε ινγνηερλία), γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ 

θαη λα δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ. χληνκα δηαπηζηψλνπλ φηη, κεηά απφ 

κηα ζχληνκε πεξίνδν γνεηείαο, νη καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη πηα ζε φια απηά 

πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπο εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο,  γηαηί 

ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα κάζεζεο. Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, 

θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ηνχο ζέηνπλ κπξνζηά ζε 

«θαηαζηάζεηο-πξνβιήκαηα», πνπ πξνθαινχλ ξήμε κε ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη 

θαηαλφεζε, πξνθαιψληαο, έηζη, θαη ηελ επηζπκία ηεο αλαθάιπςεο. Οη θαηαζηάζεηο-

πξνβιήκαηα, έηζη, κεηαηξέπνληαη ζε θίλεηξα κάζεζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Ηζηνξία 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ζε 

πεξηθεξεηαθφ Γπκλάζην, γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, πξνζαξκφδνπλ –φπσο λνκίδνπλ– ην κάζεκα ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ: ην απινπνηνχλ πνιχ, ρξεζηκνπνηνχλ πινχζην επνπηηθφ πιηθφ θαη εμεγνχλ 

ηα πάληα. χληνκα δηαπηζηψλνπλ φηη νη καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζε φια απηά 

πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπο εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζην ηζρχνλ ΑΠ ηεο Ηζηνξίαο πξνβάιιεηαη σο 

έλαο απφ ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο ε αλαγθαηφηεηα επηινγήο θαη 

θξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ. ηελ δηδαθηηθή επίζεο κεζνδνινγία ε 

πξνηεηλφκελε ζύγθξηζε πεγώλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα από δηαθνξεηηθή νπηηθή 

θαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο ιόγνπο απηήο ηεο δηαθνξάο 

αλνίγνπλ δηεξεπλεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φκσο, ζπρλά απφ ηελ έξεπλα φηη νη πεπνηζήζεηο θαη νη ηδενινγηθνί 

πξνζαλαηνιηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελδέρεηαη λα θαηαζηήζνπλ πξνζρεκαηηθή ηε 

δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαηεπζχλνληαο ηνπο καζεηέο ζε πξνθαζνξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: νπνηαδήπνηε ηάμε Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ.  Μάζεκα: Ηζηνξία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο δηδάζθεη Ηζηνξία 

θάλνληαο ρξήζε αληηηηζέκελσλ ηζηνξηθψλ καξηπξηψλ, ζεσξψληαο φηη παξέρεη ζηνπο 

καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θάζε ηζηνξηθή αθήγεζε 

νηθνδνκείηαη κε βάζε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ηεθκεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλεο 

ηδενινγηθήο αθεηεξίαο. πρλά, φκσο, ηνπο εθκαηεχεη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πην «έγθπξε καξηπξία», κε δηαζηξεβιψζεηο, ππεξβνιέο ή αμηνινγηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο γηα ηηο ππφινηπεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε φηη νη δηεξεπλεηηθέο 

πξννπηηθέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ παξειζφληνο νθείιεη λα είλαη κηα 

πξαγκαηηθά αλνηρηή δηαδηθαζία θαη φρη φρεκα πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ηδενινγηθψλ απφςεσλ, είηε απηέο είλαη νη επίζεκεο είηε νη 

πξνζσπηθέο;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο δηδαζθαιίαο, κηα θαιή «εμήγεζε» 

δηαθξίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

(α) πεξηέρεη κφλν εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα παξαδείγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα θσηηζηεί ην ππφ εμήγεζε ζεκείν,  (β) βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε γλψζεηο πνπ ήδε 

ν καζεηήο θαηέρεη, θαη πξνζπαζεί λα ηηο ελεξγνπνηήζεη, (γ) πξνζαξκφδεηαη  ζην θνηλφ 

γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη, αθφκε θη αλ ν δηδάζθσλ ρξεηαζηεί λα απνζησπήζεη κηα 

ζεκαληηθή –γηα εθείλνλ– παξάκεηξν θαη (δ) πξνζθέξεηαη κε πεηζηηθφ θαη 

ππνκνλεηηθφ ηξφπν.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Σξίηε Λπθείνπ.  Μάζεκα: «Θέκαηα Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο» 

(Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο) 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί πξνβιεκαηίδνληαη κε ηηο 

πνιιέο απνξίεο ησλ καζεηψλ, ηελ αδπλακία ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ, θαη ηε 

δηθή ηνπο αδπλακία λα πξνζπειάζνπλ ην πξφβιεκα. Λ.ρ., έλαο καζεηήο, ζε κηα ηάμε 

15 καζεηψλ, ελφο ηππηθνχ Λπθείνπ ξσηά: Σε ηι διαθέρει η αναθεωρηηική από ηη 

ζυνηακηική βουλή; Ο εθπαηδεπηηθφο εθλεπξίδεηαη, ζεσξψληαο φηη ην έρεη ήδε 

εμεγήζεη θαη επαλαιακβάλεη βηαζηηθά: «Η αλαζεσξεηηθή βνπιή είλαη ε βνπιή πνπ 
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αλαζεσξεί ηα επηκέξνπο άξζξα ηνπ Σπληάγκαηνο αιιά δελ ζέηεη πνιηηεηαθό ζέκα, 

πξάγκα πνπ θάλεη ε ζπληαθηηθή». ην επφκελν κάζεκα, δηαπηζηψλεη φηη δχν καζεηέο, 

ζηνπο νπνίνπο ζέηεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, θαη πάιη δελ κπνξνχλ λα 

απαληήζνπλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα κηαο θαιήο εμήγεζεο, πψο ζα πξνηείλαηε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα επηιχζεη ην πξφβιεκα; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Θεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψλνπλ φηη ρσξίο δηαθνξνπνίεζε ηεο κάζεζεο, ην 

ζεκεξηλφ ζρνιείν, ζην νπνίν θνηηά εμαηξεηηθά αλνκνηνγελήο καζεηηθφο πιεζπζκφο, 

ζα θηλδχλεπε λα γίλεη αληηδεκνθξαηηθφ βαζαίλνληαο ηηο πξνυπάξρνπζεο δηαθνξέο.  

Απφ ηελ άιιε, ε πιήξεο δηαθνξνπνίεζε ζα ζήκαηλε ηελ απψιεηα ησλ θνηλψλ 

αλαθνξψλ, ηε δηάιπζε ησλ πιαηζίσλ θαη, ελδερνκέλσο, κηα λέα «παηδαγσγηθή 

δνχγθια» κηζαιινδνμίαο, φκνηα κε εθείλε ηεο κεδεληθήο δηαθνξνπνίεζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θηιφινγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

Γπκλάζην εξγαηηθήο ζπλνηθίαο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, φπνπ θνηηά έλα κεγάιν πνζνζηφ 

αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ δηδάζθνληαη ηε Νενειιεληθή σο δεχηεξε γιψζζα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δελ δηαθνξνπνηεί ηε δηδαζθαιία ηνπ αλάινγα κε ηνπο καζεηέο πνπ έρεη 

απέλαληί ηνπ, επηθαινχκελνο φηη ε θάιπςε κηαο θνηλήο γηα φινπο χιεο ζα 

ηζνζηαζκίζεη ηηο δηαθνξέο. Έλαο ζπλάδειθφο ηνπ, πνπ δηδάζθεη ζε άιιν ηκήκα ηεο 

ίδηαο ηάμεο, θάλεη ην αληηδηακεηξηθά αληίζεην: εηνηκάδεη πνιιέο θαηεγνξίεο θεηκέλσλ, 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κεζφδσλ θαη αζθήζεσλ, γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

Καη νη δχν δηαπηζηψλνπλ θάπνηα ζηηγκή φηη δελ ειέγρνπλ ηελ πνξεία ηεο κάζεζεο 

ησλ καζεηψλ ηνπο αιιά νχηε θαη ην ηεηακέλν θνηλσληθφ θιίκα ησλ ηάμεψλ ηνπο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο ζα πξνηείλαηε ζηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο λα θηλεζνχλ, γηα λα αζθήζνπλ 

κηα ξεαιηζηηθή θαη απνδνηηθή δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή;  

 

210
ο
  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο επηζεκαίλνπλ φηη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο ηάμεο ζε θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο 

είλαη φηη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αξρίδνπλ λα αλαδεηνχλ, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

δηνξζψλνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ν έλαο ηνπ άιινπ. Έηζη, ζην βαζκφ πνπ 

ν θάζε ζπκκεηέρσλ είλαη ζε ζέζε λα εζσηεξηθεχζεη ηε κεζνδνινγία ηεο θνηλφηεηαο 

ζην ζχλνιφ ηεο, ν θαζέλαο είλαη ζε ζέζε λα γίλεη απην-δηνξζσηηθφο σο πξνο ηε δηθή 

ηνπ ζθέςε. 
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.  Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Λνγνηερλία. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Φηιφινγνη πνπ δηδάζθνπλ Νενειιεληθή 

Λνγνηερλία ζ‟ έλα ηππηθφ Γπκλάζην επηρεηξνχλ λα νξγαλψζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο κε 

νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν. Τπνδεηθλχνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ κε 2-

3 ζπκκαζεηέο πνπ θάζνληαη δίπια ή θνληά ηνπο θαη λα επεμεξγαζηνχλ καδί ηηο 

εξσηήζεηο ή/ θαη αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ. χληνκα δηαπηζηψλνπλ δπζιεηηνπξγίεο: νη 

καζεηέο, κνινλφηη ππνηίζεηαη φηη ζπλεξγάδνληαλ σο νκάδα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έθαλαλ ηηο εξγαζίεο κφλνη ηνπο. Άιινηε πάιη εμαληινχληαλ ζε άγνλεο αληηπαξαζέζεηο 

θαη δελ αμηνπνηνχζαλ ηε ζθέςε/νπηηθή ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο. Οη δηδάζθνληεο 

ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα θάλνπλ παξαγσγηθή ηελ νκαδηθή 

εξγαζία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο ζα πξνηείλαηε ζηνπο δχν εθπαηδεπηηθνχο λα θηλεζνχλ, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξαγκαηηθέο θνηλφηεηεο δηεξεχλεζεο ζηηο ηάμεηο ηνπο;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

πνπ έρνπλ γίλεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην δπηηθφ θφζκν ζηελ πξννπηηθή ηεο 

άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, απηέο φρη κφλν ζπλερίδνπλ λα δηέπνπλ ηα 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αιιά δείρλνπλ θαη λα βαζαίλνπλ. Πνιιέο έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη ηα παηδηά αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε θζάλνπλ ζην 

ζρνιείν φρη ζηνλ ίδην βαζκφ εμνηθεησκέλα κε ηε γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

ζρνιείνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλάζηα ζε εξγαηηθή ζπλνηθία ηεο (ζπκ)πξσηεχνπζαο κε 

αξθεηά αιινδαπά παηδηά. Όια ηα θηινινγηθά καζήκαηα.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα Γπκλάζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ. Απνδίδνπλ έηζη ηηο φπνηεο δηαθνξέο θαη ηηο δπζθνιίεο 

θάπνησλ παηδηψλ ζε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά (θάπνηα είλαη πεξηζζφηεξν θαη θάπνηα 

ιηγφηεξν έμππλα) ή ζε αδηαθνξία ησλ γνλέσλ. Έρνληαο έλαλ πινθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνλ πξφηππν καζεηή απεπζχλνληαη νπζηαζηηθά ζηνπο ιίγνπο πνπ 

κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ. Δπηπιένλ ε αξλεηηθή αμηνιφγεζε ησλ ιηγφηεξν 

«επλνεκέλσλ» καζεηψλ ηνπο νδεγεί ζηαδηαθά ζηε δηαξξνή απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα.      

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο απζαίξεηεο επηζηεκνληθά αληηιήςεηο 

θαη ηηο αηειέζθνξεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ε Βησκαηηθή-

Δπηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, πνπ εζηηάδεη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσληαθήο ζρέζεο 

αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηέο αιιά θαη καζεηέο κεηαμχ ηνπο, ζην πιαίζην 

κηαο ζπκκεηξηθήο επηθνηλσλίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο 

επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο, πνπ εληζρχεη ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη ηνλίδεη ην 

απηνζπλαίζζεκα ησλ αηφκσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. 

Ηδηαίηεξα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηππνπνηεί ζε φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ην ζρνιείν, αλ ζηνρεχεη ζε εγγξάκκαηνπο 

πνιίηεο, πξέπεη λα αλαπηχζζεη πνιπδηάζηαηεο επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο.  

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: ρνιεία ζε εκηαζηηθή πεξηνρή ηεο 

πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο ή ζε πξσηεχνπζα επαξρίαο. Μάζεκα: Νενειιεληθή 

Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηθέξεηαο νη θηιφινγνη δελ εζηηάδνπλ ζε επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Θεσξψληαο σο ζεκαληηθφηεξε ηελ παξνρή γλψζεσλ κε ην ιφγν θαη ηε δξάζε ηεο 

εκπνδίδνπλ νπζηαζηηθά ηελ επηθνηλσλία. Πνιινί/έο πξνβάιινληαο σο πξφζρεκα ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ή ηελ πίεζε ησλ 

εμεηάζεσλ θαη ησλ γνλέσλ, εζηηάδνπλ ζε παξαδνζηαθέο ζπληαθηηθέο θαη γξακκαηηθέο 

αζθήζεηο. Έηζη παξά ηηο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο ηνπ Αλαιπηηθνί Πξνγξάκκαηνο 

ηππνπνηνχλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, κεηαηξέπνληάο ηε ζε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ κε ηε κνξθή ηεο έθζεζεο.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε πηνζέηεζε δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Ζ ζπλεξγαηηθή 

απηή ζηφρεπζε ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, 

ζπλδηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ,  δηαπξαγκάηεπζε, 

αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ» θαη  ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα 

ζηελ πξννπηηθή κηαο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη δεκηνπξγίαο. Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα φηη 

ηέηνηεο επηινγέο φρη κφλν ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο, 

αιιά φηη, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ θαη ηνπο ιηγφηεξν 

επλνεκέλνπο καζεηέο.   

   

 Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: Γπκλάζηα ζε θεληξηθή ζπλνηθία ηεο 

πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο ή ζε πξσηεχνπζα επαξρίαο.   
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηθέξεηαο νη εθπαηδεπηηθνί δελ νξγαλψλνπλ ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ην 

πξφζρεκα φηη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, δηαηαξάζζεηαη ε ηάμε θαη εληείλνληαη 

θαηλφκελα αληαγσληζκνχ ή/θαη ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ εξγαζία επίζεο ζε 

νκάδεο εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνξίδεηαη ζηελ παξάιιειε εξγαζία ησλ καζεηψλ 

ζηελ πξννπηηθή ηεο επίηεπμεο απιψο ελφο θνηλνχ ζηφρνπ.  Αθφκε θαη φζνη/εο 

«απνδέρνληαη» ηε καζεζηαθή αμία ηέηνησλ ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ επξχηεξα ηελ παηδεπηηθή ηνπο ζεκαζία, ηηο ζεσξνχλ ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθέο θαη ρξνλνβφξεο, νπφηε κε πξφζρεκα ηελ θάιπςε ηεο χιεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ επηρεηξνχλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε; 

 

214ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηελ  απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο απμαλφκελεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

ζηηο ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο δεδνκέλεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ ζρνιηθψλ 

ηάμεσλ. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή εηζεγείηαη νπζηαζηηθά κηα κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, πνπ βαζίδεηαη ζηε δεδνκέλε αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ηνπο αληηκεησπίδεη σο κνλαδηθνχο θαη φρη σο αληίγξαθα ηεο ίδηαο 

εηθφλαο. Αλαγλσξίδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δπλάκεηο, θαη ηνπο πξνζθέξεη 

επθαηξίεο λα ηηο αμηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαδείμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ πηνζεηνχλ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαθνξέο 

ησλ καζεηψλ σο πξνο ην βαζκφ εηνηκφηεηάο ηνπο, ην καζεζηαθφ ηνπο ζηπι θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο. 

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: Όια ηα ζρνιεία. Όια ηα καζήκαηα  .   

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο 

νη εθπαηδεπηηθνί είηε δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ είηε ηηο 

απνδίδνπλ ζηελ εζληθφηεηα ή/ θαη εγγελή ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, ζεσξνχλ ηηο 

δηαθνξέο εκπφδην γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έρνληαο έλαλ πινθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζεσξψληαο φηη είλαη ρξένο ηνπο λα απεπζχλνληαη ζηνλ κέζν 

καζεηή, απεπζχλνληαη νπζηαζηηθά ζε φζνπο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ. Με απηή ηε 

ζηάζε απνξξίπηνπλ νπζηαζηηθά ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο νδεγψληαο ηνπο ζηαδηαθά 

ζηε δηαξξνή απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.      

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζηνραζηηθή/θξηηηθή(reflective) πξνζέγγηζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηα πξαθηηθά εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα, σο 

πνιπζχλζεηα θαη πνιππαξαγνληηθά, απαηηνχλ ηδηαίηεξεο ιχζεηο, πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ κφλν ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξνθχπηνπλ. 

εκαληηθφ, ινηπφλ, ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε αξθεηψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα παίμεη νη εθπαηδεπηηθνί, 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην 

θαη,  αμηνπνηψληαο  πνηθίιεο ζεσξίεο, λα ζρεδηάζνπλ, λα πινπνηήζνπλ θαη λα  

αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ  ζην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Γηαπηζηψλεηαη, κάιηζηα, φηη νη ιχζεηο απηέο δελ κπνξνχλ 

λα κεηαθέξνληαη απηνχζηεο ζε άιια πεξηβάιινληα, αιιά πξνηείλνληαη ζηα ππφινηπα 

κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, σο ππνζέζεηο δξάζεο   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: Όια ηα ζρνιεία. Όια ηα καζήκαηα  .   

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηελ πεξηθέξεηά ζαο κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί 

δηζηάδνπλ λα  αλαιάβνπλ  πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο πξνβιεκαηηθψλ ηνκέσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, είηε δηφηη αλαινγίδνληαη  ηε δπζθνιία θαη ηελ επζχλε ηνπ εγρεηξήκαηνο 

είηε δηφηη ζεσξνχλ φηη νη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα απηά είλαη επζχλε θαη αξκνδηφηεηα 

«αλσηέξσλ θιηκαθίσλ» θαη φρη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο.     

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα α) ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη β) ζα ππνζηεξίδαηε ηηο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ ζα ηνπο πξνηείλαηε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο δηδαζθαιίαο, ε αλάγλσζε – θαηαλφεζε 

ελφο θεηκέλνπ ζην ζρνιείν είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία κε λφεκα πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ λα αλαδεηήζνπλ θάηη ζην 

θείκελν, λα βξνπλ έλα ζεκείν ζπλάληεζεο κε απηφ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα έρεη 

είηε αηνκηθφ ραξαθηήξα, θαζψο δίλεη ηελ επθαηξία ζην καζεηή λα εθθξάζεη ηελ 

αληίδξαζή ηνπ ζε απηφ πνπ δηάβαζε, είηε νκαδηθφ κε ηελ έλλνηα φηη νη κεκνλσκέλεο 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ γίλνληαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, ζπδήηεζεο, 

εκβάζπλζεο. Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα φηη ην θείκελν ηειηθά, φηαλ νη καζεηέο κέζα 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία παξαγάγνπλ ην δηθφ ηνπο ιφγν γηα ην θείκελν ή/θαη ηα 

ζέκαηα πνπ απηφ πξαγκαηεχεηαη.     

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Μάζεκα: Λνγνηερλία θαη 

Νενειιεληθή Γιψζζα.    
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2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηφζν ζην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο φζν θαη ζε απηφ ηεο Λνγνηερλίαο νη εθπαηδεπηηθνί 

δηακαξηχξνληαη φηη νη καζεηέο αδηαθνξνχλ γηα ηελ αλάγλσζε. Οη πεξηζζφηεξνη/εο ην 

απνδίδνπλ ζηηο ζνβαξέο γισζζηθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο – θαη φρη κφλν νη 

αιιφγισζζνη – πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ είηε λα θαηαλνήζνπλ ην θείκελν είηε λα 

εθθξάζνπλ απηφ πνπ θαηαλφεζαλ θαη δηαηζζάλζεθαλ. Παξφια απηά δελ 

αληηθαζηζηνχλ νχηε ηα ππάξρνληα ζηα ζρνιηθά βηβιία θείκελα κε άιια πην επίθαηξα ή 

πην ελδηαθέξνληα γηα ηνπο καζεηέο, νχηε δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ 

θεηκέλσλ απηψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο αλάγλσζεο θαη πνηεο 

ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο                    

Γιψζζαο (κεηξηθήο θαη μέλεο), θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζην ζρνιείν 

πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε φρη κφλν ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ θαη ην 

ζρεδηαζκφ ησλ γξαπηψλ ηνπο θεηκέλσλ κε εζηίαζε ζην επηθνηλσληαθφ πιαίζην, αιιά 

θαη ζην πξψην γξάςηκν, ηε δηφξζσζε, ην δεχηεξν, πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλν, 

γξάςηκν θαη ζηελ ηειηθή ηνπ αλαζεψξεζε. ε απηφ ην δηδαθηηθφ πιαίζην ε 

επαλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ ζηα γξαπηά ηνπο θείκελα εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηάδηα κηαο απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα.    

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία νη καζεηέο γξάθνπλ ηα 

θείκελά ηνπο θαη ηα παξαδίδνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνο αμηνιφγεζε, ρσξίο λα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επέκβνπλ ζην θείκελφ ηνπο κεηά απφ έλα πξψην ζρνιηαζκφ θαη λα 

ην βειηηψζνπλ. Ζ αμηνιφγεζε έηζη ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ ησλ καζεηψλ είλαη ηειηθή 

θαη βαζίδεηαη ζε αδηαθαλή πνιιέο θνξέο θξηηήξηα, κε απνηέιεζκα πνιινί 

καζεηέο/ήηξηεο λα επαλαιακβάλνπλ ηα ίδηα ιάζε θαη ζηα επφκελα γξαπηά ηνπο 

θείκελα. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο ζην Λχθεην 

δηαηππψλεηαη ξεηά φηη ε εξκελεπηηθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζηα άιια «δίλεη έκθαζε 

ζηελ αλάιπζε ηνπ λνεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ έξγσλ θαη ζηε δηεξεύλεζε ηνπ 

ηδενινγηθνύ πινύηνπ ηνπο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο δσήο ηεο 
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επνρήο ησλ εξκελεπόκελσλ έξγσλ» θαη παξάιιεια επηζεκαίλεηαη φηη «πξνζθεύγεη ζε 

ιεμηινγηθέο θαη κνξθνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο κόλν ζην βαζκό πνπ απηέο εμππεξεηνύλ ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ» 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ. Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία.    

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο πνιινί/έο 

εθπαηδεπηηθνί εζηηάδνπλ ζηε δνκν-ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ πξσηνηχπνπ θεηκέλνπ 

(ζπληαθηηθή αλάιπζε θαη γξακκαηηθή επεμεξγαζία), αθφκε θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα 

πνηεηηθφ θείκελν κε ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη απνθιίζεηο απφ ηελ ηππηθή 

αξραηνειιεληθή δνκή. Απηή ε δηδαθηηθή επηινγή νδεγεί πνιινχο απφ ηνπο καζεηέο 

λα αδηαθνξνχλ, θαζψο είηε ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ ην γλσζηηθή ππνδνκή γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο, είηε δελ βξίζθνπλ λφεκα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κεραληζηηθή δηαδηθαζία.      

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο ζην Λχθεην 

δηαηππψλεηαη ξεηά φηη «ζηελ αλαιπηηθή θάζε ηεο ε εξκελεπηηθή δηαδηθαζία 

ζπκπιεξώλεηαη θαη κε ηε κεηαθξαζηηθή άζθεζε γηα ηελ απόδνζε ηνπ αξραίνπ ζε άξηην 

λενειιεληθό ιόγν. Βαζηθή επηδίσμε παξακέλεη λα θξαηήζεη ε κεηάθξαζε ην ραξαθηήξα 

ηεο ζύλζεηεο γισζζηθήο άζθεζεο πνπ δηαπιέθεηαη κε ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ θαη ηε 

ζπκπιεξώλεη». ε κηα νιηζηηθή επίζεο πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ “…νη καζεηέο δε 

κεηαγισηηίδνπλ ηππηθά ην αξραίν θείκελν αιιά αλαδεηνύλ ηηο λνεκαηηθά ηζνδύλακεο 

εθθξάζεηο ηεο λέαο ειιεληθήο γηα λα απνδώζνπλ ην λόεκα θαη ην ρξώκα ηνπ αξραίνπ 

ιόγνπ”. Γελ πξέπεη δειαδή λα επηρεηξνχλ κηα κεηάθξαζε, πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ ιέμεσλ ή πνπ αληηκεησπίδεη κε κηα ηζνπεδσηηθή αληίιεςε φια ηα 

γξακκαηεηαθά είδε (πνηεηηθά θαη πεδά, δξακαηηθφ θαη ηζηνξηνγξαθηθφ θείκελν…). 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ. Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία.    

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο ε 

κεηάθξαζε πνπ επηρεηξείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πνιιέο θνξέο δηαλέκεηαη σο 

πξφηππε ζηνπο καζεηέο, ππνθαζηζηά ην αξραίν θείκελν. Σν κεηαθξαζκέλν απηφ 

απφζπαζκα απνηειεί γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπο (πξνθνξηθέο ή 

γξαπηέο), δειαδή χιε γηα αλαπαξαγσγή θαη κε βάζε απηφ πξνρσξνχλ, ζηε ζπλέρεηα, 

ζηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, θαηά 

ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ νη δηδάζθνληεο 

απνδερφκελνη ηνλ εξκελεπηηθφ πινπξαιηζκφ λα αληηιεθζνχλ φηη κηα ζχγρξνλε 

αλάγλσζε ησλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ επηβάιιεη ππέξβαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ θαη επέθηαζε ή αθφκε θη αλακφξθσζε ησλ εξκελεπηηθψλ 

πνξηζκάησλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη κηα ηέηνηα ζεψξεζε κπνξεί λα επηηξέςεη ηε 

δηακφξθσζε ελφο δηεξεπλεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ ηάμε, κε βάζε ηνλ νπνίν ν 

καζεηήο κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη αθελφο ηε δπλαηφηεηα ησλ πνηθίισλ 

εξκελεπηηθψλ εθδνρψλ θη αθεηέξνπ ην δηθαίσκά ηνπ ζηελ πξνζσπηθή αλάγλσζε. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ. Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία.    

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο νη 

εθπαηδεπηηθνί είηε παξνπζηάδνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ θπξίαξρε εξκελεπηηθή εθδνρή 

είηε ηελ αλαδεηνχλ κέζα απφ έλαλ θαηεπζπλφκελν δηάινγν. Οη καζεηέο εθιακβάλνπλ 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξκελεπηηθή εθδνρή σο ηε κφλε έγθπξε θαη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα 

ηελ αλαπαξάγνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν αθελφο αηζζάλνληαη μέλε ηε δηαδηθαζία θαη 

ζπκκεηέρνπλ ηππηθά ή δελ ζπκκεηέρνπλ αθεηέξνπ δελ θαηαθηνχλ εξκελεπηηθά 

εξγαιεία.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;  

 

221ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ην 

ιάζνο αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο, σο έλα δπλακηθφ ζηνηρείν 

πνπ ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε. Σν ιάζνο άιισζηε ππνζηεξίδεηαη φηη 

πξνθαιεί κηα αληζνξξνπία, κηα «γλσζηηθή ζχγθξνπζε», θαζψο κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία αληηκεηψπηζήο ηνπ ιάζνπο νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ απηά πνπ μέξνπλ, 

ηα γλσζηηθά ηνπο δειαδή φξηα, θαη πξνζπαζνχλ λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλψζεηο, 

αλαθαιχπηνληαο λέεο ζηξαηεγηθέο θαη αιιάδνληαο ηηο λνεηηθέο ηνπο δνκέο. Γειαδή 

καζαίλνπλ.      

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμεηο: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Όια ηα καζήκαηα.    

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο νη 

εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηα ιάζε ησλ παηδηψλ σο έλα πξφβιεκα, κηα 

δπζιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν ιάζνο δείρλεη φηη ε καζεηήο δελ 

έθηαζε ζην πξνζρεδηαζκέλν επίπεδν γλψζεο, γη‟ απηφ θαη αμηνινγείηαη αξλεηηθά, 

απνξξίπηεηαη, νπφηε θαη δελ απνηειεί κέξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πνιινί 

καζεηέο ζε απηφ ην πιαίζην δηζηάδνπλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θαη πνιχ 
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πεξηζζφηεξν λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο, θαζψο αηζζάλνληαη φηη ην «ιάζνο» ηνπο έρεη 

σο ζπλέπεηα ηελ αξλεηηθή ηειηθή αμηνιφγεζή ηνπο.      

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, νη δηεξεπλεηηθέο θαη 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθφηεξεο, δηφηη ελεξγνπνηνχλ 

ηα καζεζηαθά θίλεηξα, αμηνπνηνχλ γλψζεηο θαη βηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη δίλνπλ 

λφεκα ζηε δξάζε ηνπο.  

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Α΄ Λπθείνπ.     

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο 

ζαο είλαη επηθπιαθηηθνί  ζηελ εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ πνπ 

θαζηεξψλνληαη απφ ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο ζηελ Α Λπθείνπ, κε ην ζθεπηηθφ  φηη είλαη 

αλέθηθηεο ζε έλα πινθεληξηθφ ζρνιείν θαη έλα εμεηαζηνθεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή;  

 

223ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, αιιά θαη ζηάζεσλ, πνπ απαηηνχλ ε απην-ξπζκηδφκελε 

κάζεζε θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηα δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ ζήκεξα θαη ηεο 

θνηλσλίαο αχξην, ζπληειείηαη κέζα ζε πιαίζην θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (fading 

scaffolding) ζε ηάμεηο φπνπ θπξηαξρνχλ ε  δηαδξαζηηθφηεηα θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα. 

Μφλν έηζη δηεπθνιχλεηαη απνηειεζκαηηθά ε κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ηελ παζεηηθή 

πξφζιεςε  ζηελ θαζνδεγνχκελε, αξρηθά,  θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηελ απην-ξπζκηδφκελε δηεξεχλεζε θαη κάζεζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμεηο: Α΄  Λπθείνπ. Μάζεκα: Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία.    

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε  Λχθεηα ηεο πεξηθέξεηάο ζαο ζην 

πιαίζην ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ πνπ θαζηεξψζεθαλ ζηελ Α ηάμε απφ ην ηξέρνλ 

ζρνιηθφ έηνο  κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί, ελψ νξγαλψλνπλ ηνπο καζεηέο ζε κηθξννκάδεο 

ησλ ηεζζάξσλ κειψλ, δηαπηζηψλνπλ φηη ζε κεξηθέο νκάδεο ππάξρνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηα νπνία δελ επηιχνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ε 

εηεξφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα, πνπ ζα πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζνπλ ζην ζχγρξνλν πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη 

θαη ην ζρνιείν. Χο εθπαηδεπηηθνί νθείινπκε λα επηζεκαίλνπκε θαη λα 

δηαρεηξηδφκαζηε δηδαθηηθά ηελ εηεξφηεηα, πφζν κάιινλ φηαλ απηή σο ζέκα 

πξνθχπηεη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ ηάμε. Ζ εηεξφηεηα, άιισζηε, κε 

ηελ επξχηεξε έλλνηά ηεο ραξαθηεξίδεη έληνλα ηελ φπνηα παηδαγσγηθή ζπλάληεζε ζηηο 

κέξεο καο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμεηο: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή θαη Αξραία 

Διιεληθή Γξακκαηεία.    

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, νη 

εθπαηδεπηηθνί έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ 

ησλ καζεηψλ, πνπ κεξηθέο θνξέο εμειίζζνληαη ζε έθθξαζε αθξαίσλ (έσο θαη 

ξαηζηζηηθψλ) απφςεσλ,  κηζαιινδνμίαο, ιεθηηθήο ή θαη ζσκαηηθήο βίαο απέλαληη ζε 

ζπκκαζεηέο πνπ δηαθέξνπλ ή ηνπο αληηπαξαηίζεληαη. πδεηψληαο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, δηαπηζηψλεηε φηη δελ πξαγκαηεχνληαη ζηνηρεία ηεο εηεξφηεηαο ζηα 

θείκελα πνπ πξνζεγγίδνπλ αιιά νχηε ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

ζα ηνπο πξνηείλαηε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο ηεο δηδαζθαιίαο, θαηά ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

αξραηνειιεληθψλ ηξαγσδηψλ ζην ζρνιείν σο θεληξηθφο άμνλαο ηεο πξνζέγγηζεο 

κπνξεί λα νξηζζεί  ν δηάινγνο αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ, ηφζν ηνπ αξραηνειιεληθνχ φζν θαη ηνπ 

ζχγρξνλνπ. ε απηφ ην πιαίζην πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ δηδαθηηθνί ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχκε λα θαιέζνπκε ηνπο καζεηέο λα πξαγκαηεπηνχλ ην δξακαηηθφ έξγν 

ζε έλα πιαίζην αλνηθηνχ δηαιφγνπ κε ην ίδην ην έξγν, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ην 

δηδάζθνληα αιιά θαη ην ζχγρξνλν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμεηο: Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη Β΄ Λπθείνπ. Μάζεκα: Γξακαηηθή Πνίεζε.    
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2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο νη εθπαηδεπηηθνί πξνζεγγίδνπλ ην δξακαηηθφ 

θείκελν αμηνπνηψληαο ηελ παξαδνζηαθή θηινινγηθή κέζνδν, πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

εξκελεία ζηα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα γέλεζεο ηνπ έξγνπ: βηνγξαθηθά, 

γξακκαηνινγηθά, ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά. Ζ εξκελεπηηθή απηή πξαθηηθή ζπλαξηά 

άκεζα ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ κε ηε θηινινγηθή ζθεπή ηνπ δηδάζθνληνο ή ην 

ζρνιηαζκφ ηνπ έξγνπ απφ έγθξηηνπο κειεηεηέο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηφηε εξκελεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο απνηεινχλ γηα ηνπο καζεηέο ηελ επίζεκε εξκελεία, απηή πνπ, κε ηνλ 

θαηεπζπλφκελν δηάινγν θαη ηνλ θαηαηγηζκφ ησλ θιεηζηψλ εξσηήζεσλ, νη δηδάζθνληεο 

πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ απφ ηνπο καζεηέο. Μηα ηέηνηα φκσο πξαθηηθή ηνλίδεη 

ηελ ηζηνξηθή απφζηαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην θείκελν θαη ζηνλ αλαγλψζηε-

καζεηή. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο 

ζα ηνπο πξνηείλαηε;  
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 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο δηεζλψο γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη κε ηε 

δηεζλή δηδαθηηθή πξαθηηθή, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε πξνζπγγξαθηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα απνηειέζεη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεξσλ 

θεηκέλσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπληεινχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θεηκεληθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηνηρείν πνπ ζπληζηά βαζηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο ηεο 

γιψζζαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Σάμε: Α‟ / Β΄ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ 

ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο ν εθπαηδεπηηθφο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηα 

παξαγσγήο πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ. Παξφιν πνπ ε άζθεζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ εξσηεκαηνιφγην ή παξαπνκπέο ζηα θείκελα ηεο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηαο σο κέζα ζπιινγήο πιηθνχ ζε πξνζπγγξαθηθφ επίπεδν, ην νπνίν νη καζεηέο 

επεμεξγάδνληαη, θάπνηνη καζεηέο δελ θαηαθέξλνπλ λα παξαγάγνπλ θείκελν 

ηθαλνπνηεηηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, ελψ άιινη δπζθνιεχνληαη λα μεθηλήζνπλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδένληαη νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο αληηιήςεηο παξαγσγήο 

ιφγνπ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαηεπζπλφκελσλ θαη κε θαηεπζπλφκελσλ 

πξνζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπιινγήο θαη ηαμηλφκεζεο πιηθνχ.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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χκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη ηε 

δηεζλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηελ ζπγγξαθηθή δεμηφηεηα, νη καζεηέο θαηά ηε 

ζπγγξαθή ηεο πξψηεο θεηκεληθήο εθδνρήο, ε νπνία ζα ππνζηεί αμηνιφγεζε θαη 

αλαζεψξεζε θαηά ην κεηαζπγγξαθηθφ ζηάδην, δελ είλαη ζθφπηκν λα ζπαηαινχλ ρξφλν 

ζηε δηφξζσζε κνξθνζπληαθηηθψλ θαη νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ, θάηη πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε θάζε ηεο γισζζηθήο επηκέιεηαο ηνπ θεηκέλνπ (editing). 

Αληίζεηα, ζην θπξίσο ζπγγξαθηθφ ζηάδην αζρνινχληαη κε ηε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ πξνζπγγξαθηθή θάζε, 

ψζηε λα κε δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο θαηά ηελ θεηκεληθή ζχλζεζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Σάμε: Γπκλάζην. Μάζεκα:  Γιψζζα. 

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζέζεη ζηνπο καζεηέο 

ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζχλζεζεο πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ. ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλεη 

πξηλ απφ ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 

νξζνγξαθηθά θαη ηα ιεμηινγηθά ιάζε, φπσο θαη ζηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ρσξίο 

λα ηνπο δηεπθξηλίζεη ζε πνηα θάζε ηνπ δηαδηθαζηηθνχ πξνηχπνπ ιακβάλνπλ ρψξα νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Απνηέιεζκα είλαη νη καζεηέο λα δηαθφπηνπλ ηνλ εηξκφ ηνπο 

θαηά ηε ζχλζεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπο ζε ελέξγεηεο δηφξζσζεο γισζζηθψλ ιαζψλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ παξαγσγή κε απνηειεζκαηηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνπο κε ηθαλνχο ζηελ 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ καζεηέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδένληαη νη ζχγρξνλεο δηεζλείο αληηιήςεηο γηα ηε ζχλζεζε 

θεηκέλνπ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πνηεο νδεγίεο ζα δίλαηε ζηνπο καζεηέο, πξηλ εκπιαθνχλ ζηε ζπγγξαθή ηεο 

πξψηεο θεηκεληθήο εθδνρήο;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο δηεζλψο γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη κε ηε 

δηεζλή δηδαθηηθή πξαθηηθή, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε κεηαζπγγξαθηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο πξψηεο θεηκεληθήο εθδνρήο πνπ ζπλέζεζαλ νη 

καζεηέο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεξσλ θεηκέλσλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπληεινχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θεηκεληθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ, ζηνηρείν πνπ ζπληζηά βαζηθφ ζηφρν ηνπ καζήκαηνο ηεο κεηξηθήο, αιιά θαη 

ηεο  μέλεο γιψζζαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Β΄ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα:  Γιψζζα.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ 

ηεο γιψζζαο ν εθπαηδεπηηθφο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ. Παξφιν πνπ ε άζθεζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα ειέγρνπ σο κέζν απηναμηνιφγεζεο ζε  κεηαζπγγξαθηθφ 

επίπεδν, ηνλ νπνίν νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη, θάπνηνη καζεηέο δελ θαηαθέξλνπλ λα 

δηνξζψζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην αξρηθφ θείκελφ ηνπο ηφζν ζε επίπεδν δνκήο 

θαη πεξηερνκέλνπ, φζν θαη ζε επίπεδν γιψζζαο θαη χθνπο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνην ηξφπν ζπλδένληαη νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο αληηιήςεηο παξαγσγήο 

ιφγνπ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κεηαζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απηναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε  ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ηεο κεηξηθήο 

αιιά θαη ηεο μέλεο γιψζζαο, ηα κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα δηδάζθνληαη ζηνπο 

καζεηέο κέζσ ησλ ηξηψλ αθφινπζσλ θάζεσλ: επαγσγηθή παξνπζίαζε, πξαθηηθή 

εμάζθεζε θαη παξαγσγή ιφγνπ, κε ζηφρν ηελ αλαθαιππηηθή ζπλαγσγή ηνπ θαλφλα, 

ηελ εκπέδσζή ηνπ κέζσ ηεο επαλάιεςεο θαη ηελ αλάθιεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Καηά ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ν θηιφινγνο θαηά ηελ πάγηα ηαθηηθή ησλ πεξαζκέλσλ 

δεθαεηηψλ ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ην θαηλφκελν κε ηελ παξαγσγηθή κέζνδν 

(παξνπζίαζε ηνπ θαλφλα θαη παξαδείγκαηα εκπέδσζεο).  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. ρνιηάζηε  ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ επέιεμε ν θαζεγεηήο.  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ησλ γξακκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη θαλφλσλ ζηνπο καζεηέο.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε  ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ηεο κεηξηθήο 

αιιά θαη ηεο μέλεο  γιψζζαο, ηα κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα δηδάζθνληαη ζηνπο 

καζεηέο κέζσ ησλ ηξηψλ αθφινπζσλ θάζεσλ: επαγσγηθή παξνπζίαζε, πξαθηηθή 

εμάζθεζε θαη παξαγσγή ιφγνπ, κε ζηφρν ηελ αλαθαιππηηθή ζπλαγσγή ηνπ θαλφλα, 

ηελ εκπέδσζή ηνπ κέζσ ηεο επαλάιεςεο θαη ηελ αλάθιεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Καηά ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο απνθεχγεη λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζηηο 

πξνηαζηαθέο αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ ζεσξψληαο ηηο παξσρεκέλεο θαη απφηνθεο ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζηηθνχ καζεζηαθνχ πξνηχπνπ.  

  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. ρνιηάζηε  ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ επέιεμε ν θαζεγεηήο.  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο εμάζθεζεο ησλ καζεηψλ ζηα 

γξακκαηηθά θαηλφκελα.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε  ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ηεο κεηξηθήο 

αιιά θαη ηεο μέλεο  γιψζζαο, ηα κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα δηδάζθνληαη ζηνπο 
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καζεηέο κέζσ ησλ ηξηψλ αθφινπζσλ θάζεσλ: επαγσγηθή παξνπζίαζε, πξαθηηθή 

εμάζθεζε θαη παξαγσγή ιφγνπ, κε ζηφρν ηελ αλαθαιππηηθή ζπλαγσγή ηνπ θαλφλα, 

ηελ εκπέδσζή ηνπ κέζσ ηεο επαλάιεςεο θαη ηελ αλάθιεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Καηά ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο απνθεχγεη λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο ξεηήο ζπλαγσγήο ηνπ γξακκαηηθνχ θαλφλα, ζεσξψληαο παξαδνζηαθέο 

θαη παξσρεκέλεο ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, θαη εκκέλεη ζηε δηαηζζεηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θάπνησλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. ρνιηάζηε  ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ επέιεμε ν εθπαηδεπηηθφο.  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ησλ γξακκαηηθψλ 

θαλφλσλ ζηνπο καζεηέο.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε  ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ηεο κεηξηθήο 

αιιά θαη ηεο μέλεο  γιψζζαο, ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα δε δηδάζθνληαη ζηνπο 

καζεηέο κφλν ζηε δνκηθή αιιά θαη ζηε ιεηηνπξγηθή / πξαγκαηνινγηθή ηνπο δηάζηαζε 

κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ζπγθεηκελνπνηεκέλνπ ιφγνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Καηά ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ν θαζεγεηήο εκκέλεη ζηε κνξθνθξαηηθή δηάζηαζή ηνπ θαηά 

ην παξαδνζηαθφ θαη ην δνκηζηηθφ πξφηππν ρσξίο λα εζηηάδεη θαη ζηηο θεηκεληθέο θαη 

πξαγκαηνινγηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο είηε ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην είηε φρη (θαη 

ζα έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ).  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. ρνιηάζηε  ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ επέιεμε ν θαζεγεηήο βάζεη θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ παξαδνρψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο.  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο ιεηηνπξγηθήο 

δηάζηαζεο ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ ζηνπο καζεηέο ηφζν ζε επίπεδν 

παξνπζίαζεο, φζν θαη ζε επίπεδν πξαθηηθήο θαη παξαγσγήο ιφγνπ.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλε δηεζλή  δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο ηεο κεηξηθήο αιιά θαη ηεο μέλεο  γιψζζαο, ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα 

δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ην θεηκεληθφ είδνο ζην νπνίν απαληνχλ κε 

κεγάιε ζπρλφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλνπο επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο (γξακκαηηθή ησλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ). Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή θηινζνθία δηέπεη θαη πνιιά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη  δηδαθηηθά εγρεηξίδηα κεηξηθήο θαη μέλεο γιψζζαο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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1.Γεδομένα:  Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Καηά ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ν θαζεγεηήο εκκέλεη ζηε δνκηθή δηάζηαζή ηνπ (θιηηηθφ 

ζχζηεκα, θαλφλεο ζρεκαηηζκνχ) θαηά ην παξαδνζηαθφ θαη ην δνκηζηηθφ πξφηππν 

ρσξίο λα εζηηάδεη θαη ζηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ζπγθεθξηκέλα είδε ιφγνπ παξά ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. ρνιηάζηε  ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ επέιεμε ν θαζεγεηήο βάζεη θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ παξαδνρψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο.  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο θεηκεληθήο δηάζηαζεο 

ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ ζηνπο καζεηέο ηφζν ζε επίπεδν παξνπζίαζεο, φζν 

θαη ζε επίπεδν πξαθηηθήο θαη παξαγσγήο ιφγνπ.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο πξαθηηθψλ ιεηηνπξγηθνχ θαη θνηλσληθνχ γξακκαηηζκνχ 

ζηνπο καζεηέο, ζηνηρείν πνπ απνηειεί ζε δηεζλέο επίπεδν ζηφρν ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο θαινχληαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή θαη πξφζιεςε 

αλαθνξηθψλ θαη θαηεπζπληηθψλ εηδψλ ιφγνπ, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζε ζρέζε κε ηε 

δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ην χθνο ηνπο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ζηφρν πνπ επηηεινχλ, 

ηνλ απνδέθηε θαη ην θαηαζηαζηαθφ πιαίζην ζχλζεζεο θαη εξκελείαο ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ ιφγνπ νη καζεηέο δελ θαηαθέξλνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ηνλ πίλαθα ειέγρνπ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ άζθεζε ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην, αιιά παξάγνπλ θείκελν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαπνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ηξφπσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πεηζνχο θαη ησλ κεζφδσλ ππνζηήξημεο 

ελφο ηζρπξηζκνχ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ησλ εηδψλ 

ιφγνπ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ησλ εηδψλ ιφγνπ ηφζν σο 

πξνο ηε δνκή ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηε γισζζηθέο επηινγέο θαη ην χθνο  πνπ 

ηα ραξαθηεξίδνπλ.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο πξαθηηθψλ ιεηηνπξγηθνχ θαη θνηλσληθνχ γξακκαηηζκνχ 

ζηνπο καζεηέο, ζηνηρείν πνπ απνηειεί ζε δηεζλέο επίπεδν ζηφρν ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο θαινχληαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή θαη πξφζιεςε 

αλαθνξηθψλ θαη θαηεπζπληηθψλ εηδψλ ιφγνπ, ηα νπνία δηδάζθνληαη ζε ζρέζε κε ηε 

δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ην χθνο ηνπο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ επηθνηλσληαθφ 

ζηφρν πνπ επηηεινχλ, ηνλ απνδέθηε θαη ην θαηαζηαζηαθφ πιαίζην ζχλζεζεο θαη 

εξκελείαο ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο πεξηγξαθηθνχ 

ιφγνπ ν θαζεγεηήο εκκέλεη ζηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ην νπνίν 

παξνπζηάδεη ηα δνκηθά θαη γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά αλεμάξηεηα απφ ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζπγγξαθηθφ ζθνπφ (π.ρ. πιεξνθφξεζε, πεηζψ), 

ηνλ θεηκεληθφ ηχπν (π.ρ. ηνπξηζηηθφο νδεγφο, επηζηεκνληθφ άξζξν) θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε (θνξκαιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ησλ εηδψλ 

ιφγνπ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο απνθπγήο ηεο θνξκαιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ θεηκεληθψλ εηδψλ θαη αμηνπνίεζεο ηνπ 

αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ καζεηψλ.  

 

236
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ηελ αμία ηνπ πξναλαγλσζηηθνχ ζηαδίνπ σο βάζεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ κεηξηθήο αιιά θαη μέλεο γιψζζαο, 

δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία αλαγλσζηηθψλ πξνζδνθηψλ  θαη ζηελ 

αλάθιεζε ησλ πξνυπαξρνηπζψλ γλψζεσλ σο εξγαιείσλ εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα Γιψζζαο.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ε δξαζηεξηφηεηα θαηαλφεζεο ιφγνπ ν 

θαζεγεηήο μεθηλάεη απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ρσξίο αμηνπνίεζε ηνπ ηίηινπ θαη 

ησλ εηθφλσλ θαη ρσξίο αλαθνξά ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ζχλζεζεο ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζην ζπγγξαθέα ηνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηεο πξφζιεςεο ιφγνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο αλαγλσζηηθψλ 

πξνζδνθηψλ θαη αλάθιεζεο πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ζε πξναλαγλσζηηθφ 

επίπεδν.  

 

237
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε δηεζλή  δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, ε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ, 

δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ εζηηάδεη ζηε ζπγρξνληθή πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηνηρείσλ ρσξίο κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη ζχγρπζε κε ηε δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε ή 

ηε ιεηηνπξγία αληίζηνηρσλ δνκψλ ζηηο θιαζηθέο γιψζζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα:  Βαζκίδα: Β, Γ΄ Γπκλαζίνπ. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Καηά ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ (π.ρ. ππνηαθηηθήο έγθιηζεο) ν εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ θαλφλα ησλ παιαηφηεξσλ παξαδνζηαθψλ εγρεηξηδίσλ γξακκαηηθήο, πνπ ήηαλ 
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απνδεθηφο επί δεθαεηίεο, αγλνψληαο θαη ελίνηε ακθηζβεηψληαο ηηο ζχγρξνλεο 

γισζζνινγηθέο αλαιχζεηο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο ζπγρξνληθήο 

δηάζηαζεο ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζηνπο καζεηέο.  

 

238
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε δηεζλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο κεηξηθήο αιιά θαη ηεο μέλεο  γιψζζαο (φπσο θαη 

ησλ άιισλ γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ), ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

είλαη νπζηαζηηθφο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο απαξαίηεηε σο βαζηθνχ εξγαιείνπ 

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο θαη επηθνηλσληαθήο θαηεχζπλζεο ηνπ καζήκαηνο (θαη φρη σο 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ειεθηξνληθήο κνξθήο).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα:  Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Καηά ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ (π.ρ. ζχληαμε ζπγθεθξηκέλνπ ξήκαηνο) ή νξηζκέλνπ 

ιεμηινγηθνχ πεδίνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ 

θαη ηεο γξακκαηηθήο σο εγρεηξηδίσλ αλαθνξάο,  ψζηε αλαθαιππηηθά, κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ, λα δηαγλψζνπλ ηε ζχληαμε ή ηε ζεκαζία ηεο 

δηδαζθφκελεο δνκήο ή ιέμεο ζε ζπγρξνληθφ επίπεδν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο κε αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο ζπγρξνληθήο 

δηάζηαζεο ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζηνπο καζεηέο κε 

αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο.  

 

239
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηεο ελεξγεηηθήο αλάγλσζεο θεηκέλσλ 

(κεηξηθήο αιιά θαη μέλεο γιψζζαο) απφ ηνπο καζεηέο κέζσ επηηέιεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. δηεξεχλεζε ηεο επηβεβαίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ, 

ππνγξάκκηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ πνπ έθαλαλ εληχπσζε, 

ζρνιηαζκφο ζην πεξηζψξην θεηκεληθψλ εθθσλεκάησλ, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ηεο 

αιιεινπρίαο ή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ θεηκέλνπ).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ε δξαζηεξηφηεηα θαηαλφεζεο ιφγνπ ν 

θαζεγεηήο πξνβαίλεη ζε κηα αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 
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πεξηνξίδνληαη ζε παζεηηθφ ξφιν θαη αθνινχζσο ζε εξκελεία ιέμεσλ θαη ζηηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηεο πξφζιεςεο ιφγνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο 

ηξφπνπο δξαζηεξηνηήησλ ελεξγεηηθήο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο θεηκέλσλ 

ζε θπξίσο αλαγλσζηηθφ επίπεδν.  

  

240
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηεο αλάιπζεο θεηκεληθψλ εηδψλ σο πξνο ηε 

δνκή θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπο φρη κφλν ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλφεζε  

αιιά θαη ζηελ παξαγσγή θεηκέλσλ κεηξηθήο αιιά θαη μέλεο γιψζζαο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ν θαζεγεηήο πξνηηκά λα κελ αμηνπνηήζεη ζε θάπνην βαζκφ 

θείκελα ηεο ίδηαο ή πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ πνπ αλήθαλ ζην ίδην είδνο ιφγνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηεο πξφζιεςεο ιφγνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηαλφεζεο ιφγνπ θαη αλάιπζεο θεηκεληθψλ εηδψλ κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ.  

 

241
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο απζεληηθφηεηαο (ή ηεο 

πξνζνκνίσζεο απζεληηθψλ θαηαζηάζεσλ) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ιφγνπ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θεηκεληθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο επηθνηλσληαθήο πεξίζηαζεο, ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ απνδέθηε ηνπ 

θεηκέλνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο 

επηρεηξεκαηνινγηθνχ θεηκέλνπ ν θαζεγεηήο πξνηηκά λα κε ρξεζηκνπνηήζεη 

ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην (ζπγθεθξηκέλν απνδέθηε, έληαμε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο παξαγσγήο ιφγνπ ζηηο θαζεκεξηλέο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ, ζαθήο επηθνηλσληαθφο ζηφρνο), αιιά ρξεζηκνπνηεί κία άζθεζε 

ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ απιψο σο ζέκα πξνο αλάπηπμε απφ ηνπο καζεηέο ζε 

παξαδνζηαθά ζπγγξαθηθά πιαίζηα (παξαδνζηαθή έθζεζε).  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο ιφγνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  
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2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο απζεληηθνπνίεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ιφγνπ.  

 

242
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο πεξηνξίδνπλ ην ξφιν ηεο παξαγξάθνπ ζηελ πχθλσζε / ζχλνςε 

θεηκέλνπ θαη δίλνπλ έκθαζε ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνπο 

κνξθνζπληαθηηθνχο θαη ιεμηινγηθνχο κεραληζκνχο ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ (θεηκεληθνί 

δείθηεο, δηαξζξσηηθέο ιέμεηο, ιεμηινγηθνί δείθηεο θεηκεληθήο νξγάλσζεο).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα.  

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο αθνινπζψληαο ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο πξνηάζεηο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο 

πχθλσζεο θεηκέλνπ βάζεη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ παξαγξάθσλ θαη ηεο εμαγσγήο 

πιαγηφηηηινπ ή θεληξηθήο ηδέαο γηα θαζεκηά απφ απηέο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο δελ θαηάθεξαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ ζηηο απαηηήζεηο 

πχθλσζεο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία πχθλσζεο ιφγνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο ζχλνςεο θεηκέλσλ 

βάζεη ησλ δνκηθψλ θαη ζπλνρηθψλ κεραληζκψλ ησλ θεηκέλσλ.  

 

243
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ πχθλσζε / ζχλνςε θεηκέλνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο παξάθξαζεο ιφγνπ θαη εθθσλεκάησλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1.Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2.Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο πχθλσζεο θεηκέλσλ ρσξίο λα ηνπο έρεη εμαζθήζεη ζε πξνεγνχκελα 

καζήκαηα θαηά ηηο κεηαλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξφζιεςεο ιφγνπ ζηνπο 

κεραληζκνχο παξάθξαζεο θαη κεηαηξνπήο ελφο είδνπο ιφγνπ ζε άιιν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία πχθλσζεο ιφγνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξάθξαζεο θεηκεληθψλ απνζπαζκάησλ.  

 

244
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ρξήζεο ιεμηθνχ σο κέζνπ 

απηφλνκεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο δξάζεο ησλ καζεηψλ φρη κφλν θαηά ηηο ιεμηινγηθέο 

αζθήζεηο αιιά θαη θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη πξφζιεςεο ιφγνπ, φζν 

θαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηνπο καζεηέο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ δηαλεκεζεί ιεμηθά.  
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θηιφινγνο πξνβαίλεη ζε 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ απνθιεηζηηθά θαηά ηηο ιεμηινγηθέο αζθήζεηο 

φπνπ ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ αλαθνξάο πξνηείλεηαη απφ ην 

εγρεηξίδην ηεο γιψζζαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηε ρξήζε ιεμηθψλ ζηελ 

ηάμε  κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ησλ ιεμηθψλ θαηά ηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία.  

 

245
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο κεηξηθήο αιιά θαη ηεο 

μέλεο γιψζζαο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο 

εηθαζίαο θαη ηεο ζπλαγσγήο ηνπ ιεμηινγηθνχ λνήκαηνο βάζεη ησλ πεξηθεηκεληθψλ 

ελδείμεσλ .ηνπ θεηκέλνπ, ησλ ζπληαθηηθψλ ελδείμεσλ ηεο πξφηαζεο θαη ηεο 

κνξθνινγηθήο δνκήο ηεο ιέμεο.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα Γιψζζαο 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο πξνηηκά λα δίλεη ν ίδηνο 

ηε ζεκαζία ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ ησλ θεηκέλσλ παξά λα εκπιέθεη ηνπο 

καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο απηφλνκεο ζπλαγσγήο ηνπ λνήκαηφο ηνπο βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηεο εηθαζίαο 

ιεμηινγηθνχ λνήκαηνο θαηά ηηο ιεμηινγηθέο θαη πξνζιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

246
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο κεηξηθήο αιιά θαη ηεο 

μέλεο γιψζζαο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο πνηθηιίαο ηερληθψλ 

δηδαζθαιίαο ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα  Γιψζζαο. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο θαηεπζχλεη ζηνπο 

καζεηέο απνθιεηζηηθά ζηε ρξήζε ιεμηθψλ γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο ζεκαζίαο 

ησλ άγλσζησλ ιέμεσλ ησλ θεηκέλσλ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί θαη ελαιιαθηηθέο 

ηερληθέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο 

ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ.  

 

247
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ θεηκελνθεληξηθψλ θαη θνηλσληθνζεκεησηηθψλ ζεσξηψλ ε 

δηδαζθαιία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (ρξήζε πνηθηιίαο νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ 

ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο αλάινγα κε ηνλ επηθνηλσληαθφ 

ζηφρν, ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε) θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θηιφινγνο θαηά ηε δηδαζθαιία 

θφκηθο, αθηζψλ ή άιισλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ εζηηάδεη ζηηο γισζζηθέο 

πιεξνθνξίεο αγλνψληαο ή ππνβαζκίδνληαο ηηο εηθφλεο, ηα ρξψκαηα θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο γξακκαηνζεηξέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ησλ πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο 

εηθφλαο θαηά ηελ πξφζιεςε θεηκέλσλ.  

 

248
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ θεηκελνθεληξηθψλ θαη θνηλσληθνζεκεησηηθψλ ζεσξηψλ ε 

δηδαζθαιία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (ρξήζε πνηθηιίαο νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ 

ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο αλάινγα κε ηνλ επηθνηλσληαθφ 

ζηφρν, ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε) θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

θεηκέλσλ ζπλεμεηάδεη ην ξφιν ησλ εηθφλσλ αλεμαξηήησο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

ζην θείκελν (ζπλαλαθνξηθή, πιεξνθνξηαθή, δηαθνζκεηηθή).  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ησλ πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο εηθφλαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

πξφζιεςεο θεηκέλσλ.  

 

249
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ θεηκελνθεληξηθψλ θαη θνηλσληθνζεκεησηηθψλ ζεσξηψλ ε 

δηδαζθαιία ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο (ρξήζε πνηθηιίαο νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ 
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ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζπλαλαθνξηθά θαη 

αιιεινζπκπιεξσκαηηθά ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο, αλάινγα κε ηνλ επηθνηλσληαθφ 

ζηφρν, ην θεηκεληθφ είδνο θαη ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε) θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, πξνζαξκνγή ηνπ 

χθνπο ζηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο θαηά ηε δηδαζθαιία 

παξαγσγήο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (π.ρ. θφκηθο), ελψ αμηνπνηεί ηηο αζθήζεηο 

κεηαηξνπήο εηθφλαο ζε ιφγν, δίλεη έκθαζε ζηελ πεξηγξαθηθή θαη φρη ζηε 

βησκαηηθή θαη θνηλσληθνπξνζεηηθή ζεκαζηνινγηθή δηάζηαζε ησλ εηθφλσλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ησλ πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο κεηαηξνπήο 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζε κνλνηξνπηθά.  

 

250
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζχκθσλα 

κε ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ζε δηεζλέο επίπεδν δελ επαξθεί κφλν ε εμάζθεζε ησλ 

καζεηψλ ζε παξαγσγηθέο θαη πξνζιεπηηθέο αζθήζεηο γξαπηνχ ιφγνπ αιιά θαη ζηηο 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθνχ (νκηιία, αθξφαζε).  Καηά ηηο αζθήζεηο 

νκηιίαο νη καζεηέο θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, φπσο ε εηζαγσγή θαη ε νινθιήξσζε 

ζπλνκηιίαο, νη θαλφλεο ζπλεηζθνξάο, ε ρξήζε θνξκνπιατθψλ ζηεξεφηππσλ 

εθθξάζεσλ, ε απνθπγή ζεκάησλ ηακπνχ, πξνζαξκνγή ηνπ χθνπο ζηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο θαηά ηε δηεμαγσγή 

πξνθνξηθψλ δεμηνηήησλ δίλεη έκθαζε κφλν ζηελ αθξίβεηα ιφγνπ, 

δεπηεξεπφλησο ζηελ επρέξεηα θαη αγλνεί ηα ραξαθηεξηζηηθά δνκήο θαη 

πεξηερνκέλνπ, φπσο θαη ηηο θνηλσληνγισζζηθέο δηαζηάζεηο, ηνπ ζπλνκηιηαθνχ 

ιφγνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ησλ πξνθνξηθψλ 

δεμηνηήησλ  κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ησλ πξνζιεπηηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ δεμηνηήησλ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  

 

251
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζχκθσλα 

κε ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ζε δηεζλέο επίπεδν δελ επαξθεί κφλν ε εμάζθεζε ησλ 

καζεηψλ ζε παξαγσγηθέο θαη πξνζιεπηηθέο αζθήζεηο γξαπηνχ ιφγνπ αιιά θαη ζηηο 
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αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθνχ (νκηιία, αθξφαζε), κέζσ ησλ νπνίσλ 

θαιιηεξγνχληαη δεμηφηεηεο επρέξεηαο θαη αθξίβεηαο ηνπ καζεηηθνχ ιφγνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο θαηά ηε δηεμαγσγή 

πξνθνξηθψλ δεμηνηήησλ δίλεη έκθαζε κφλν ζηελ αθξίβεηα ιφγνπ, 

παξεκβαίλνληαο ζπλερψο θαη δηνξζψλνληαο ην καζεηή πνπ κηιάεη, 

δεκηνπξγψληαο ηνπ αηζζήκαηα θφβνπ θαη αληηθίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηελ 

επηθνηλσληαθή δξάζε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ησλ πξνθνξηθψλ 

δεμηνηήησλ  κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ηεο επρέξεηαο ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν.  

 

252
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο απφςεηο ζην ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γισζζηθνχ 

ιάζνπο, ε δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο ζπλδέεηαη κε ηηο αηηίεο πνπ ην πξνθάιεζαλ, θαζψο ην 

γισζζηθφ ιάζνο αληαλαθιά ηε κεηαβαηηθή γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή θαη 

αλαδεηθλχεη ηελ πνξεία  ηνπ ζηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο αιιά θαη ηεο μέλεο 

γιψζζαο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα Γιψζζαο. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Ο θαζεγεηήο θαηά ηε δηφξζσζε 

καζεηηθψλ θεηκέλσλ ππνγξακκίδεη απιψο ηα ιάζε ή ηα δηνξζψλεη ρσξίο λα 

πξνβαίλεη ζε επεμεγήζεηο θαη αληηπξνηάζεηο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1.  Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ηνπ γισζζηθνχ ιάζνπο κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηφξζσζεο ησλ γισζζηθψλ ιαζψλ 

αλάινγα κε ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ.  

 

253
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο απφςεηο ζην ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γισζζηθνχ 

ιάζνπο, ε δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο ζπλδέεηαη ηφζν κε ηηο αηηίεο πνπ ην πξνθάιεζαλ, φζν 

θαη κε ηε βαξχηεηα ηνπ γισζζηθνχ ιάζνπο, θαζψο ην ηειεπηαίν αληαλαθιά ηε 

κεηαβαηηθή γισζζηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή θαη αλαδεηθλχεη ηελ πνξεία ηνπ ζηελ 

θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο αιιά θαη ηεο μέλεο γιψζζαο.  

 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μαζήκαηα Γιψζζαο. 
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2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: Ο θαζεγεηήο θαηά ηε δηφξζσζε 

καζεηηθψλ θεηκέλσλ δηνξζψλεη αλεμαηξέησο φια ηα ιάζε ρσξίο δηαβαζκίζεηο 

αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή ηνπ γισζζηθνχ ιάζνπο κε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηφξζσζεο ησλ γισζζηθψλ ιαζψλ 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο.  

 

254
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηα ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαηά ηελ επνρή ηεο γλψζεο θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζηελ νπνία δνχκε, βαζηθή επηδησθφκελε δεμηφηεηα γηα ην καζεηή θαη 

κειινληηθφ ελεξγφ πνιίηε είλαη ε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ. Γεδνκέλνπ φηη βαζηθφ 

κέζν πιεξνθφξεζεο είλαη ην δηαδίθηπν ζηε ζχγρξνλε γισζζηθή εθπαίδεπζε ν ξφινο 

ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

νπζηψδεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο έρεη εκπιέμεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζε δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, ρσξίο, 

φκσο, λα ηνπο έρεη εμαζθήζεη ζηε δηαρείξηζή ηνπο θαη ζηελ πξνζεθηηθή 

επηινγή πιηθνχ απφ απηέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε θαιιηέξγεηα ηεο δηαρείξηζεο 

ειεθηξνληθνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην 

ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 

απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

πξφζιεςεο θεηκέλσλ.  

 

255
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Σα απνηειέζκαηα δηεζλψλ δηαγσληζκψλ θαη δηαγλσζηηθψλ αμηνινγηθψλ ηεζη 

αλαδεηθλχνπλ κηα πζηέξεζε ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζηελ θξηηηθή πξνζπέιαζε 

θεηκέλνπ. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή 

ζηελ παξαγσγή θαη πξφζιεςε ιφγνπ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην 

ζπγγξαθέα, ηνλ εθδφηε θαη ην γεληθφηεξν θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πιαίζην ζχλζεζεο ηνπ ππφ επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ψζηε βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ λα είλαη δπλαηφ λα εκπιαθνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ιφγνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ηελ αλάιπζε 

δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ, ηζηνξηθψλ πεγψλ, άξζξσλ θ.ιπ. δε δίλεη έκθαζε 

ζε νξίδνπζεο ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ζπγγξαθέαο, πξνζεηηθφηεηα, απνδέθηεο, 
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δηαθεηκεληθφηεηα, πεξηζηαζηαθφηεηα, ζεσξψληαο φηη κφλε ε 

πιεξνθνξεηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ απνηειεί παξάγνληαο επαξθνχο θαη 

απνηειεζκαηηθήο αλάιπζεο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ θξηηηθή πξφζιεςε 

ιφγνπ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε ηξφπνπο θαη κεζφδνπο θξηηηθήο πξνζπέιαζεο θεηκέλσλ ζε 

παξαγσγηθφ θαη πξνζιεπηηθφ επίπεδν. 

 

256
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Σα απνηειέζκαηα δηεζλψλ δηαγσληζκψλ, φπσο ηεο PISA, αλαδεηθλχνπλ κηα πζηέξεζε 

ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζηελ θξηηηθή πξνζπέιαζε θεηκέλνπ. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή είλαη φηη ε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή 

δηάζηαζε ηεο γξακκαηηθήο πξνάγεη ηελ θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε ησλ καζεηψλ, 

άξα απνηειεί νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε ζηελ θξηηηθή πξφζιεςε ιφγνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θηιφινγνο θαηά ηελ εμέηαζε 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ δίλεη έκθαζε απνθιεηζηηθά ζηε δνκή θαη ζηε 

ζχληαμε (π.ρ. κεηαηξνπή ελεξγεηηθήο ζε παζεηηθή θσλή, ζρεκαηηζκφο 

ππνηαθηηθήο) θαη φρη ζηελ θεηκεληθή θαη πξαγκαηνινγηθή ηνπο  ιεηηνπξγία 

(δήισζε ηνπ δξάζηε απφ ηελ ελεξγεηηθή θσλή, νπδεηεξφηεηα παζεηηθήο, 

παξνπζίαζε γεγνλφηνο σο πξαγκαηηθνχ απφ ηελ νξηζηηθή θ.ιπ.). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, φκσο, νη καζεηέο δελ εμνπιίδνληαη απνηειεζκαηηθά γηα 

δξαζηεξηφηεηεο θεηκεληθήο εξκελείαο, αιιά απιψο θαηαλφεζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ θξηηηθή πξνζπέιαζε 

θεηκέλσλ θαη ην ξφιν ηεο γξακκαηηθήο κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην 

ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε θαηάιιεινπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο ζε 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ψζηε ε γξακκαηηθή γλψζε λα αμηνπνηείηαη θαη ζηελ 

πξφζιεςε ιφγνπ.  

 

257
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Σα απνηειέζκαηα δηεζλψλ δηαγσληζκψλ, φπσο ηεο PISA, αλαδεηθλχνπλ κηα πζηέξεζε 

ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζηελ θξηηηθή πξνζπέιαζε θεηκέλνπ. Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη δηδαθηηθή πξαθηηθή είλαη φηη ε έκθαζε ζηελ πξφζιεςε 

θαη εξκελεία απφ ηνπο καζεηέο φρη κφλν ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ αιιά θαη 

επεμεξγαζκέλσλ ρξεζηηθψλ θεηκέλσλ απαηηεηηθνχ ιφγνπ (δεκνζηνγξαθηθψλ, 

θνηλσληθψλ, δηθαζηηθψλ, επηζηεκνληθψλ) απνηειεί νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 



139 

 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο ζην πιαίζην ηεο 

θαιιηέξγεηαο αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ πξνηηκά ηελ επηινγή 

απφ ηα βηβιία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία ζεσξεί πξφηππα ιφγνπ. 

πλεπψο, απνθεχγεη ηε δηδαζθαιία άιισλ θεηκεληθψλ ηχπσλ, ζηνηρείν πνπ 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θεηκεληθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα δηδαζθαιία ησλ εηδψλ 

ιφγνπ κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε είδε ιφγνπ θαη θεηκεληθνχο ηχπνπο πνπ ζα επηιέγαηε κε ζηφρν ηελ 

θαιιηέξγεηα πξαθηηθψλ θνηλσληθνχ θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ.  

 

258
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Σα απνηειέζκαηα δηεζλψλ δηαγσληζκψλ θαη δηαγλσζηηθψλ αμηνινγήζεσλ 

αλαδεηθλχνπλ κηα πζηέξεζε ησλ Διιήλσλ καζεηψλ ζηελ θξηηηθή πξνζπέιαζε 

θεηκέλνπ. χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη 

δηδαθηηθή πξαθηηθή, θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο είλαη ζθφπηκν νη καζεηέο 

λα δηδάζθνληαη ηνπο ηξφπνπο κνξθηθήο πξαγκάησζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

επηθνηλσληαθψλ ιεηηνπξγηψλ αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή πεξίζηαζε, ην θείκελν, 

ηηο επηδηψμεηο ηνπ ζπγγξαθέα θ.ιπ. (π.ρ. ν δξάζηεο δειψλεηαη κέζσ ηεο νλνκαζηηθήο 

πηψζεο ζε ζέζε ππνθεηκέλνπ ή πνηεηηθνχ αηηίνπ αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ 

νκηιεηή λα ηνλ πξνβάιεη ή απιά λα ηνλ αλαθέξεη). 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θαζεγεηήο  ζην πιαίζην ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο δε δίλεη έκθαζε ζηηο επηθνηλσληαθέο δηαθνξέο 

ησλ κέζσ δήισζεο ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο 

αλ κελ εζηηάδνπλ ζε ηέηνηεο πθνινγηθέο θαη πξαγκαηνινγηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηελ πξφζιεςε θεηκέλσλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε  

ζηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε ηξφπνπο θαιιηέξγεηαο ηεο θνηλσληνγισζζηθήο θαη 

πξαγκαηνινγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ είηε ε χιε θαη ε δηάξζξσζε ησλ ζρεηηθψλ ελνηήησλ 

ηνπ ζρνιηθνχ ηνπ βηβιίνπ ζπληεινχλ ζε απηφ ην ζηφρν είηε φρη.  

 

259
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, αιιά θαη κε ηηο ζεσξίεο απφθηεζεο ηεο 

γλψζεο, ε δηαζεκαηηθφηεηα (θαη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα) δηαδξακαηίδνπλ νπζηψδε 

ξφιν ζηε κάζεζε, άξα θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην. Μάζεκα: Νενειιεληθή Γιψζζα. 

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ν θηιφινγνο ζην πιαίζην ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο ηθαλφηεηαο θξηηηθήο αλάιπζεο ιφγνπ ησλ καζεηψλ εζηηάδεη 

απνθιεηζηηθά ζηα θείκελα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο γιψζζαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη δελ αμηνπνηεί θείκελα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηεμαγσγή άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. 

ηζηνξηθέο πεγέο).  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε  

θεηκέλσλ κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε κνξθέο δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή δηεπηζηεκνληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο θξηηηθήο αλάιπζεο 

ιφγνπ ησλ καζεηψλ.  

 

260
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηεο αλάιπζεο θεηκεληθψλ εηδψλ σο πξνο ηε 

δνκή θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπο φρη κφλν ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλφεζε 

θεηκέλσλ αιιά θαη ζηελ παξαγσγή ηνπο. Ο ξφινο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ εληνπηζκφ θαη 

ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε απζεληηθψλ εηδψλ ιφγνπ θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ ηεο 

ζχγρξνλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη νπζηαζηηθφο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην: Νενειιεληθή Γιψζζα.  

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα: ε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο 

αθεγεκαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ ιφγνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξνηηκά λα 

αμηνπνηήζεη ζε θάπνην βαζκφ ζρεηηθά θείκελα ηεο ίδηαο ελφηεηαο πνπ 

αλήθνπλ ζην ίδην είδνο ιφγνπ, ρσξίο λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζε αλαδήηεζε 

ζρεηηθψλ θεηκέλσλ ζην δηαδίθηπν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο ιφγνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηαλφεζεο ιφγνπ θαη αλάιπζεο θεηκεληθψλ εηδψλ κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

 

261
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

 Έξεπλεο επηζεκαίλνπλ  φηη πνιινί καζεηέο έρνπλ ηελ αληίιεςε φηη αλ απμήζνπκε 

έλα κέγεζνο ελφο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ηφηε απμάλνληαη θαη άιια κεγέζε ηνπ 

ζρήκαηνο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μαζεηέο κηαο ηάμεο Β‟ Γπκλαζίνπ 

ζεσξνχλ φηη κεηαμχ δχν νξζνγσλίσλ παξαιιεινγξάκκσλ απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε 

πεξίκεηξν έρεη θαη κεγαιχηεξν εκβαδφλ.  

 



141 

 

Γ. Δπώηηζη 

Με βάζε ηηο αξρέο γηα ην λέν ζρνιείν,  ηη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη 

ψζηε λα αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα. 

 

 

262
ο  

ενάπιο
 
 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

γσλίαο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ γσληαθέο 

ζρέζεηο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα εληνπίζνπλ 

γσλίεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κέηξεζήο ηνπο ζε θαηαζηάζεηο φπσο ην 

άλνηγκα θαη θιείζηκν κηαο πφξηαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε κα βάζε 

ηηο αξρέο γηα ην λέν ζρνιείν; 

 

 

263
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ έξεπλα ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γσλίαο δείρλεη φηη κηα γσλία γίλεηαη ζπρλά 

αληηιεπηή σο:  

- ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εηθνληθή αλαπαξάζηαζή ηεο,  

- ην κέγεζνο ηνπ ζρήκαηνο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ηεκλφκελεο επζείεο,  

-  ην κήθνο ηνπ ηφμνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζπκβνιηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο γσλίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

ηάμε νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηζφηεηα γσληψλ ζε ζρήκαηα πνπ 

είλαη φκνηα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με βάζε ηηο αξρέο γηα ην λέν ζρνιείν, ηη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

264
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ έξεπλα ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο γσλίαο δείρλεη φηη κέζα ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηελ ηάμε, 
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πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ιέμε „γσλία‟ ρξεζηκνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη 

ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα θαη είλαη γλσζηή ζηνπο καζεηέο  πνιχ πξηλ ηελ επίζεκε 

ζρνιηθή δηδαζθαιία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

ηάμε νη καζεηέο πεξηγξάθνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ην πψο αλαγλσξίδνπλ ηε 

γσλία ζηε θξάζε «ε γσλία ηνπ δξφκνπ». Ο εθπαηδεπηηθφο αλαδεηά ηξφπνπο 

ζπγθεξαζκνχ ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη καζεηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

καζεκαηηθνχο νξηζκνχο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

 

265
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα νη καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα εηζαγσγήο 

ζηελ άιγεβξα δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο ηεο ρξήζεο ηνπ 

γξάκκαηνο σο αγλψζηνπ (π.ρ. ζε εμηζψζεηο) θαη σο ηπραίνπ αξηζκνχ αξηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθθξαζε ελφο γεληθνχ θαλφλα (π.ρ. ζηηο ηδηφηεηεο ηεο 

πξφζζεζεο).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα πξφβιεκα πνπ επεμεξγάδνληαη 

ζηελ ηάμε πξνθχπηεη φηη θάπνηνη καζεηέο ζεσξνχλ φηη θάζε γξάκκα κπνξεί λα πάξεη 

κφλν κία αξηζκεηηθή ηηκή.  

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ 

πξφβιεκα. 

 

266
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηε έξεπλα νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα ζπλδέζνπλ ηηο εμηζψζεηο κε ηηο 

ζπλαξηήζεηο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο γξαθηθήο 

επίιπζεο ελφο γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο δχν εμηζψζεσλ κε δχν αγλψζηνπο θάπνηνη 

καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα ζπλδέζνπλ ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ 

πξφβιεκα; 

 

267
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα ζπλδέζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζπλάξηεζεο (ηχπνο, πίλαθαο ηηκψλ, γξαθηθή παξάζηαζε) θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηνπο. Σν πξφβιεκα εληείλεηαη θαζψο ε δηδαζθαιία ζην 

ζρνιείν ζπρλά επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ρσξίο λα 

αλαδεηθλχεηαη ε ζχλδεζή ηνπο.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα ηάμε Α΄ Λπθείνπ ν θαζεγεηήο 

δηαπηζηψλεη φηη πνιινί καζεηέο ηεο ηάμεο δελ κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ζσζηά 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζπλαξηήζεσλ  κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβνιηθέο.  

 

Γ. Δπώηηζη 

Πσο ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα; 

 

268
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα νη καζεηέο κπνξεί λα νινθιεξψλνπλ καζεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο αιγνξίζκνπο αιιά δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη λα εξκελεχζνπλ καζεκαηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηηο ιχζεηο κηαο 

δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο κέζσ ηεο εχξεζεο ηεο δηαθξίλνπζαο, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα γηαηί νη ηηκέο πνπ έρνπλ βξεη είλαη ξίδεο ηεο εμίζσζεο θαη 

γεληθφηεξα ηη ζεκαίλεη ξίδα κηαο εμίζσζεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα νη καζεηέο κπνξεί λα νινθιεξψλνπλ καζεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο αιγνξίζκνπο αιιά δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη λα εξκελεχζνπλ καζεκαηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηηο ιχζεηο κηαο 

αλίζσζεο θαη ηηο παξηζηάλνπλ ζπκβνιηθά (x<-2 ή x>3) θαη γξαθηθά (ζεκεηψλνπλ 

δηαζηήκαηα ζηνλ άμνλα ησλ  αξηζκψλ). Χζηφζν, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη αλ ην -

1/2 απνηειεί ιχζε ηεο αλίζσζεο θάπνηνη καζεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ.  

 

 Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, κε βάζε ηηο αξρέο γηα ην λέν 

ζρνιείν, ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

270
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε έξεπλα νη καζεηέο ηείλνπλ λα γεληθεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο 

ρσξίο λα ειέγρνπλ αλ κπνξεί λα γίλεη θάηη ηέηνην θαη γηαηί.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Άιγεβξα  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ην πιαίζην ηεο επίιπζεο κηαο άζθεζεο 

θάπνηνη καζεηέο δηαηξνχλ αληζφηεηεο θαηά κέιε.  

 Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ 

πξφβιεκα; 
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηε έξεπλα νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα ζπλδέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηφηεηεο κε δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα ηάμε Α΄ Γπκλαζίνπ ν θαζεγεηήο 

ξσηάεη ηνπο καζεηέο αλ ν αξηζκφο 43.47 είλαη πξψηνο. Κάπνηνη καζεηέο θάλνπλ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ 43.47,  κεηά δνθηκάδνπλ αλ ην απνηέιεζκα δηαηξείηαη κε ηνπο 

2,3,5,7  θαη επεηδή δηαπηζηψλνπλ φηη δελ δηαηξείηαη ζπκπεξαίλνπλ φηη ν αξηζκφο απηφο 

δελ είλαη πξψηνο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

272ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε έξεπλα νη καζεηέο ηείλνπλ λα γεληθεχνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

γξακκηθφηεηαο θαη λα ηελ εθαξκφδνπλ ζε κεγάιν εχξνο θαηαζηάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκκεηαβνιή δχν κεγεζψλ.  
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ 

ηδηφηεηεο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θάπνηνη καζεηέο θζάλνπλ ζηελ παξαθάησ εηθαζία: 

«Δάλ δηπιαζηάζνπκε ηηο πιεπξέο ελφο ηεηξαγψλνπ ζα δηπιαζηαζηεί θαη ην εκβαδφλ 

ηνπ.» 

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

273ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα νη καζεηέο νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

θαηαλφεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κέηξεζεο κηαο επηθάλεηαο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο 

δπζθνιίεο απνδίδνληαη (α) ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο κεηξήζεηο ζην κήθνο ην 

νπνίν κεηξείηαη άκεζα ελψ ε επηθάλεηα έκκεζα, θαη (β) ζην φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

εκβαδνχ απαηηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζρήκα ηεο επηθάλεηαο πνπ ππνινγίδεηαη.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα δηδαζθαιία κε ζέκα ηελ εηζαγσγή 

ζην εκβαδφλ θαη ηε κέηξεζή ηνπ, δχν καζεηέο Γπκλαζίνπ έρνπλ ηελ παξαθάησ 

δηαθσλία: 

«Μ1: Γχν νξζνγψληα ηξίγσλα κε ίζν εκβαδφλ έρνπλ θαη ίζε πεξίκεηξν. 

Μ2: Γχν νξζνγψληα ηξίγσλα κε ίζν εκβαδφλ δελ έρνπλ απαξαίηεηα ίζε πεξίκεηξν. 

Απηφ πνπ ηζρχεη είλαη φηη φηαλ κεγαιψλεη ε πεξίκεηξνο κεγαιψλεη θαη ην εκβαδφλ.»  

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ λα ζρεδηάζεη απνηειεζκαηηθέο δηδαζθαιίεο γηα ηελ έλλνηα ηνπ εκβαδνχ 

θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ πεξίκεηξν ελφο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο;  

 

274
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα κηα ζεκαληηθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ ζην γπκλάζην είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζπκβφινπ  = .   
 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα δηδαζθαιία νη καζεηέο θαινχληαη 

λα επηιχζνπλ εμηζψζεηο α‟ βαζκνχ. Παξφηη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη δηδάμεη ηα ζρεηηθά 

βήκαηα (ρσξηζκφο γλσζηψλ απφ αγλψζηνπο, κεηαθνξά φξσλ ζε άιιν κέινο κε 

αιιαγή πξνζήκνπ θ.ιπ.) θάπνηνη καζεηέο γξάθνπλ ηηο ηζνδχλακεο εμηζψζεηο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο ζηελ ίδηα γξακκή ζπλδένληαο ηεο κε ην ζχκβνιν =.  

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ λα ζρεδηάζεη κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 
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καζεηψλ ζηελ έλλνηα ηεο εμίζσζεο πνπ ζα εζηηάδεηαη παξάιιεια ζηελ ηζνδπλακία 

ησλ βεκάησλ επίιπζεο;   

 

 

275ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα κηα ζεκαληηθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ ζην γπκλάζην είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ πψο πξνθχπηνπλ νη ηζνδχλακεο εμηζψζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο 

κηαο εμίζσζεο.  
 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα δηδαζθαιία νη καζεηέο θαινχληαη 

λα επηιχζνπλ εμηζψζεηο α‟ βαζκνχ. Παξφηη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη δηδάμεη ηα ζρεηηθά 

βήκαηα (ρσξηζκφο γλσζηψλ απφ αγλψζηνπο, κεηαθνξά φξσλ ζε άιιν κέινο κε 

αιιαγή πξνζήκνπ θ.ιπ.) θάπνηνη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

αιιαγή πξνζήκνπ θαηά ηελ κεηαθνξά φξσλ ζε άιιν κέινο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε αηηία ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ λα ζρεδηάζεη κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ έλλνηα ηεο εμίζσζεο πνπ ζα εζηηάδεηαη 

παξάιιεια ζηελ ηζνδπλακία ησλ βεκάησλ επίιπζεο;   

 

276
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Μηα θαηεγνξία ελδηαθεξφλησλ ζεκάησλ κε ηα νπνία εκπιέθνληαη νη καζεηέο είλαη 

απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα κέγηζηα - ειάρηζηα. Χζηφζν, ζπρλά νη καζεηέο ζηελ ηάμε 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζέκαηα απηά απνθιεηζηηθά κε αιγεβξηθφ ηξφπν ρσξίο λα έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα δνπλ άιιεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο θαη, αθφκε ζεκαληηθφηεξν, λα 

ηηο ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο.  
 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ρεδηάδνληαο κηα δηδαζθαιία γηα ηελ 

εχξεζε ηνπ νξζνγσλίνπ κε ην κέγηζην εκβαδφλ φηαλ ε πεξίκεηξφο ηνπ είλαη 

ζηαζεξή ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο 

λα μεπεξάζνπλ ηελ δπζθνιία ζχλδεζεο αιγεβξηθήο θαη γεσκεηξηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.   

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ λα ζρεδηάζεη κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηελ δηεξεχλεζε θαη 

επίιπζε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο;    

 

277
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Σα θαλνληθά πνιχγσλα δηδάζθνληαη ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

πεξηγεγξακκέλνπ ζ‟ απηά θχθινπ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα απαηηνχληαη δηάθνξεο 
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έλλνηεο θαη ζρέζεηο απφ ηνλ θχθιν νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ην πξναπαηηνχκελν 

γλσζηηθφ θνξηίν ησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη ζηελ πξνζέγγηζε 

ζρεηηθψλ ζεκάησλ φπσο ηεο θαηαζθεπήο ησλ θαλνληθψλ πνιπγψλσλ θαη ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο γσλίαο ηνπ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ πιεπξψλ ηνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο 

επηδηψθεη ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαζθεπή θαλνληθψλ πνιπγψλσλ. Οη 

καζεηέο σζηφζν δπζθνιεχνληαη λα γεληθεχζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γσλίαο ελφο 

θαλνληθνχ πνιπγψλνπ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ πιεπξψλ ηνπ. 

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ λα ζρεδηάζεη κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

καζεηψλ ζηελ θαηαζθεπή θαλνληθψλ πνιπγψλσλ. 

 

 

278
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα κηα ζεκαληηθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ ζην γπκλάζην είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ πψο απφ ηελ „ζεκείν πξνο ζεκείν‟ γξαθηθή απεηθφληζε δεπγψλ δχν 

ζπκκεηαβαιιφκελσλ κεγεζψλ κεηαβαίλνπκε ζηελ έλλνηα ηνπ γξαθήκαηνο κηαο 

ζπλάξηεζεο.     

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο 

ρξεζηκνπνηεί έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα σο πιαίζην γηα λα  λνεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο 

καζεηέο ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αλαιφγσλ πνζψλ κέζσ ζπλεπζεηαθψλ 

ζεκείσλ θαη αθνινχζσο λα γίλεη κεηάβαζε ζηηο γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο. Ο ζηφρνο 

ηνπ είλαη νη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε y=αx κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε αλάινγσλ πνζψλ. Χζηφζν νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ πψο απφ ηε ζρεδίαζε ζεκείσλ πξνθχπηεη ε ζρεδίαζε επζείαο.  

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ λα ζρεδηάζεη κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

καζεηψλ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο. 

 

279
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα κηα ζεκαληηθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην θαη ην 

Λχθεην  είλαη λα θαηαλνήζνπλ  πφηε έλαο αξηζκφο είλαη άξξεηνο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα ηάμε Β΄ Γπκλαζίνπ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζέιεη λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ χπαξμε ησλ άξξεησλ αξηζκψλ.  
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Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ λα ζρεδηάζεη κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

καζεηψλ ζηνπο άξξεηνπο αξηζκνχο;  

 

 

280
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα νξηζκέλεο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο απφ ηνπο καζεηέο κηαο 

έλλνηαο νθείινληαη ζηελ αλάγθε ελλνηνινγηθήο αιιαγήο.     

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο ζέιεη 

λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ηελ ηδηφηεηα ηεο ππθλφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν 

ησλ ξεηψλ. Οη καζεηέο αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ απεηξία ησλ ζεκείσλ πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ δχν ξεηψλ.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ λα ζρεδηάζεη κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ ππθλφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ξεηψλ αξηζκψλ;  

 

281
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε ζσζηή εηθφλα κηαο έλλνηαο πνπ ζρεκαηίδεη έλαο καζεηήο 

απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Mαζεηέο κηαο ηάμεο Γ΄ Λπθείνπ Θεηηθήο 

θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο  ζεσξνχλ φηη ην φξην κηαο ζπλάξηεζεο f φηαλ ην x 

ηείλεη ζην x0 είλαη f(x0).  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ νξίνπ; 

 

282
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε θαηαλφεζε πνπ απνθηά έλαο καζεηήο γηα κηα έλλνηα 

επεξεάδεηαη απφ ηηο απζφξκεηεο απιντθέο αληηιήςεηο πνπ έρεη  δηακνξθψζεη πξηλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο απφ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη απηφ 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία.   
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Γ΄ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο  ζεσξνχλ φηη αλ ε γξαθηθή παξάζηαζε κίαο ζπλάξηεζεο 

δηαθφπηεηαη ηφηε ε ζπλάξηεζε δελ είλαη ζπλερήο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ 

έλλνηα ηεο ζπλερνχο ζπλάξηεζεο; 

 

283
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε θαηαλφεζε ηεο γελίθεπζεο κηαο έλλνηαο ή κηαο δηαδηθαζίαο 

πνιιέο θνξέο απαηηεί ελλνηνινγηθή αιιαγή. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Γ΄ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ζεσξνχλ φηη κηα επζεία είλαη εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο αλ θαη κφλν αλ ε επζεία θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε 

έρνπλ έλα κφλν θνηλφ ζεκείν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ 

έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο; 

 

284
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε δπλαηφηεηα ελφο καζεηή λα δηαηππψλεη ηνλ νξηζκφ κηαο 

έλλνηαο δελ ζεκαίλεη θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο. Γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο έλλνηαο 

απαηηείηαη ν καζεηήο  λα έρεη δηακνξθψζεη κηα επαξθή εηθφλα γηα απηή ηελ έλλνηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Α΄ Λπθείνπ αξθεηέο 

θνξέο, αλ θαη γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκφ, δελ αλαγλσξίδνπλ ζσζηά αλ κηα ζρέζε ή κηα 

γξαθηθή παξάζηαζε εθθξάδνπλ ζπλάξηεζε. 

 

Γ. Δπώηηζη 
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Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ λένπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Α΄ Λπθείνπ, ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο; 

 

285
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε θαηαλφεζε ηεο γελίθεπζεο κηαο έλλνηαο ή κηαο δηαδηθαζίαο 

πνιιέο θνξέο απαηηεί ελλνηνινγηθή αιιαγή. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Β‟ Γπκλαζίνπ πηζηεχνπλ 

φηη έλαο ζεηηθφο αξηζκφο απμάλεηαη φηαλ πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλαλ ζεηηθφ αξηζκφ 

θαη κεηψλεηαη φηαλ δηαηξείηαη.  

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλάξηεζεο; 

 

286
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο επηζεκαίλνπλφηη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

γσλίαο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ γσληαθέο 

ζρέζεηο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

ηάμε νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ νξηζκφ θαη ηε κέηξεζε κηαο 

επζείαο θαη κηαο πιήξνπο γσλίαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην παξαπάλσ επεηζφδην απφ ηε ζρνιηθή ηάμε; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

287
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε θαηαλφεζε πνπ απνθηά έλαο καζεηήο γηα κηα  έλλνηα 

επεξεάδεηαη απφ ηηο απζφξκεηεο αληηιήςεηο πνπ έρεη  δηακνξθψζεη πξηλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο απφ ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη απηφ 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Γ΄ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο  ζεσξνχλ φηη κηα ζπλάξηεζε ζπγθιίλεη ζε έλαλ αξηζκφ 
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αλ νη ηηκέο ηεο απμάλνληαη ή κεηψλνληαη θαη πιεζηάδνπλ απηφλ ηνλ αξηζκφ πνιχ 

θνληά αιιά δελ ηνλ θηάλνπλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ νξίνπ; 

 

288
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο επηζεκαίλνπλφηη νη έλλνηεο ιφγνπ θαη αλαινγίαο ζηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα 

γίλνληαη δχζθνια αληηιεπηέο απφ ηνπο καζεηέο. Μηα θχξηα δπζθνιία εληνπίδεηαη 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρέζεσλ αλαινγίαο πνπ δηέπνπλ ηε κεγέζπλζε – ζκίθξπλζε 

ελφο ζρήκαηνο θαζψο νη καζεηέο ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηε κεγέζπλζε – 

ζκίθξπλζε σο αχμεζε-ειάηησζε (πξνζζεηηθή πξνζέγγηζε) θαη φρη σο αλαινγηθή 

αχμεζε-ειάηησζε (πνιιαπιαζηαζηηθή πξνζέγγηζε).   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη λα εηζαγάγεη 

ηνπο καζεηέο ζηελ έλλνηα ηεο κεγέζπλζεο-ζκίθξπλζεο ελφο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο 

θαη ζθέθηεηαη λα αμηνπνηήζεη ηε γλψζε πνπ έρνπλ ήδε νη καζεηέο απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο έλλνηαο φηαλ βγάδνπκε θσηνηππίεο (κεγέζπλζε/ζκίθξπλζε ελφο αξρηθνχ ζρεδίνπ 

ή ζρήκαηνο).   

 

Γ. Δπώηηζη 

Πεξηγξάςηε κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε ν εθπαηδεπηηθφο λα ελζσκαηψζεη ηελ 

παξαπάλσ ηδέα ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πψο ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηελ 

εζηίαζε ησλ καζεηψλ ζηηο πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαβνιή ησλ 

πιεπξψλ απφ ην αξρηθφ ζην ηειηθφ ζρήκα;  

 

289
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηε έξεπλα καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα εηζαγσγήο ζηελ 

άιγεβξα δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά ηνπ αγλψζηνπ  ζε εμηζψζεηο θαη 

ηεο κεηαβιεηήο ζε ζπλαξηήζεηο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα πξφβιεκα πνπ επεμεξγάδνληαη 

ζηελ ηάμε πξνθχπηεη φηη θάπνηνη καζεηέο εξκελεχνπλ ηε ζπλάξηεζε σο εμίζσζε κε 

άπεηξεο ιχζεηο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην παξαπάλσ επεηζφδην απφ ηε ζρνιηθή ηάμε; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνιινί καζεηέο ελψ κπνξνχλ θαη εθαξκφδνπλ ζσζηά 

δηαδηθαζίεο δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ελλνηνινγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά ζεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο 

θαηεχζπλζεο.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καηά ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο εχξεζεο 

νξίνπ κε ρξήζε ησλ θαλφλσλ L‟ Hospital έλαο θαζεγεηήο δηαπηζηψλεη φηη αξθεηνί 

καζεηέο αλ θαη κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ φξηα κε ρξήζε ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ δελ 

έρνπλ θαηαλνήζεη ηη ζεκαίλεη απξνζδηφξηζηε κνξθή.  

 

Γ. Δπώηηζη 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην παξαπάλσ επεηζφδην απφ ηε ζρνιηθή ηάμε; 

2. Πσο ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ 

πξφβιεκα. 

 

291
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Μία απφ ηηο βαζηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηε ηξηγσλνκεηξία ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε φηη νη ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ην κέγεζνο 

ηεο γσλίαο θαη φρη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξίγσλν.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηελ ιχζε κηαο άζθεζεο θάπνηνη καζεηέο 

εθθξάδνπλ απνξία γηα ην αλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ πίλαθα ηξηγσλνκεηξηθψλ 

αξηζκψλ γηα ππνινγηζκνχο ζε νπνηνδήπνηε νξζνγψλην ηξίγσλν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηελ 

απνξία ησλ καζεηψλ; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

δπζθνιία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε; 

 

292
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα νη καζεηέο κπνξεί λα νινθιεξψλνπλ καζεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε βάζε νξηζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο αιγνξίζκνπο θαη ηερληθέο αιιά 

δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη λα εξκελεχζνπλ καζεκαηηθά ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα ηάμε Γ΄Λπθείνπ Θεηηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο ζπδεηψληαο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=1/x νη 

καζεηέο ζπκθσλνχλ φηη κε βάζε ηνλ νξηζκφ είλαη ζπλερήο. Όκσο κε βάζε ηε 

γξαθηθή ηεο παξάζηαζε θάπνηνη καζεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε f δελ είλαη ζπλερήο ζην 

0 αθνχ εθεί „δηαθφπηεηαη‟ ε ζπλέρεηα ηνπ γξαθήκαηφο ηεο.  

 

 Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

293
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα,  ε απνπζία αλάδεημεο ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ελνηήησλ δηδαζθαιίαο δεκηνπξγεί ζπγρχζεηο ζηνπο καζεηέο γηα ηε θχζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάπνησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Άιγεβξα  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ αξθεηνί καζεηέο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ γηαηί κηα αθνινπζία 

είλαη ζπλάξηεζε ελψ άιινη αλαγλσξίδνπλ φηη κηα αθνινπζία είλαη ζπλάξηεζε αιιά 

ζρεδηάδνπλ ηελ γξαθηθή ηεο παξάζηαζε σο κε δηαθνπηφκελε θακπχιε. 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην παξαπάλσ επεηζφδην απφ ηε ζρνιηθή ηάμε; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ λένπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Α΄ Λπθείνπ,  ψζηε λα κεηαηξέςεη ην πξφβιεκα 

ησλ καζεηψλ ζε αθνξκή γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

294
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε δπλαηφηεηα ελφο καζεηή λα δηαηππψλεη ηνλ νξηζκφ κηαο 

έλλνηαο δελ ζεκαίλεη θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο. Γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο έλλνηαο 

απαηηείηαη ν καζεηήο  λα έρεη δηακνξθψζεη κηα επαξθή εηθφλα γηα απηή ηελ έλλνηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Α΄ Λπθείνπ φηαλ ηα 

γξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα ζπλαξηεζηαθή ζρέζε γηα λα δειψζνπλ ηηο 

κεηαβιεηέο δελ είλαη x γηα ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  θαη y γηα ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ζεσξνχλ φηη ε ζρέζε απηή δελ εθθξάδεη ζπλάξηεζε. 

 

Γ. Δπώηηζη 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην παξαπάλσ επεηζφδην απφ ηε ζρνιηθή ηάμε; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ 

έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο; 
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295
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε θαηαλφεζε πνπ απνθηά έλαο καζεηήο γηα κηα  έλλνηα 

επεξεάδεηαη απφ ηηο απζφξκεηεο απιντθέο αληηιήςεηο πνπ έρεη  δηακνξθψζεη πξηλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο απφ ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη απηφ 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Γ΄ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο  ζεσξνχλ φηη ην φξην κηαο ζπλάξηεζεο είλαη κηα ηηκή πνπ 

πιεζηάδεη ε ζπλάξηεζε πνιχ θνληά αιιά δελ ηελ θηάλεη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2.Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ; 

 

296
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε θαηαλφεζε πνπ απνθηά έλαο καζεηήο γηα κηα  έλλνηα 

επεξεάδεηαη απφ ηηο απζφξκεηεο απιντθέο αληηιήςεηο πνπ έρεη  δηακνξθψζεη πξηλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο απφ ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη απηφ 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Γ΄ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο  ζεσξνχλ φηη ην φξην κηαο ζπλάξηεζεο είλαη έλα θξάγκα 

ηεο ζπλάξηεζεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ νξίνπ; 

 

297
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε θαηαλφεζε ηεο γελίθεπζεο κηαο έλλνηαο ή κηαο δηαδηθαζίαο 

πνιιέο θνξέο απαηηεί ελλνηνινγηθή αιιαγή. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Γ΄ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ζεσξνχλ φηη αλ κηα επζεία «θφβεη» ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο ηφηε δελ είλαη εθαπηνκέλε ηεο.  

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο 

εθαπηνκέλεο; 

 

298
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνιινί καζεηέο, ελψ γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκφ κηαο έλλνηαο, 

αξθεηέο θνξέο φηαλ αληηκεησπίδνπλ κηα εξψηεζε πνπ αθνξά απηή ηελ έλλνηα 

απαληνχλ ιαλζαζκέλα  γηαηί ε απάληεζε ηνπο  βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ 

δηακνξθψζεη γηα ηελ έλλνηα απηή ε νπνία κπνξεί λα είλαη ειιηπήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα ηάμε Α΄ Λπθείνπ αξθεηνί καζεηέο 

απαληνχλ φηη έλαο πίλαθαο ηηκψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κέξα κηαο εβδνκάδνο ηελ 

κέγηζηε ζεξκνθξαζία εθείλε ηελ εκέξα δελ είλαη ζπλάξηεζε γηαηί δελ ππάξρεη ηχπνο 

πνπ λα ζπλδέεη ηηο κέξεο κε ηηο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο. 

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη κε βάζε ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ηεο Α΄ Λπθείνπ ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο; 

 

299
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα κηα ζεκαληηθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ ζην γπκλάζην θαη ην 

ιχθεην  είλαη λα αλαγλσξίζνπλ αλ έλαο αξηζκφο είλαη ξεηφο ή άξξεηνο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη καζεηέο έρνπλ κάζεη ζην Γπκλάζην φηη 

έλαο πεξηνδηθφο δεθαδηθφο είλαη ξεηφο. ηελ Α΄ Λπθείνπ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

θεθαιαίνπ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο πνπ ζεσξνχλ φηη νη 

πεξηνδηθνί δεθαδηθνί είλαη άξξεηνη.  

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη κε βάζε ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ γηα λα βνεζήζεη απηνχο ηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηε 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

300
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε θαηαλφεζε ηεο γελίθεπζεο κηαο έλλνηαο ή κηαο δηαδηθαζίαο 

πνιιέο θνξέο απαηηεί ελλνηνινγηθή αιιαγή. 
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί καζεηέο Γ΄ Λπθείνπ Θεηηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο βιέπνληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

f(x)=x
2
 γηα x<0 θαη f(x)=0 γηα x≥0 θαη ηεο επζείαο y=0 ζεσξνχλ φηη ε επζεία δελ 

κπνξεί λα είλαη εθαπηνκέλε ηεο ζπλάξηεζεο ζην ζεκείν 0.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2.Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο 

εθαπηνκέλεο; 

 

301
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ε θαηαλφεζε ηεο γελίθεπζεο κηαο έλλνηαο ή κηαο δηαδηθαζίαο 

πνιιέο θνξέο απαηηεί ελλνηνινγηθή αιιαγή. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Mαζεηέο κηαο ηάμεο Γ΄ Λπθείνπ Θεηηθήο 

θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο  αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία λα βξνπλ ηελ 

εθαπηνκέλεο κηαο ζπλάξηεζεο ηεο κνξθήο f(x)=αx+β ζε έλα ζεκείν x0. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα ηελ 

έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο; 

 

302
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα κηα ζεκαληηθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ είλαη λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη νη πεξηνδηθνί δεθαδηθνί κε πεξίνδν 9 είηε είλαη αθέξαηνη είηε 

δεθαδηθνί κε πεπεξαζκέλν πιήζνο κε κεδεληθψλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά ζεηηθήο θαηεχζπλζεο  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μαζεηέο κηαο ηάμεο Γ΄Λπθείνπ Θεηηθήο 

θαηεχζπλζεο ζεσξνχλ φηη ν αξηζκφο 0,999…. είλαη ν ακέζσο κηθξφηεξνο αξηζκφο ηνπ 

1.  

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη γηα λα βνεζήζεη απηνχο ηνπο καζεηέο 

λα μεπεξάζνπλ ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
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303
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα κηα ζεκαληηθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ είλαη λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη νη πεξηνδηθνί δεθαδηθνί είλαη ξεηνί αξηζκνί.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ θαζεγεηή κηαο 

ηάμεο καζεηέο απαληνχλ φηη αξηζκφο 1/3 είλαη ξεηφο αιιά ν 0,333… είλαη άξξεηνο.  

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη γηα λα βνεζήζεη απηνχο ηνπο καζεηέο 

λα μεπεξάζνπλ ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

304
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνιινί καζεηέο ζεσξνχλ φηη φηαλ ζε κηα παξάζηαζε 

απμάλεηαη έλα ζηνηρείν απμάλεηαη νιφθιεξε ε παξάζηαζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μαζεηέο κηαο ηάμεο Α΄ Λπθείνπ ζεσξνχλ 

φηη φηαλ απμάλεηαη ν εθζέηεο κηαο δχλακεο θαη ε βάζε παξακέλεη ζηαζεξή ηφηε ε 

δχλακε απμάλεηαη.   

 

Γ. Δπώηηζη 

Πνηα δηδαθηηθή αληηκεηψπηζε ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ  γηα λα βνεζήζεη 

απηνχο ηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 

305
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνιινί καζεηέο, ελψ γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκφ κηαο έλλνηαο, 

αξθεηέο θνξέο φηαλ αληηκεησπίδνπλ κηα εξψηεζε πνπ αθνξά απηή ηελ έλλνηα 

απαληνχλ ιαλζαζκέλα  γηαηί ε απάληεζε ηνπο  βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ 

δηακνξθψζεη γηα ηελ έλλνηα απηή ε νπνία κπνξεί λα είλαη ειιηπήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μαζεηέο κηαο ηάμεο Α΄ Λπθείνπ  ζεσξνχλ 

φηη ε ζρέζε y=2 δελ είλαη ζπλάξηεζε γηαηί ζην δεχηεξν κέινο δελ ππάξρεη  x, ελψ 

αληίζεηα φηαλ ηνπο δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε απηήο ηεο ζρέζεο ηελ 

αλαγλσξίδνπλ σο ζπλάξηεζε. 

 

Γ. Δπώηηζη 

Με βάζε ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Α΄ Λπθείνπ πσο ζα πξνηείλαηε 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα. 

 

306
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνιινί καζεηέο φηαλ αληηκεησπίδνπλ κηα εξψηεζε πνπ 

αθνξά κηα έλλνηα απαληνχλ ιαλζαζκέλα  γηαηί ε απάληεζε ηνπο  βαζίδεηαη ζηελ 

εηθφλα πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη γηα ηελ έλλνηα απηή ε νπνία κπνξεί λα είλαη ειιηπήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο 

θαηεχζπλζεο   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μαζεηέο κηαο ηάμεο Γ΄ Λπθείνπ 

Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο  ζεσξνχλ φηη φηαλ δελ ππάξρεη 

ην φξην κηαο ζπλάξηεζεο φηαλ ην x ηείλεη ζην x0  ηφηε ηα πιεπξηθά φξηα ππάξρνπλ θαη 

είλαη δηαθνξεηηθά. 

 

Γ. Δπώηηζη 

Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα  πσο ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα. 

 

 

307
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνιινί καζεηέο φηαλ ζέινπλ λα απνδείμνπλ φηη έλαο 

καζεκαηηθφο ηζρπξηζκφο δελ είλαη ζσζηφο ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξήκαηα ηνπ ηχπνπ 

«ην βηβιίν δελ έρεη ηέηνην ζεψξεκα»  ή «ηα ζεσξήκαηα πνπ γλσξίδνπκε δελ 

εθαξκφδνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε». 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά    

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ο θαζεγεηήο κηαο ηάμεο Α΄ Λπθείνπ ζην 

θεθάιαην ηεο ηζφηεηαο ηξηγψλσλ, αθνχ έρνπλ ζπδεηεζεί ηα θξηηήξηα ηζφηεηαο θαη νη 

καζεηέο έρνπλ ιχζεη ζρεηηθέο αζθήζεηο, ξσηάεη ηελ ηάμε αλ δχν ηξίγσλα ΑΒΓ θαη 

ΓΔΕ  πνπ έρνπλ ΑΒ=ΓΔ=13 cm ΒΓ=ΔΕ= 10 cm θαη ηηο γσλίεο ΒΓΑ θαη ΔΕΓ ίζεο κε 

70
ν
 είλαη ίζα. Έλαο καζεηήο απαληά φηη ηα ηξίγσλα δελ είλαη ίζα γηαηί «νη ίζεο γσλίεο 

δελ είλαη πεξηερφκελεο ζηηο ίζεο πιεπξέο». Ο θαζεγεηήο ξσηάεη ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο αλ ζπκθσλνχλ κε απηή ηελ απάληεζε θαη φινη δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ.     

 

Γ. Δπώηηζη 

Με βάζε ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Α΄ Λπθείνπ πσο ζα πξνηείλαηε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα ζπλερίζεη ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. 

 

 

308
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνιινί καζεηέο δελ απνθηνχλ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε αιιά 

καζαίλνπλ θαλφλεο ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνπλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά    

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κηα ηάμε Α‟ Λπθείνπ ν θαζεγεηήο θαηά 

ηε δηδαζθαιία ηεο απφιπηεο ηηκήο παξαηεξεί φηη αξθεηνί καζεηέο ζεσξνχλ φηη |-α| = 

α θαη δεηάεη ηε βνήζεηα ζαο γηα λα αληηκεησπίζεη απηφ ην πξφβιεκα.    
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

Με βάζε ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Α΄ Λπθείνπ πσο ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα. 

 

 

309
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνιινί καζεηέο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλαγλψξηζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ κε βάζε πξσηνηππηθέο εηθφλεο πνπ έρνπλ γηα ηα 

δηάθνξα ζρήκαηα θαη φρη κε βάζε ηηο ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα ζρήκα..  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδνκέλα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά    

2. Τπάξρνπζα Καηάζηαζε – Πξφβιεκα: ε κηα ηάμε Β‟ Γπκλαζίνπ ν θαζεγεηήο 

δηαπηζηψλεη φηη νξηζκέλνη καζεηέο δελ αλαγλσξίδνπλ σο ηεηξάγσλν ην παξαθάησ 

ζρήκα.  

 

                                           

 

 

 

Γ. Δπώηηζη 

Με βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα  πσο ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αληηκεησπίζεη ην παξαπάλσ πξφβιεκα. 

 

310
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηελ έξεπλα νη καζεηέο ηείλνπλ λα γεληθεχνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

γξακκηθφηεηαο θαη λα ηελ εθαξκφδνπλ ζε κεγάιν εχξνο θαηαζηάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκκεηαβνιή δχν κεγεζψλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Μαζεκαηηθά.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηεξεπλήζνπλ 

ηδηφηεηεο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θάπνηνη καζεηέο θζάλνπλ ζηελ παξαθάησ εηθαζία: 

«Δάλ δηπιαζηάζνπκε ηελ αθκή ελφο θχβνπ ζα δηπιαζηαζηεί θαη ν φγθνο ηνπ.» 

 

Γ. Δπώηηζη 

Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

311o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε βαζηθνί 

κεζνδνινγηθνί ζηφρνη είλαη λα εθαξκφζνπκε, καδί κε ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, 

καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, λα αλαδεηνχκε θαηλνηφκεο δξάζεηο, λα 

αμηνπνηνχκε ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά κέζα, λα θαιιηεξγνχκε ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, λα αλαδεηνχκε ηε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. 
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ο θαζεγεηήο επηζπκεί λα εθαξκφζεη, φζν 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν, αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, αιιά επηζπκεί λα ηηο ηεξαξρήζεη 

ζχκθσλα (α) κε ηε ζεκαζία ηνπο (β) ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνζηηθφηεηά ηνπο.  

  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Καηά ηε γλψκε ζαο, πφζν θνληά ή καθξηά βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ζηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ; 

2. Με θαηάιιειε δηθαηνιφγεζε, λα πξνηείλεηε κηα θαηά ηε γλψκε ζαο 

ηεξάξρεζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ ηνπ Νένπ ρνιείνπ. 

3. Να αλαθεξζείηε ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληνχζαηε ζηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ αξρψλ θαη ζε ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο/ππέξβαζεο ησλ δπζθνιηψλ.  

 

312o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε βαζηθνί 

κεζνδνινγηθνί ζηφρνη είλαη λα εθαξκφζνπκε, καδί κε ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, 

καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, λα αλαδεηνχκε θαηλνηφκεο δξάζεηο, λα 

αμηνπνηνχκε ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά κέζα, λα θαιιηεξγνχκε ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, λα αλαδεηνχκε ηε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ο θαζεγεηήο αλαδεηεί θαηλνηφκεο 

δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ λεξνχ.  

  

Γ.  Δπωηήζειρ 

1. Να πξνηείλεηε θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία 

ηνπ λεξνχ. 

2. Να αλαθεξζείηε ζε ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ κε άιιεο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, π.ρ.  κε ηελ αμηνπνίεζε 

ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ.  

3. Καηά ηε γλψκε ζαο, πφζν θνληά ή καθξπά βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ζηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ; 

 

313o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

 Ζ δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πξέπεη λα ππεξεηεί ην ρνιείν, ζπλδένληαο  

ηε δηδαζθαιία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο. Δμάιινπ, κεξηθέο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

Νένπ ρνιείνπ είλαη νη καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνη, νη θαηλνηφκεο δξάζεηο 

θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ο θαζεγεηήο επηζπκεί λα ζπλδέζεη  ηε 

δηδαζθαιία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη κε ηελ θαιιηέξγεηα 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο.  
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με θαηάιιειε δηθαηνιφγεζε, λα πξνηείλεηε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο 

εηδηθφηεηάο ζαο (Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία, Γεσγξαθία) κε ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο. 

2. Να αλαθεξζείηε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσλ γηα ηε ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο καζεηέο. 

3. Καηά ηε γλψκε ζαο, πφζν θνληά ή καθξηά βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ζηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ; 

 

314o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε βαζηθνί 

κεζνδνινγηθνί ζηφρνη είλαη λα εθαξκφζνπκε, καδί κε ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, 

καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, λα αλαδεηνχκε θαηλνηφκεο δξάζεηο, λα 

αμηνπνηνχκε ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά κέζα, λα θαιιηεξγνχκε ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, λα αλαδεηνχκε ηε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ο θαζεγεηήο αλαδεηεί θαηλνηφκεο 

δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ αέξα.  

  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να πξνηείλεηε θαηλνηφκεο δξάζεηο, πνπ λα ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

αέξα. 

2. Να αλαθεξζείηε ζε ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε 

άιιεο αξρέο ηνπ λένπ ζρνιείνπ, π.ρ.  κε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

3. Καηά ηε γλψκε ζαο, πφζν θνληά ή καθξηά βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ζηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ; 

 

315o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε βαζηθνί 

κεζνδνινγηθνί ζηφρνη είλαη λα εθαξκφζνπκε, καδί κε ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, 

καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, λα αλαδεηνχκε θαηλνηφκεο δξάζεηο, λα 

αμηνπνηνχκε ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά κέζα, λα θαιιηεξγνχκε ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, λα αλαδεηνχκε ηε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ο θαζεγεηήο αλαδεηεί θαηλνηφκεο 

δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ λεξνχ.  

  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να πξνηείλεηε θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

λεξνχ. 



162 

 

2. Να αλαθεξζείηε ζε ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε 

άιιεο αξρέο ηνπ λένπ ζρνιείνπ, π.ρ.  κε ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

3. Καηά ηε γλψκε ζαο, πφζν θνληά ή καθξηά βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ζηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ; 

 

316o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ζηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε βαζηθνί 

κεζνδνινγηθνί ζηφρνη είλαη λα εθαξκφζνπκε, καδί κε ηα λέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, 

καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, λα αλαδεηνχκε θαηλνηφκεο δξάζεηο, λα 

αμηνπνηνχκε ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά εθπαηδεπηηθά κέζα, λα θαιιηεξγνχκε ηελ θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, λα αλαδεηνχκε ηε ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ο θαζεγεηήο αλαδεηεί θαηλνηφκεο 

δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ αέξα.  

  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να πξνηείλεηε θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ λα ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

αέξα. 

2. Να αλαθεξζείηε ζε ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ παξαπάλσ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ κε 

άιιεο αξρέο ηνπ λένπ ζρνιείνπ, π.ρ.  κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ. 

3. Καηά ηε γλψκε ζαο, πφζν θνληά ή καθξηά βξίζθνληαη νη παξαδνζηαθέο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ζηηο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ; 

 

317o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Γλσξίδνπκε φηη κεξηθέο θνξέο ζηελ πξάμε, ν θαζεγεηήο θαη ηα βηβιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ρξεζηκνπνηνχλ αλαινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία δχζθνισλ θαη ηδηαηηέξσο 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ. Οη αλαινγίεο απηέο είλαη δχν εηδψλ:  αλαινγίεο εληφο ηνπ 

γλσζηηθνχ πεδίνπ (π.ρ. άηνκν θαη ειηαθφ ζχζηεκα) ή εθηφο πεδίνπ (π.ρ. άηνκν θαη 

ζηαθηδφςσκν). Ζ  έξεπλα έρεη δείμεη φηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ επηηπρή 

αλαινγηθή απεηθφληζε, πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ 

αλαινγηψλ ζηε δηδαζθαιία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Γπζθνιία θαηαλφεζεο κηαο αθεξεκέλεο 

έλλνηαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ  π.ρ. ειεθηξηθφ ξεχκα, ρεκηθή ηζνξξνπία, δξάζε 

ελδχκσλ. Ο θαζεγεηήο ρξεζηκνπνηεί αλαινγίεο, αιιά νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο αλαινγίεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2.Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ αλαινγηψλ ζηε δηδαζθαιία;   
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3. Σειηθά εζείο ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε αλαινγίεο ζηε δηδαζθαιία ζαο; (λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεηε) 

 

318
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Γλσξίδνπκε φηη κεξηθέο θνξέο ζηελ πξάμε, ν θαζεγεηήο θαη ηα βηβιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ρξεζηκνπνηνχλ αλαινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία δχζθνισλ, θαη ηδηαηηέξσο 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ. Οη αλαινγίεο απηέο είλαη δχν εηδψλ:  αλαινγίεο εληφο ηνπ 

γλσζηηθνχ πεδίνπ (π.ρ. άηνκν θαη ειηαθφ ζχζηεκα) ή εθηφο πεδίνπ (π.ρ. άηνκν θαη 

ζηαθηδφςσκν). Ζ  έξεπλα έρεη δείμεη φηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ επηηπρή 

αλαινγηθή απεηθφληζε πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ 

αλαινγηψλ ζηε δηδαζθαιία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Γπζθνιία θαηαλφεζεο κηαο αθεξεκέλεο 

έλλνηαο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ  π.ρ. ειεθηξηθφ ξεχκα, ρεκηθή ηζνξξνπία, δξάζε 

ελδχκσλ. Οη θαζεγεηήο ρξεζηκνπνηεί αλαινγίεο θαη νη καζεηέο επηδεηθλχνπλ 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ησλ αλαινγηψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηελ 

θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πηζηεχεηε φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ην ελδηαθέξνλ  ησλ καζεηψλ 

ζπλνδεχεηαη απφ απνηειεζκαηηθή κάζεζε ή ελδέρεηαη νη αλαινγίεο λα κελ 

είραλ απνηειεζκαηηθφηεηα; 

3. Μπνξείηε λα πξνηείλεηε ιφγνπο γηα ηε κε απνηειεζκαηηθφηεηα ή ηε 

κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ αλαινγηψλ ζηε δηδαζθαιία;  

 

319
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Απφ πνιιέο πιεπξέο ππνζηεξίδεηαη δηεζλψο ην Γηεξεπλεηηθφ Μνληέιν Γηδαζθαιίαο 

θαη Μάζεζεο. Ζ δηεξεχλεζε ζπλίζηαηαη «ζηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

νη επηζηήκνλεο κειεηνχλ ην θπζηθφ θφζκν θαη πξνηείλνπλ εμεγήζεηο  βαζηδφκελεο ζε 

καξηπξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο»  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Αθνινπζείηαη ζην ζρνιείν παξαδνζηαθφ 

δηδαθηηθφ κνληέιν, φπνπ παξνπζηάδεηαη έηνηκν ζηνλ καζεηή ην ηειηθφ πξντφλ ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ην Γηεξεπλεηηθφ Μνληέιν 

Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζην Παξαδνζηαθφ 

Γηδαθηηθφ Μνληέιν θαη πψο θαηά ηε γλψκε ζαο ην Γηεξεπλεηηθφ Μνληέιν 

Γηδαζθαιίαο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην μεπέξαζκα ησλ κεηνλεθηεκάησλ; 

3. Σειηθά εζείο ζα πξνηηκνχζαηε, θαη αλ λαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο, ην 

Γηεξεπλεηηθφ Μνληέιν Γηδαζθαιίαο; 
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Απφ πνιιέο πιεπξέο ππνζηεξίδεηαη δηεζλψο ην Γηεξεπλεηηθφ Μνληέιν Γηδαζθαιίαο 

θαη Μάζεζεο. Ζ δηεξεχλεζε ζπλίζηαηαη «ζηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

νη επηζηήκνλεο κειεηνχλ ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη πξνηείλνπλ εμεγήζεηο  βαζηδφκελεο 

ζε καξηπξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο»  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  ην ζρνιείν, αλ θαη ππάξρεη εξγαζηήξην 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, νη θαζεγεηέο απνθεχγνπλ λα θάλνπλ πεηξάκαηα θαη 

πεξηνξίδνληαη ζηε δηδαζθαιία ζηνλ πίλαθα.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ην Γηεξεπλεηηθφ Μνληέιν 

Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, ψζηε λα πινπνηήζεη ην 

Γηεξεπλεηηθφ Μνληέιν θαη λα νδεγήζεη  ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε; 

3. Σειηθά εζείο ζα πξνηηκνχζαηε, θαη αλ λαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο, ην 

Γηεξεπλεηηθφ Μνληέιν Γηδαζθαιίαο; 

 

321
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Απφ πνιιέο πιεπξέο ππνζηεξίδεηαη δηεζλψο ην Γηεξεπλεηηθφ Μνληέιν Γηδαζθαιίαο 

θαη Μάζεζεο. Ζ δηεξεχλεζε ζπλίζηαηαη «ζηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

νη επηζηήκνλεο κειεηνχλ ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη πξνηείλνπλ εμεγήζεηο  βαζηδφκελεο 

ζε καξηπξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο»  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  ηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ πξνβάιιεηαη ζπρλά ε ιεγφκελε «επηζηεκνληθή κέζνδνο», ζηε ζπλέρεηα 

φκσο ε παξαδνζηαθή δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ζην ζρνιείν, αγλνεί 

πιήξσο ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν.     

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ην δηεξεπλεηηθφ κνληέιν 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο κε ηελ «επηζηεκνληθή κέζνδν»; 

2.  πληζηά ε δηεξεπλεηηθή κέζνδνο κία θαη κνλαδηθή «επηζηεκνληθή κέζνδν»; 

3. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα πινπνηήζεη ην 

δηεξεπλεηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη λα νδεγήζεη ζε απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 

 

322
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ηάζε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη φηη ε Γηεξεπλεηηθή Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο θαη 

Μάζεζεο πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ηεο άκεζεο κεηάδνζεο 

μεξήο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηελ νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα απνζηεζίζνπλ, γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο παξαδνζηαθέο εμεηάζεηο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ  

έηνηκε επηζηεκνληθή γλψζε.  Δηδηθφηεξα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ην πείξακα επίδεημεο σο απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Ση πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηε δηεξεπλεηηθή εξγαζία; 

3. Να πξνηείλεηε έλα ζέκα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φπνπ νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα 

ζρεδηάζνπλ έλα πείξακα σο ηκήκα κηαο δηεξεπλεηηθήο εξγαζίαο.   

 

323
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ηάζε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη φηη ε Γηεξεπλεηηθή Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο θαη 

Μάζεζεο πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ηεο άκεζεο κεηάδνζεο 

μεξήο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηελ νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα απνζηεζίζνπλ, γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο παξαδνζηαθέο εμεηάζεηο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλάζην – Λχθεην.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ  

έηνηκε επηζηεκνληθή γλψζε.  Δηδηθφηεξα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ην πείξακα επίδεημεο, σο απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Πηζηεχεηε φηη είλαη απαξαίηεην λα δίλνπκε ζηνπο καζεηέο ζέκαηα θπζηθψλ 

επηζηεκψλ πνπ απαηηνχλ  δηεξεπλεηηθή εξγαζία;  Ση πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ δηεξεπλεηηθή εξγαζία; 

3. Να πξνηείλεηε έλα ζέκα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φπνπ νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα 

παξαηεξήζνπλ, λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα, λα θάλνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη 

λα εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, ψζηε νη δηαδηθαζίεο απηέο λα εληάζζνληαη ζηε 

κέζνδν ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.  

 

324
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ηάζε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη φηη ε Γηεξεπλεηηθή Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο θαη 

Μάζεζεο πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ηεο άκεζεο κεηάδνζεο 

μεξήο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηελ νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα απνζηεζίζνπλ, γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο παξαδνζηαθέο εμεηάζεηο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ. 
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ  

έηνηκε επηζηεκνληθή γλψζε.  Δηδηθφηεξα ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη ην πείξακα επίδεημεο, σο απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Πηζηεχεηε φηη είλαη απαξαίηεην ην πείξακα επίδεημεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ; Ση πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ 

δηεξεπλεηηθή εξγαζία; 

3. Να νξίζεηε  έλα ζέκα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φπνπ νη καζεηέο ζα πξνηείλνπλ 

έλα εξψηεκα γηα δηεξεπλεηηθή εξγαζία θαη λα αλαθέξεηε ηη εξγαζίεο ζα 

θιεζνχλ λα εθηειέζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο.   

 

325
ο
 ενάπιο

 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ηάζε ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είλαη φηη ε Γηεξεπλεηηθή Μέζνδνο Γηδαζθαιίαο θαη 

Μάζεζεο πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ηεο άκεζεο κεηάδνζεο 

μεξήο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηελ νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα απνζηεζίζνπλ γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο παξαδνζηαθέο εμεηάζεηο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαζεγεηήο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ  

έηνηκε επηζηεκνληθή γλψζε.  Δηδηθφηεξα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ην πείξακα επίδεημεο σο απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Πηζηεχεηε φηη είλαη απαξαίηεην ην πείξακα επίδεημεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ; Ση πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ 

δηεξεπλεηηθή εξγαζία; 

3. Σα παξαθάησ ζηάδηα ζπλαπνηεινχλ ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο: (α) ρεδηαζκφο ηεο δηεξεχλεζεο, (β) παξαηήξεζε/πεηξακαηηζκφο (γ)  

ζπιινγή δεδνκέλσλ, (δ) επεμεξγαζία δεδνκέλσλ/ γξαθηθέο παξαζηάζεηο, (ε) 

εμαγσγή  ζπκπεξαζκάησλ, (ζη) Δμεγήζεηο βαζηδφκελεο ζηηο καξηπξίεο.   

4. Να νξίζεηε έλα ζέκα θπζηθψλ επηζηεκψλ φπνπ νη καζεηέο ζα πξνηείλνπλ έλα 

εξψηεκα γηα δηεξεπλεηηθή εξγαζία πνπ λα πξνζθέξεηαη γηα λα αθνινπζήζνπλ 

ηα παξαπάλσ ζηάδηα δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.  

326
ο
 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, λα αλαγλσξίδεη 

εξσηήκαηα θαη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα, πνπ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, 

έηζη, ψζηε λα θαηαλνεί ην θπζηθφ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα επηθέξεη ζε απηφλ, 
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ζπληζηνχλ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Δγγξακκαηηζκφ (ΔΔ) (ή Δπηζηεκνληθφ Αιθαβεηηζκφ.)  

O EΔ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ζηα πιαίζηα 

ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.Δ.)  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηζηεκνληθή γλψζε είλαη ηειεησκέλε, 

δεδνκέλε, ζηαζεξή θαη αμηφπηζηε, παξά ην γεγνλφο ν καζεηήο είλαη έηνηκνο θαη 

ηθαλφο λα αθνκνηψζεη απφ κφλνο ηνπ ηελ πξνζθεξφκελε ζε απηφλ απφ ηνλ θαζεγεηή 

έηνηκε γλψζε. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Να αλαθεξζείηε ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΔΔ πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. 

3. Να αλαθεξζείηε ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΔΔ πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη ην Νέν ρνιείν.  

 

327
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, λα αλαγλσξίδεη 

εξσηήκαηα θαη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, 

έηζη, ψζηε λα θαηαλνεί ην θπζηθφ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο αιιαγέο, πνπ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα επηθέξεη ζε 

απηφλ, ζπληζηνχλ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Δγγξακκαηηζκφ (ΔΔ) (ή Δπηζηεκνληθφ 

Αιθαβεηηζκφ.)  O EΔ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 

ζηφρνπο ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.Δ.)  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο  παξαδνζηαθήο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε εζηίαζή  ηνπ ζηελ απνκλεκφλεπζε ζηείξαο θαη ζπρλά 

άρξεζηεο γηα ηε δσή γλψζεο, ελψ δελ θαιιηεξγνχληαη άιιεο ηθαλφηεηεο, φπσο ε 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε, ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Θεσξείηε  ρξήζηκν θαη ζσζηφ ζηηο εμεηάζεηο λα ηίζεληαη ζέκαηα θξηηηθήο 

ζθέςεο αθφκε θαη αλ απηή δελ θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά ζηα καζήκαηα; 

2. Με πνην ή πνηνπο ηξφπνπο πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή 

ζθέςε; 

3. Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηνο πξέπεη λα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ν ξφινο 

ησλ καζεκάησλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο; 

 

328
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, λα αλαγλσξίδεη 

εξσηήκαηα θαη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα, πνπ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, 

έηζη, ψζηε λα θαηαλνεί ην θπζηθφ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηε 
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ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα επηθέξεη ζε απηφλ, 

ζπληζηνχλ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Δγγξακκαηηζκφ (ΔΔ) (ή Δπηζηεκνληθφ Αιθαβεηηζκφ.)  

O EΔ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ζηα πιαίζηα 

ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.Δ.)  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ. 

2. Υπάρχουζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Η αμηνιόγεζε ηνπ ΔΔ ζε δηεζλέο επίπεδν 

γίλεηαη κε δηεζλή πξνγξάκκαηα, όπσο ην Πξόγξακκα γηα ηε Γηεζλή Αμηνιόγεζε ησλ 

Μαζεηώλ  (Program for International Student Assessment, PISA) ηνπ Οξγαληζκνύ 

Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, ΟΟΣΑ. Ο δηαγσληζκόο PISA γίλεηαη θάζε 

ηξία ρξόληα θαη ζε απηόλ ζπκκεηέρνπλ 15ρξνλνη καζεηέο από κέιε θαη κε κέιε ηνπ 

νξγαληζκνύ. Σηελ ηειεπηαία  έξεπλα ηνπ 2009 ζπκκεηείραλ 4.969 καζεηέο από 184 

ζρνιεία ηεο Διιάδα. Σε ζύλνιν 65 ρσξώλ, νη Έιιελεο καζεηέο  θαηέιαβαλ ηε 40ή 

ζέζε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Θεσξείηε  ρξήζηκν θαη ζσζηφ λα ζπκκεηέρεη ε Διιάδα ζηνλ δηαγσληζκφ 

PISA; 

2. ε πνηνπο ιφγνπο νθείινληαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη ρακειέο επηδφζεηο ησλ 

Διιήλσλ καζεηψλ; 

3. Να πξνηείλεηε ηξφπνπο πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαπάλσ κε 

ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο. 

 

329
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, λα αλαγλσξίδεη 

εξσηήκαηα θαη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, 

έηζη, ψζηε λα θαηαλνεί ην θπζηθφ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα επηθέξεη ζε απηφλ, 

ζπληζηνχλ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Δγγξακκαηηζκφ (ΔΔ) (ή Δπηζηεκνληθφ Αιθαβεηηζκφ.)  

O EΔ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ζηα πιαίζηα 

ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.Δ.)  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ.  

2. Υπάρχουζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Η αμηνιόγεζε ηνπ ΔΔ ζε δηεζλέο επίπεδν 

γίλεηαη κε δηεζλή πξνγξάκκαηα, όπσο ην Πξόγξακκα γηα ηε Γηεζλή Αμηνιόγεζε ησλ 

Μαζεηώλ  (Program for International Student Assessment, PISA) ηνπ Οξγαληζκνύ 

Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ΟΟΣΑ. Ο δηαγσληζκόο PISA γίλεηαη θάζε 

ηξία ρξόληα θαη ζε απηόλ ζπκκεηέρνπλ 15ρξνλνη καζεηέο από κέιε θαη κε κέιε ηνπ 

νξγαληζκνύ. Σηελ ηειεπηαία  έξεπλα ηνπ 2009 ζπκκεηείραλ 4.969 καζεηέο από 184 

ζρνιεία ηεο Διιάδα. Σε ζύλνιν 65 ρσξώλ, νη Έιιελεο καζεηέο  θαηέιαβαλ ηε 40ή 

ζέζε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη επηδφζεηο θάζε ρψξαο ζηνλ δηαγσληζκφ  PISA 

ζρεηίδνληαη κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηε δνκή ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο ρψξαο. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα πξνβιήκαηα ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ζηε ρψξα καο; 

2. ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα,  πνιιή πξνζνρή δίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζεκειησδψλ ή κεγάισλ ηδεψλ ηεο επηζηήκεο, ελψ ε πξνζνρή ζηε δηεξεπλεηηθή 
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δηδαζθαιία (inquiry teaching) θαη ηελ πξναγσγή ηεο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ηεο 

επηζηήκεο είλαη αλεπαξθείο. Να ζρνιηάζεηε πνχ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο.   

 

330
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ επηζηεκνληθή γλψζε, λα αλαγλσξίδεη 

εξσηήκαηα θαη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, 

έηζη, ψζηε λα θαηαλνεί ην θπζηθφ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη θαη λα ζπκβάιιεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα επηθέξεη ζε απηφλ, 

ζπληζηνχλ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Δγγξακκαηηζκφ (ΔΔ) (ή Δπηζηεκνληθφ Αιθαβεηηζκφ.)  

O EΔ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ζηα πιαίζηα 

ησλ γεληθψλ ζθνπψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φ.E.)  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ.  

Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΔ ζε δηεζλέο επίπεδν 

γίλεηαη κε δηεζλή πξνγξάκκαηα, φπσο ην Πξφγξακκα γηα ηε Γηεζλή Αμηνιφγεζε ησλ 

Μαζεηψλ  (Program for International Student Assessment, PISA) ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο, ΟΟΑ. Ο δηαγσληζκφο PISA  εζηηάδεη 

ζηελ "πξαθηηθή γλψζε ζηε δσή", δειαδή: ηελ αλαγλψξηζε ησλ εξσηήζεσλ σο 

επηζηεκνληθψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ απζηεξή αμηνιφγεζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ, θαη ηηο επηζηεκνληθέο ηδέεο ζηελ επηθνηλσλία.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Δίζηε ελήκεξνο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ Διιήλσλ 15ρξνλσλ καζεηψλ ζηνλ  

PISA; 

2. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη επηδφζεηο θάζε ρψξαο ζηνλ δηαγσληζκφ  PISA 

ζρεηίδνληαη κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηε δνκή ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα πξνβιήκαηα ησλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε ρψξα καο; 

3. ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα,  πνιιή πξνζνρή δίδεηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζεκειησδψλ ή κεγάισλ ηδεψλ ηεο επηζηήκεο, ελψ ε πξνζνρή ζηε 

δηεξεπλεηηθή δηδαζθαιία (inquiry teaching) θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο είλαη αλεπαξθείο. Να ζρνιηάζεηε πνχ 

πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο.   

 

331
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.)  ζεσξνχληαη, θαηά θνηλή νκνινγία,  επηζηήκεο 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο θαη γνεηεπηηθέο. Απηφ κάιινλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δσή θαη δίλνπλ (ή ηνπιάρηζηνλ πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ) 

απαληήζεηο ζε ρηιηάδεο εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Θα πεξίκελε ινηπφλ θαλείο, φηη νη καζεηέο 

ζα ηηο έβιεπαλ κε ζπκπάζεηα θαη ελδηαθέξνλ.  Δλ ηνχηνηο, ε κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο 

ηηο αληηκεησπίδεη κε θφβν, αδηαθνξία, ή θαη κε αληηπάζεηα. Φπζηθή ζπλέπεηα είλαη νη 

καζεηέο λα γπξίδνπλ ηελ πιάηε ζηα καζήκαηα απηά θαη λα ηα καζαίλνπλ κε έλα 

δηαζηξεβισκέλν ηξφπν, πνπ κάιινλ ηνπο θαζηζηά «επηζηεκνληθά αλαιθάβεηνπο». 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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1. Γεδομένα: Σάμε: Υεκεία Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ο θαζεγεηήο δηδάζθεη κάζεκα Οξγαληθήο 

Υεκείαο γηα ηηο αιθνφιεο θαη πεξηνξίδεηαη ζε θαζαξά επηζηεκνληθά ζέκαηα, π.ρ. 

δνκή, θπζηθέο ηδηφηεηεο, αληίδξαζε θαχζεο, αληίδξαζε νμείδσζεο. Ζ πιεηνλφηεηα 

ησλ καζεηψλ δείρλνπλ αδηάθνξνη.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Πνχ κπνξεί θαηά ηε γλψκε ζαο λα νθείιεηαη ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ; 

3. Να αλαθεξζείηε ζε παξαδείγκαηα απφ ην κάζεκα ηεο αιθνφιεο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δσή θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ.  

 

332
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.)  ζεσξνχληαη, θαηά θνηλή νκνινγία,  επηζηήκεο 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο θαη γνεηεπηηθέο. Απηφ κάιινλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δσή θαη δίλνπλ (ή ηνπιάρηζηνλ πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ) 

απαληήζεηο ζε ρηιηάδεο εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν, ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Θα πεξίκελε ινηπφλ θαλείο φηη νη καζεηέο 

ζα ηηο έβιεπαλ κε ζπκπάζεηα θαη ελδηαθέξνλ.  Δλ ηνχηνηο, ε κεγάιε πιεηνλφηεηά ηνπο 

ηηο αληηκεησπίδεη κε θφβν, αδηαθνξία, ή θαη κε αληηπάζεηα. Φπζηθή ζπλέπεηα είλαη νη 

καζεηέο λα γπξίδνπλ ηελ πιάηε ζηα καζήκαηα απηά θαη λα ηα καζαίλνπλ κε έλα 

δηαζηξεβισκέλν ηξφπν, πνπ κάιινλ ηνπο θαζηζηά «επηζηεκνληθά αλαιθάβεηνπο». 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Υεκεία Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ο θαζεγεηήο δηδάζθεη κάζεκα Οξγαληθήο 

Υεκείαο γηα ηνλ πνιπκεξηζκφ ησλ αθφξεζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη πεξηνξίδεηαη ζε 

θαζαξά επηζηεκνληθά ζέκαηα, π.ρ. πνιπκεξηζκφο πξνζζήθεο, έλλνηα κνλνκεξνχο θαη 

πνιπκεξνχο. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηεί κνληέια Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ δείρλνπλ 

αδηάθνξνη.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Πνχ κπνξεί θαηά ηε γλψκε ζαο λα νθείιεηαη ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ; 

3. Να αλαθεξζείηε ζε ηξφπνπο ζχλδεζεο ηνπ καζήκαηνο γηα ηα πνιπκεξή κε ηε 

δσή θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.  
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Τπνζηεξίδεηαη φηη ε θαηαλφεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ – σο έλα ζχζηεκα αμηψλ, 

πξάμεο, θνπιηνχξαο, θνηλφηεηαο, θαη/ή ηξφπνο γλψζεο -  είλαη θξίζηκε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο γλψζεο πνπ απνθαινχκε «Φπζηθέο Δπηζηήκεο» (Benchmarks for 

scientific literacy, American Association for the Advancement of Science,  1984, 

NRC, 1996). Γηα λα θαηαλνήζνπλ επνκέλσο θαιχηεξα νη καζεηέο ην πεξηερφκελν ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πξέπεη λα απνθηήζνπλ γλψζε ηνχ πψο παξάγεηαη ε 

επηζηεκνληθή γλψζε θαη γίλεηαη απνδεθηή κέζα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Αθνινπζείηαη ζην ζρνιείν παξαδνζηαθφ 

δηδαθηηθφ κνληέιν, φπνπ παξνπζηάδεηαη έηνηκν ζηνλ καζεηή ην ηειηθφ πξντφλ ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο.  Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο είλαη αδηάθνξνη γηα ηα καζήκαηα 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζεσξψληαο φηη απηά είλαη άζρεηα κε ηε δσή.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο κεξηθά απφ ηα βαζηθά  ζέκαηα ησλ  Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ  ζηα νπνία πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα; 

3. Να  πξνηείλεηε έλα παξάδεηγκα  καζεζηαθήο εκπεηξίαο, πνπ ζα ζπληεινχζε 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Τπνζηεξίδεηαη φηη ε θαηαλφεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ – σο έλα ζχζηεκα αμηψλ, 

πξάμεο, θνπιηνχξαο, θνηλφηεηαο, θαη/ή ηξφπνο γλψζεο -  είλαη θξίζηκε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο γλψζεο πνπ απνθαινχκε «Φπζηθέο Δπηζηήκεο» (Benchmarks for 

scientific literacy, American Association for the Advancement of Science,  1984, 

NRC, 1996). Γηα λα θαηαλνήζνπλ επνκέλσο θαιχηεξα νη καζεηέο ην πεξηερφκελν ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πξέπεη λα απνθηήζνπλ γλψζε ηνχ πψο παξάγεηαη ε 

επηζηεκνληθή γλψζε θαη γίλεηαη απνδεθηή κέζα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Αθνινπζείηαη ζην ζρνιείν ην 

παξαδνζηαθφ δηδαθηηθφ κνληέιν, φπνπ παξνπζηάδεηαη έηνηκν ζηνλ καζεηή ην ηειηθφ 

πξντφλ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο.  Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο είλαη αδηάθνξνη γηα ηα 

καζήκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, ζεσξψληαο φηη απηά είλαη άζρεηα κε ηε δσή.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. ρεηίδεηαη ε ηζηνξία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηε θχζε ηνπο; 

3. Να  πξνηείλεηε έλα παξάδεηγκα απφ ηελ ηζηνξία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκελν δηδαθηηθά, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

θχζεο ηνπο. 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε Φχζε ηεο Δπηζηήκεο (ΦηΔ). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα 

νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο λα κελ  είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ  ηνπο 

καζεηέο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε ΦηΔ, θάηη πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηε ζχγρξνλε 

επνρή.  Ζ ΦηΔ δηαιακβάλεη ηελ επηζηεκνινγία ηεο επηζηήκεο, ηελ επηζηήκε σο 
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ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο αμίεο θαη δνμαζίεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηζηεκνληθή γλψζε είλαη ηειεησκέλε, 

δεδνκέλε, ζηαζεξή θαη αμηφπηζηε, ρσξίο λα κπνξνχκε λα ηελ ακθηζβεηήζνπκε.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Να αλαθεξζείηε ζε κηα πεξίπησζε φπνπ ε ηξέρνπζα επηζηεκνληθή γλψζε έρεη 

πξνζσξηλφ ραξαθηήξα;   

3. Πηζηεχεηε φηη είλαη απαξαίηεην λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ αληίιεςε φηη 

πνιιέο επηζηεκνληθέο γλψζεηο έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε Φχζε ηεο Δπηζηήκεο (ΦηΔ). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα 

νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο λα κελ  είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ  ηνπο 

καζεηέο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε ΦηΔ, θάηη πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηε ζχγρξνλε 

επνρή.  Ζ ΦηΔ δηαιακβάλεη ηελ επηζηεκνινγία ηεο επηζηήκεο, ηελ επηζηήκε σο 

ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο αμίεο θαη δνμαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λχθεην. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ππάξρεη κηα επηζηεκνληθή κέζνδνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα: 

παξαηήξεζε – κέηξεζε-ππφζεζε – πείξακα – επηβεβαίσζε  ή απφξξηςε ππφζεζεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Να αλαθεξζείηε ζε κηα πεξίπησζε φπνπ ε επηζηήκε εμειίρζεθε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ ππαγνξεχεη ε σο άλσ επηζηεκνληθή 

κέζνδνο.  

3.  Πηζηεχεηε φηη είλαη απαξαίηεην λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ αληίιεςε φηη 

δελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή επηζηεκνληθή κέζνδνο, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο 

κέζνδνη πνπ κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη δηαθνξέο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε Φχζε ηεο Δπηζηήκεο (ΦηΔ). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα 

νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο λα κελ  είλαη ζε  ζέζε λα βνεζήζνπλ  

ηνπο καζεηέο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε ΦηΔ, θάηη πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηε 

ζχγρξνλε επνρή.  Ζ ΦηΔ δηαιακβάλεη ηελ επηζηεκνινγία ηεο επηζηήκεο, ηελ 
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επηζηήκε σο ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο αμίεο θαη δνμαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λχθεην. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

αληίιεςε, ε επηζηεκνληθή εξγαζία ζπλίζηαηαη ζε εξγαζία ξνπηίλαο, φπνπ νη 

επηζηήκνλεο αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά πξσηφθνιια. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Να αλαθεξζείηε ζε κηα πεξίπησζε, φπνπ ε επηζηήκε εμειίρζεθε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ ππαγνξεχεη ν σο άλσ ηξφπνο εξγαζίαο. 

3.   Πηζηεχεηε φηη είλαη απαξαίηεην λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ αληίιεςε, 

φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο; 
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε Φχζε ηεο Δπηζηήκεο (ΦηΔ). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα 

νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο λα κελ  είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ  ηνπο 

καζεηέο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε ΦηΔ, θάηη πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηε ζχγρξνλε 

επνρή.  Ζ ΦηΔ δηαιακβάλεη ηελ Δπηζηεκνινγία ηεο επηζηήκεο, ηελ επηζηήκε σο 

ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο αμίεο θαη δνμαζίεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λχθεην. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ππάξρεη ε αληίιεςε φηη ε επηζηήκε είλαη αληηθεηκεληθή θαη φηη 

αλαπηχζζεηαη αλεπεξέαζηα απφ πξνζσπηθέο ή εμσγελείο επηδξάζεηο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Να αλαθεξζείηε ζε κηα πεξίπησζε φπνπ ε επηζηήκε εμειίρζεθε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ ππαγνξεχεη ε σο άλσ πξνζέγγηζε.   

3. Πηζηεχεηε φηη είλαη απαξαίηεην λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ αληίιεςε φηη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε επηζηήκε αλαπηχζζεηαη ζε θαηεπζχλζεηο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ πξνζσπηθέο ή εμσγελείο επηδξάζεηο;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε Φχζε ηεο Δπηζηήκεο (ΦηΔ). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα 

νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο λα κελ  είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ  ηνπο 

καζεηέο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε ΦηΔ, θάηη πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηε ζχγρξνλε 

επνρή.  Ζ ΦηΔ δηαιακβάλεη ηελ επηζηεκνινγία ηεο επηζηήκεο, ηελ επηζηήκε σο 
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ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο αμίεο θαη δνμαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λχθεην. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ε επηζηήκε αλαπηχζζεηαη ζην θελφ, απιψο απφ επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Να αλαθεξζείηε ζε κηα πεξίπησζε φπνπ ε επηζηήκε εμειίρζεθε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ απηφλ πνπ ππαγνξεχεη ε σο άλσ αληίιεςε.  

3.  Πηζηεχεηε φηη είλαη απαξαίηεην λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ αληίιεςε φηη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην θνηλσληθφ θαη ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην παίδνπλ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία 

κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηε Φχζε ηεο Δπηζηήκεο (ΦηΔ). Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα 

νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο λα κελ  είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ  ηνπο 

καζεηέο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηε ΦηΔ, θάηη πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηε ζχγρξνλε 

επνρή.  Ζ ΦηΔ δηαιακβάλεη ηελ επηζηεκνινγία ηεο επηζηήκεο, ηελ επηζηήκε σο 

ηξφπν ζθέςεο θαη ηηο αμίεο θαη δνμαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λχθεην. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε, ε επηζηήκε είλαη ηειεησκέλε, θαηαζηαιαγκέλε θαη απηήλ ηελ εθδνρή 

πξέπεη λα δίλνπκε ζηνπο καζεηέο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Να αλαθεξζείηε ζε κηα πεξίπησζε πνπ αλαηξέπεη ηελ παξαπάλσ  αληίιεςε. 

3.   Πηζηεχεηε φηη ε ηζηνξία ηεο επηζηήκεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα εδξαησζεί 

ζηνπο καζεηέο ε αληίιεςε φηη πνιιέο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο ππφθεηληαη ζε 

ακθηζβήηεζε θαη αλαζεψξεζε;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.) βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πείξακα.  Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πείξακα, θαη θαηεμνρήλ ε εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ησλ Φ.Δ.   Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν 

είλαη: (α) λα δηδάμνπλ ρεηξσλαθηηθέο δεμηφηεηεο  θαη (β) λα δείμνπλ ηε ζρεηηθή 
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ζεσξία. Αθεηέξνπ, νη ζηφρνη κηαο ηέηνηαο εξγαζίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο:  

(i) λα δηδάμνπλ ην πεξηερφκελν ηεο επηζηήκεο.  

(ii) λα δηδάμνπλ ηηο κεζφδνπο ηεο  επηζηήκεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή 

δαζθαινθεληξηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ν θαζεγεηήο πξνζθέξεη έηνηκε ηε 

ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή γλψζε θαη νη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηε κάζνπλ / λα 

ηελ απνζηεζίζνπλ. Σν πείξακα, φρη κφλν δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην, αιιά θαη 

ζηνρνπνηείηαη σο ελνριεηηθφ, επεηδή απαηηεί ρξφλν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ζεσξίαο θαη ηε ιχζε αζθήζεσλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Να αλαθεξζείηε ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξάκαηνο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαιχηεξε ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε.  

3. Να αλαθεξζείηε ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξάκαηνο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ είλαη ειιεηκκαηηθά ζην ειιεληθφ ζρνιείν, π.ρ. 

θξηηηθή ζθέςε θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.) βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πείξακα.  Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πείξακα, θαη θαηεμνρήλ ε εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ησλ Φ.Δ.  χκθσλα κε ηνλ Hodson (1990), ε πξαθηηθή εξγαζία κπνξεί: 

λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο κε ηελ πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

απφιαπζεο, λα δηδάμεη ηηο εξγαζηεξηαθέο δεμηφηεηεο, λα εληζρχζεη ηελ εθκάζεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, λα επηδείμεη ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν θαη λα αλαπηχμεη ηελ 

ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο, λα αλαπηχμεη ' επηζηεκνληθέο ζηάζεηο' , φπσο ε επξχηεηα 

ζθέςεο θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή 

δαζθαινθεληξηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ν θαζεγεηήο πξνζθέξεη έηνηκε ηε 

ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή γλψζε θαη νη καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηε κάζνπλ / λα 

ηελ απνζηεζίζνπλ. Σν πείξακα, φρη κφλν δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην, αιιά θαη 

ζηνρνπνηείηαη σο ελνριεηηθφ, επεηδή ΄θιέβεη‟ ρξφλν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ζεσξίαο θαη ηε ιχζε αζθήζεσλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Να θάλεηε κηα ηεξάξρεζε ησλ  παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεηξάκαηνο 

αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο ζηε  κάζεζε ησλ Φ.Δ.  
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3. Να αλαθεξζείηε ζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξάκαηνο ηα νπνία ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, αιιά είλαη ειιεηκκαηηθά ζην ειιεληθφ ζρνιείν, 

φπσο π.ρ. ε  θξηηηθή ζθέςε θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.) βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πείξακα.  Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πείξακα, θαη θαηεμνρήλ ε εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ησλ Φ.Δ.  Οη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο 

ζεκαληηθέο θάζεηο, φπνπ αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο ε επζχλε γηα: (α) ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδηαζκφ κηαο έξεπλαο, (β) ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο  

πεηξακαηηθήο έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλεη ρεηξνλαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, (γ) ηελ 

παξαηήξεζε θαη κέηξεζε ησλ αιιαγψλ θαη (δ) ηε αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Παξφιν πνπ ν θαζεγεηήο θάλεη 

πεηξάκαηα επίδεημεο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ, εληνχηνηο εκπιέθεη ειάρηζηα ηνπο 

καζεηέο ζε απηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πεηξάκαηα γηα ηελ εμαγσγή γλψζεο, πνπ 

πξέπεη λα πξνζιάβνπλ νη καζεηέο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Αξθνχλ ηα πεηξάκαηα επίδεημεο γηα ηελ αλάδεημε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξεη ην πείξακα ζηε κάζεζε ησλ Φ.Δ.; 

3. Να πξνηείλεηε ηξφπνπο πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ην πείξακα επίδεημεο, ψζηε απηφ 

λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαπάλσ ηέζζεξηο ζεκαληηθέο θάζεηο  ηεο 

εξγαζηεξηαθήο εξγαζίαο.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.) βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πείξακα.  Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πείξακα, θαη  θπξίσο  ε εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

ησλ Φ.Δ.  Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν είλαη:  (α) λα 

δηδάμνπλ ρεηξσλαθηηθέο δεμηφηεηεο  θαη (β) λα δείμνπλ ηε ζρεηηθή ζεσξία.  

εκαληηθνί είλαη επίζεο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηφρνη: ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα, 

απφιαπζε ηνπ καζήκαηνο, αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, γηα ηα θαηλφκελα πνπ 

ζπδεηηνχληαη ζηε ζεσξία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Παξφιν πνπ ν θαζεγεηήο θάλεη 

πεηξάκαηα επίδεημεο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ Φ.Δ, εληνχηνηο εκπιέθεη ειάρηζηα ηνπο 

καζεηέο ζε απηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πεηξάκαηα γηα ηελ εμαγσγή γλψζεο πνπ πξέπεη 

λα πξνζιάβνπλ νη καζεηέο. 
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. πκβάινπλ ηα πεηξάκαηα επίδεημεο ζηελ αλάδεημε ησλ παξαπάλσ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηφρσλ. 

3. Να πξνηείλεηε ηξφπνπο πνπ ζα ζπληειέζνπλ, ψζηε  ην πείξακα επίδεημεο λα 

κπνξεί λα  αλαδείμεη ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη λα αλαπηχμεη 

επηζηεκνληθέο ηθαλφηεηεο, φπσο ν ζρεδηαζκφο πεηξακάησλ, ε κέηξεζε,  ε 

αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.) βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πείξακα.  Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πείξακα, θαη θαηεμνρήλ ε εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ,ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ησλ Φ.Δ.   Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο εξγαζηεξηαθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν 

είλαη:  (α) λα δηδάμνπλ ρεηξσλαθηηθέο δεμηφηεηεο  θαη (β) λα δείμνπλ ηε ζρεηηθή 

ζεσξία.  Αθεηέξνπ, νη ζηφρνη κηαο ηέηνηαο εξγαζίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο: λα δηδάμνπλ ην πεξηερφκελν ηεο επηζηήκεο θαη λα δηδάμνπλ ηηο κεζφδνπο 

ηεο  επηζηήκεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 11 

«Δξγαζηεξηαθψλ Οδεγψλ» ηεο Γεληθήο Υεκείαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Domin (1999), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο  απαηηνχλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο ζηα ηξία ρακειφηεξα 

γλσζηαθά επίπεδα ηαμηλφκεζεο ηνπ Bloom: γλψζε, θαηαλφεζε, εθαξκνγή, 

αθήλνληαο έμσ ηα ηξία πςειφηεξα επίπεδα ηεο ηαμηλνκίαο, δειαδή ηελ αλάιπζε, ηε 

ζχλζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Γηαηί θαηά ηε γλψκε ζαο ζπκβαίλεη απηφ ζηελ  παξαδνζηαθή εξγαζηεξηαθή 

δηδαζθαιία; 

2. Θεσξείηε αλαγθαίν λα θαιιηεξγνχληαη ζην ζρνιείν θαη ηα πςειφηεξα επίπεδα 

θαηά Bloom; 

3. Να πξνηείλεηε  ηξφπνπο  κε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ  θαιιηέξγεηα ησλ πςειφηεξσλ γλσζηαθψλ επηπέδσλ. 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.) βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πείξακα.  Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πείξακα, θαη θαηεμνρήλ ε εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ησλ Φ.Δ.  χκθσλα κε ηνλ Domin (1999), ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη 

επδηάθξηησλ κνξθψλ εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο: πεξηγξαθηθή (expository), 

δηεξεχλεζεο (inquiry), αλαθαιππηηθή (discovery), βαζηζκέλε ζε πξνβιήκαηα 

(problem-based).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Παξφινλ φηη ν θαζεγεηήο εκπιέθεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, απηέο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηγξαθηθνχ εξγαζηεξίνπ, δειαδή πεξηνξίδνληαη ζηελ πηζηή εθηέιεζε 

νδεγηψλ/ζπληαγψλ θαη ζηελ επηβεβαίσζε ησλ γλψζεσλ.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Θεσξείηε ρξήζηκε ηελ εηζαγσγή θαη άιισλ κνξθψλ εξγαζηεξηαθήο εξγαζίαο; 

3. Να πξνηείλεηε  ηξφπνπο  κε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην κπνξεί λα 

απνθηήζεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ άιισλ κνξθψλ.    
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Φ.Δ.) βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην πείξακα.  Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πείξακα, θαη θαηεμνρήλ ε εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζεσξνχληαη απαξαίηεηα ζηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε ησλ Φ.Δ.  Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο. Ο 

Lunetta (1998) δηαθξίλεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζχκθσλα κε δχν πηπρέο:  

 Σελ έθηαζε ηεο εμσηεξηθήο θαζνδήγεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη/ή ην 

εγρεηξίδην, πνπ νδεγεί (i) ζε δνκεκέλεο κνξθέο κε  ιεπηνκεξή ζπληαγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ή (ii) ζε αλνηθηέο κνξθέο πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο καζεηέο ηελ  ελεξγεηηθή πξνζσπηθή εκπινθή ηνπο. 

 Σν θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ κπνξεί λα πνηθίιεη απφ ην απιφ ζηήζηκν 

ηνπ πεηξάκαηνο, έσο ηελ ζπκπεξίιεςε κηαο πιήξνπο δηεξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Παξφιν φηη ν θαζεγεηήο εκπιέθεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, απηέο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηγξαθηθνχ εξγαζηεξίνπ, δειαδή πεξηνξίδνληαη ζηελ πηζηή εθηέιεζε 

νδεγηψλ/ζπληαγψλ θαη ζηελ επηβεβαίσζε ησλ γλψζεσλ.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ση πιενλεθηήκαηα θαη ηη κεηνλεθηήκαηα βξίζθεηε ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε; 

2. Θεσξείηε ρξήζηκε ηελ εηζαγσγή θαη άιισλ κνξθψλ εξγαζηεξηαθήο εξγαζίαο; 

3. Να πξνηείλεηε  ηξφπνπο  κε ηνπο νπνίνπο ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεί θαη πηπρέο απφ απηέο πνπ ζπδήηεζε ν Lunetta. 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή ζεσξία κάζεζεο δίλεη κεγάιε έκθαζε ζην ξφιν ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ απφθηεζε λέσλ ηδεψλ θαη 

δεμηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ. 
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ζ έξεπλα ηνπ Cleghorn (1992) έδεημε φηη 

καζεηέο ζηελ Κέλπα έκαζαλ θαιχηεξα έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, παξά φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα Αγγιηθά, 

ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή ζεσξία 

κάζεζεο  κε ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε, πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ζε ζρέζε κε πεηξακαηηθφ πιηθφ, 

πνπ ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή 

δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή ζεσξία κάζεζεο δίλεη κεγάιε έκθαζε ζην ξφιν ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ απφθηεζε λέσλ ηδεψλ θαη 

δεμηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Π.ρ. ε  έξεπλα ηνπ Cleghorn (1992) έδεημε φηη 

καζεηέο ζηελ Κέλπα έκαζαλ θαιχηεξα έλλνηεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα παξά φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα Αγγιηθά, 

ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ.  

 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Αθνινπζείηαη ζην ζρνιείν παξαδνζηαθφ 

δηδαθηηθφ κνληέιν, φπνπ παξνπζηάδεηαη έηνηκν ζηνλ καζεηή ην ηειηθφ πξντφλ ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο.  Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο είλαη αδηάθνξνη γηα ηα καζήκαηα 

ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ζεσξψληαο φηη απηά είλαη άζρεηα κε ηε δσή.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή ζεσξία 

κάζεζεο  κε ηελ θαηάζηαζε θαη ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Θα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ 

πεηξακαηηθφ πιηθφ, πνπ λα απνηειείηαη απφ γλσζηά θαη νηθεία ζηνπο καζεηέο 

αληηθείκελα θαη ζπζθεπέο; πλδέεηαη απηφ ην πιηθφ κε ηελ θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθή ζεσξία κάζεζεο; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Γίλεηαη δεθηφ φηη ε εθηέιεζε πεηξακάησλ βνεζάεη ζηε κάζεζε δχζθνισλ ελλνηψλ 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, φπσο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο αέξηαο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

αεξίσλ.  Καηαλφεζή ηνπο είλαη πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο θαη ε εθηέιεζε 

πεηξακάησλ βνεζάεη ζηε κάζεζε  πςειήο δπζθνιίαο ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Υεκεία Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα 

πεξηγξάςνπλ νξζψο έλα πείξακα θαχζεο ζεηαθηνχ. Οη καζεηέο, δελ βιέπνπλ ηνλ 
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ιεπθφ θαπλφ πνπ παξάγεηαη σο ην πξντφλ ηεο θαχζεο, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, αιιά 

αλη΄  απηνχ βιέπνπλ λα ιηψλεη ην ζεηάθη θαη λα εμαηκίδεηαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να αλαθεξζείηε ζηα δηδαθηηθά πξνβιήκαηα, πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε απηή θαη πνηα είλαη ηα πηζαλά αίηηά ηνπο (πνηα είλαη ε πηζαλή 

εμήγεζή ηνπο).  

2. Να πξνηείλεηε πηζαλέο ιχζεηο πνπ ζα ζπκβάινπλ, ψζηε λα ππάξμεη 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ πεηξάκαηνο ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο θαχζεο. 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ έξεπλα αλαθέξεη φηη  ε θαηαλφεζε ηεο αέξηαο θαηάζηαζεο θαη ησλ αεξίσλ είλαη 

πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο. Δμάιινπ, γίλεηαη δεθηφ φηη  ε εθηέιεζε πεηξακάησλ 

βνεζάεη ζηε κάζεζε ησλ ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ, θαη επνκέλσο λα δερζνχλ, φηη ν αέξαο έρεη κάδα.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να αλαθεξζείηε ζηνπο ιφγνπο πνπ πηζαλνινγείηε  φηη ζπκβάιινπλ ζηε γέλεζε 

ηνπ παξαπάλσ δηδαθηηθνχ πξνβιήκαηνο.  

2.  Να πξνηείλεηε πηζαλφ πείξακα ή πεηξάκαηα, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο  φηη ν αέξαο έρεη κάδα.   
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ έξεπλα αλαθέξεη φηη  ε θαηαλφεζε ησλ ππνκηθξνζθνπηθψλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ (κφξηα, άηνκα, ειεθηξφληα, ρεκηθνί δεζκνί) είλαη πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο 

καζεηέο. Δμάιινπ, γίλεηαη δεθηφ φηη ε εθηέιεζε πεηξακάησλ βνεζάεη ζηε κάζεζε 

ησλ ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Υεκεία ιπθείνπ. 

Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο θαζεγεηήο πξφθεηηαη λα δηδάμεη ηελ 

έλλνηα ηνπ ηνληηθνχ δεζκνχ θαη αξρίδεη ην κάζεκα εθηειψληαο έλα πείξακα 

ειεθηξφιπζεο ηεγκέλνπ πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ. Μέζα ζε έλα ρσλεπηήξη έρεη 

ηνπνζεηήζεη ζηεξεφ ΝαΟΖ θαη δχν ειεθηξφδηα γξαθίηε. Σν θχθισκα ηξνθνδνηείηαη 

κε ζπλερέο ξεχκα απφ κηα κπαηαξία, ελψ ζε απηφ παξεκβάιιεηαη ζε ζεηξά έλα 

ειεθηξηθφ ιακπάθη. Ο θαζεγεηήο ζεξκαίλεη εμσηεξηθά απφ θάησ ηελ θάςα κε ηε 

θιφγα απφ έλα γθαδάθη, νπφηε ηήθεηαη ην ΝαΟΖ θαη ην ιακπάθη θσηνβνιεί. Καηφπηλ 

απνκαθξχλεη ηε θιφγα θαη ζε ιίγν ην ιακπάθη ζβήλεη.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα ε ζρέζε θαη ε ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

έλλνηαο ηνπ ηνληηθνχ δεζκνχ; 
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2. Μήπσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν ν θαζεγεηήο λα μεθηλνχζε ακέζσο κε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ ηνληηθνχ δεζκνχ, ρσξίο λα θάλεη 

θαλέλα πείξακα θαη ρσξίο λα αλαθεξζεί θαζφινπ ζε πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

φπσο ηα παξαπάλσ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

3.  Να αλαθεξζείηε γεληθφηεξα ζην ζέκα ηεο θαηαλφεζεο απφ καζεηέο ιπθείνπ 

ελλνηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δνκή ηεο χιεο, φπσο ν ηνληηθφο δεζκφο. 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ρξεζηκoπνηείηαη ζε κεγάιε έθηαζε ν ζπκβνιηζκφο (ρεκηθά 

ζχκβνια, καζεκαηηθέο εμηζψζεηο θ.ι.π). Ζ έξεπλα αλαθέξεη φηη ε θαηαλφεζε ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ είλαη πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο. Δμάιινπ, γίλεηαη δεθηφ ε 

εθηέιεζε πεηξακάησλ βνεζάεη ζηε κάζεζε ησλ ελλνηψλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Μάζεκα: Υεκεία Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ. 

Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κάζεκα πνπ κειεηά ηηο θαηεγνξίεο 

ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ, ν θαζεγεηήο εθηειεί πεηξακαηηθά (ν ίδηνο ή νη καζεηέο) 

δηάθνξεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Ο θαζεγεηήο έρεη γξακκέλεο ζηνλ πίλαθα ηηο 

αληίζηνηρεο ρεκηθέο εμηζψζεηο, θαη κεηά ηελ πεηξακαηηθή εθηέιεζε θάζε αληίδξαζεο, 

ν θαζεγεηήο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηε ζρεηηθή ρεκηθή εμίζσζε ζηνλ 

πίλαθα θαη λα εμεγήζνπλ/θαηαλνήζνπλ ηελ θαηεγνξία ηεο αληίδξαζεο (ζχλζεζε, 

απνζχλζεζε, απιή αληηθαηάζηαζε, δηπιή αληηθαηάζηαζε).  Έλαο δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο είλαη πξψηα λα εθηεινχληαη νη αληηδξάζεηο θη έπεηηα νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα 

ηνπ θαζεγεηή λα γξάθνπλ ηηο αληίζηνηρεο εμηζψζεηο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα θαηά ηελ γλψκε ζαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαζεκηάο 

απφ ηηο παξαπάλσ δχν πξνζεγγίζεηο;  

2. Πνηα ζα πξνηηκνχζαηε εζείο θαη γηαηί; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ρξεζηκoπνηείηαη ζε κεγάιε έθηαζε ν ζπκβνιηζκφο (ρεκηθά 

ζχκβνια, καζεκαηηθέο εμηζψζεηο θ.ι.π). Ζ έξεπλα αλαθέξεη φηη ε θαηαλφεζε ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ είλαη πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο καζεηέο. Δμάιινπ, γίλεηαη δεθηφ ε 

εθηέιεζε πεηξακάησλ βνεζάεη ζηε κάζεζε ησλ ελλνηψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 

ελψ πνιχ ρξήζηκε είλαη ε ζχλδεζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε ηηο εθαξκνγέο θαη ηε 

δσή.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Μάζεκα: Φπζηθή Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη - Ππόβλημα: ε κάζεκα πνπ κειεηά ηελ αξρή ηνπ Pascal 

ζηελ πδξνζηαηηθή (ζχκθσλα κε ηελ νπνίν νπνηαδήπνηε πίεζε πνπ αζθείηαη  ζηελ 

επηθάλεηα ελφο πγξνχ  κεηαδίδεηαη νκνηφκνξθα εληφο απηνχ, πξνο φιεο ηηο 

δηεπζχλζεηο θαη ζε φιν ην βάζνο ηνπ) ν θαζεγεηήο πεξηνξίδεηαη λα δψζεη ηνπο 

καζεκαηηθνχο ηχπνπο (p1 = p2 ; F1/S1 = F2/S2     F1S2 = F2/S1 ) θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνρσξάεη ζε ιχζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Γηαπηζηψλεηαη φηη πνιινί καζεηέο 

δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αξρή θαη λα ιχζνπλ ζσζηά ηε καζεκαηηθή 

εμίζσζε.   
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα θαηά ηελ γλψκε ζαο ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο παξαπάλσ δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο;  

2. Πψο ζα πξνηείλαηε λα γίλεη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ψζηε αθελφο λα 

δηεπθνιπλζνχλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηεο αξρήο, αθεηέξνπ λα ζπλδεζεί 

ε επηζηήκε κε ηηο εθαξκνγέο θαη ηε δσή; 
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Οη ζεκεξηλνί λένη  αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο, πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ 

ηνπο. Γηα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία, γηα λα θάλνπλ ηα φλεηξά ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα, ρξεηάδνληαη πνιχ επξχηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απ‟ φ,ηη 

ρξεηάζηεθαλ πνηέ ζην παξειζφλ. Σα εθφδηα πνπ ζα πάξνπλ απφ ην ζρνιείν ζήκεξα, 

ζα είλαη νη απξηαλέο επθαηξίεο ηνπο γηα θνηλσληθή πξφνδν θαη επηηπρία. Απηφ αθνξά 

φια ηα παηδηά, ρσξίο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηεο. 

 

Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κάζεκα ν θαζεγεηήο ξσηά έλαλ 

καζεηή, αιιά δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ απάληεζή ηνπ, γη‟ απηφ απεπζχλεηαη 

ζπλνιηθά ζηελ ηάμε θαη δεηά θάπνηνο άιινο καζεηήο ή καζήηξηα λα απαληήζεη 

(«Κάπνηνο άιινο θαιχηεξα;») 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα θαηά ηελ γλψκε ζαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

παξαπάλσ  πξνζέγγηζεο; 

2.  Πψο ζα ρεηξηδφζαζηε εζείο ηελ παξαπάλσ δηδαθηηθή θαηάζηαζε; 

 

356
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Οη ζεκεξηλνί λένη  αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ 

ηνπο. Γηα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία, γηα λα θάλνπλ ηα φλεηξά ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα, ρξεηάδνληαη πνιχ επξχηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απ‟ φ,ηη 

ρξεηάζηεθαλ πνηέ ζην παξειζφλ. Σα εθφδηα πνπ ζα πάξνπλ απφ ην ζρνιείν ζήκεξα, 

ζα είλαη νη απξηαλέο επθαηξίεο ηνπο γηα θνηλσληθή πξφνδν θαη επηηπρία. Απηφ αθνξά 

φια ηα παηδηά, ρσξίο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηεο. 

 

Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κάζεκα ν θαζεγεηήο απεπζχλεη 

εξψηεζε ζπλνιηθά ζηελ ηάμε, αξθεηνί καζεηέο ζεθψλνπλ ην ρέξη ηνπο θαη ν 

θαζεγεηήο επηιέγεη γηα απάληεζε έλαλ καζεηή απφ απηνχο πνπ ζήθσλαλ ην ρέξη 

ηνπο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα θαηά ηελ γλψκε ζαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

παξαπάλσ  πξνζέγγηζεο;  

2. Πψο ζα ρεηξηδφζαζηε εζείο ηελ παξαπάλσ δηδαθηηθή θαηάζηαζε; 
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357
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Οη ζεκεξηλνί λένη  αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κέιινλ 

ηνπο. Γηα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία, γηα λα θάλνπλ ηα φλεηξά ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα, ρξεηάδνληαη πνιχ επξχηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απ‟ φ,ηη 

ρξεηάζηεθαλ πνηέ ζην παξειζφλ. Σα εθφδηα πνπ ζα πάξνπλ απφ ην ζρνιείν ζήκεξα, 

ζα είλαη νη απξηαλέο επθαηξίεο ηνπο γηα θνηλσληθή πξφνδν θαη επηηπρία. Απηφ αθνξά 

φια ηα παηδηά, ρσξίο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη αληζφηεηεο. 

 

Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κάζεκα ν θαζεγεηήο απεπζχλεη 

εξψηεζε ζπλνιηθά ζηελ ηάμε, θάπνηνο καζεηήο θαιείηαη λα απαληήζεη θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απάληεζήο ηνπ δπζθνιεχεηαη ζε θάπνην ζεκείν. Σε ζηηγκή απηή, άιινη 

καζεηέο ζεθψλνπλ ην ρέξη ηνπο γηα λα απαληήζνπλ απηνί θαη ν θαζεγεηήο επηιέγεη 

έλαλ απφ απηνχο ηνπο καζεηέο γηα λα ζπλερίζεη ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζή ηνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα θαηά ηελ γλψκε ζαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

παξαπάλσ  πξνζέγγηζεο;  

2. Πψο ζα ρεηξηδφζαζηε εζείο ηελ παξαπάλσ δηδαθηηθή θαηάζηαζε; 

 

358ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ  φηη ε δηαζεκαηηθή  νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ  

Πξνγξάκκαηνο κε ηελ εμέηαζε  ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο, ζπληείλεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε.  Άιιεο έξεπλεο ηζρπξίδνληαη φηη  ε δηδαζθαιία 

μερσξηζηψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη απηέο πνπ παξέρνπλ ζηέξεεο γλψζεηο 

ζηνπο καζεηέο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ / Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Αλαδεηνχλ 

παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο κε ηα νπνία λα επηιέγνπλ θάζε θνξά ηελ 

θαιχηεξε πξνζέγγηζε. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Αλαθέξαηε  ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. 

2. Πνηα παηδαγσγηθά θξηηήξηα (π.ρ. γλσζηηθφ αληηθείκελν, δηδαθηηθή ελφηεηα) 

θαη πξνυπνζέζεηο  (π.ρ. ζρνιηθφ θιίκα) ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ; 

 

359ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη, εθηφο απφ ηελ θαιή γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο επηζηήκεο ηνπ, λα γλσξίδεη θαιψο επίζεο ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ηνλ καζεηή (Bucat, 2004). Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε ζχλδεζε ηεο γλώζεο 
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ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ παηδαγσγηθή γλώζε, πνπ νδεγεί ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη 

παηδαγσγηθή γλώζε πεξηερνκέλνπ (ΠΓΠ) (Pedagogical Content Knowledge, PCK).   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο, έρνπλ σο κνλαδηθφ εθφδην ην πεξηερφκελν ηεο 

επηζηήκεο, δελ έρνπλ ιάβεη φκσο πνηέ ηππηθή εθπαίδεπζε ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

θαη ζηε Γηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Ζ ΠΓΠ απνθηάηαη βέβαηα κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία. Καηά ηε γλψκε ζαο είλαη 

νξζφ θαη θαιφ λα είλαη ε ΠΓΠ κεδεληθή ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ; 

2. Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα ΠΓΠ απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ζαο. 

3.  Να πξνηείλεηε ηξφπνπο γηα ηελ θαιχηεξε θαηάξηηζε ησλ κειιφλησλ θαη ησλ 

ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο.  

 

360
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη ,εθηφο απφ ηελ θαιή γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο επηζηήκεο ηνπ, λα γλσξίδεη θαιψο επίζεο ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ηνλ καζεηή (Bucat, 2004). Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε ζχλδεζε ηεο γλώζεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ παηδαγσγηθή γλώζε, πνπ νδεγεί ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη 

παηδαγσγηθή γλώζε πεξηερνκέλνπ (ΠΓΠ) (Pedagogical Content Knowledge, PCK).   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηελ εθπαίδεπζε ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί 

παξάγνληεο: ν καζεηήο, ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη ππνδνκέο (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

εξγαζηήξηα, Ζ/Τ, πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, λνκηθφ πιαίζην). Ο έιεγρνο ηνπ καζεηή 

μεθεχγεη βέβαηα απφ ηελ άκεζε επηξξνή ηεο πνιηηείαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά 

εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

Απνκέλνπλ νη ππνδνκέο θαη ν εθπαηηδεπηηθφο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηνο, θαηά ηε γλψκε ζαο, είλαη ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, νη ππνδνκέο ή ν 

εθπαηδεπηηθφο; Πνηνο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία; Πξέπεη απηφο λα είλαη απιψο ν αλακεηαδφηεο έηνηκεο γλψζεο,  ή 

έρεη  έλα πνιχ πην ζχλζεην ξφιν, κε ηελ έλλνηα φηη ρξεηάδεηαη γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πξνεξρφκελεο απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκψλ;  

2. Ζ ΠΓΠ απνθηάηαη βέβαηα κε ηε δηδαθηηθή εκπεηξία. Καηά ηε γλψκε ζαο είλαη 

νξζφ θαη θαιφ λα είλαη ε ΠΓΠ κεδεληθή ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ; 

3. Να πξνηείλεηε ηξφπνπο γηα ηελ θαιχηεξε θαηάξηηζε ησλ κειιφλησλ θαη ησλ 

ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.  

 

361
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 



185 

 

Ζ ΓΦΔ ππνζηεξίδεηαη απφ δηάθνξεο ζεσξίεο, κε πιένλ επηθξαηνχζα ηνλ 

επνηθνδνκεηηζκό (constructivism). Ο επνηθνδνκεηηζκφο απνηειεί θαηαξρήλ κηα 

θηινζνθηθή-επηζηεκνινγηθή ζεσξία.  Ζ γλψζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ εξκελεχεηαη απφ 

δχν δηακεηξηθά αληίζεηα θηινζνθηθά ξεχκαηα, ην ξεαιηζκό θαη ηνλ εκπεηξηζκό. Καηά 

ην ξεαιηζκφ, νη θπζηθέο έλλνηεο θαη νη θπζηθνί λφκνη ππάξρνπλ απηνηειψο (είλαη 

απζχπαξθηνη) ζηε θχζε, νπφηε ε δνπιεηά ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκφλσλ είλαη λα 

αλαθαιχπηνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηνπο λφκνπο. Καηά ηνλ εκπεηξηζκφ, απηά πνπ 

γλσξίδνπκε σο Φπζηθή Δπηζηήκε δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά ηα δεκηνπξγήκαηα-

θαηαζθεπάζκαηα ησλ επηζηεκφλσλ (ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο έρνπλ σο κνλαδηθφ εθφδην ην πεξηερφκελν ηεο 

επηζηήκεο, δελ έρνπλ ιάβεη φκσο πνηέ ηππηθή εθπαίδεπζε ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

θαη ζηε Γηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο. πλέπεηα απηνχ είλαη λα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ 

ζαλ έηνηκε ηειεησκέλε γλψζε, ηελ νπνία νη καζεηέο πξέπεη απιψο λα ηελ 

απνξξνθήζνπλ/απνζηεζίζνπλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1.  Καηά ηε γλψκε ζαο είλαη νξζφ θαη θαιφ φηη πνιινί  εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

άγλνηα ζεσξηψλ φπσο ν επνηθνδνκεηηζκφο ηεο γλψζεο θαη ν ξφινο ηνπ ζηε 

δηδαζθαιία; 

2.  Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ζαο, φπνπ ν 

επνηθνδνκεηηζκφο ηεο γλψζεο παίδεη ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη 

νη καζεηέο ην θπζηθφ θφζκν.  

3. Να πξνηείλεηε ηξφπνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ιεγφκελε ελλνηνινγηθή αιιαγή. 

 

362
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Ζ ΓΦΔ ππνζηεξίδεηαη απφ δηάθνξεο ζεσξίεο, κε πιένλ επηθξαηνχζα ηνλ 

επνηθνδνκεηηζκό (constructivism). Ο επνηθνδνκεηηζκφο απνηειεί θαηαξρήλ κηα 

θηινζνθηθή-επηζηεκνινγηθή ζεσξία.  Ζ γλψζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ εξκελεχεηαη απφ 

δχν δηακεηξηθά αληίζεηα θηινζνθηθά ξεχκαηα, ην ξεαιηζκό θαη ηνλ εκπεηξηζκό. Καηά 

ην ξεαιηζκφ, νη θπζηθέο έλλνηεο θαη νη θπζηθνί λφκνη ππάξρνπλ απηνηειψο (είλαη 

απζχπαξθηνη) ζηε θχζε, νπφηε ε δνπιεηά ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκφλσλ είλαη λα 

αλαθαιχπηνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηνπο λφκνπο. Καηά ηνλ εκπεηξηζκφ, απηά πνπ 

γλσξίδνπκε σο Φπζηθή Δπηζηήκε δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά ηα δεκηνπξγήκαηα-

θαηαζθεπάζκαηα ησλ επηζηεκφλσλ (ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ρεαιηζκφο θαη Δκπεηξηζκφο είλαη βέβαηα 

δχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο ζε έλα ζπλερέο. Καη αλ ζηα παιηά ρξφληα (ζηα πξψηα θαη 

ζηα λεαληθά βήκαηα ηεο επηζηήκεο) είλαη θαλεξφ φηη είκαζηε θνληχηεξα ζηνλ 

Δκπεηξηζκφ, ζηε ζχγρξνλε επηζηήκε πιεζηάδνπκε φιν θαη θνληχηεξα ζε κηα 

ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε. Καη αλ απηφ ζπκβαίλεη κε ηελ επηζηήκε θαζεαπηήλ, ζην 

ζρνιείν αληίζεηα νη καζεηέο βξίζθνληαη πάληνηε θνληχηεξα ζηηο δηθέο ηνπο αξρηθέο 

ηδέεο, δειαδή ζηνλ εκπεηξηζκφ.    
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα ε ζπλέπεηα ηεο Δπνηθνδνκεηηθήο Θεσξίαο ηεο Γλψζεο ζηελ αληίιεςε 

πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο γηα ην θπζηθφ θφζκν θαη ηα θαηλφκελα πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε απηφλ; 

2. Καηά ηε γλψκε ζαο είλαη νξζφ θαη θαιφ φηη πνιινί  εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

άγλνηα ζεσξηψλ φπσο ν επνηθνδνκεηηζκφο ηεο γλψζεο θαη ν ξφινο ηνπ ζηε 

δηδαζθαιία; 

3. Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ζαο, φπνπ ν 

επνηθνδνκεηηζκφο ηεο γλψζεο παίδεη ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη 

νη καζεηέο ην θπζηθφ θφζκν.  
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 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ΓΦΔ ππνζηεξίδεηαη απφ δηάθνξεο ζεσξίεο κε πιένλ επηθξαηνχζα ηνλ 

επνηθνδνκεηηζκό (constructivism). Ο επνηθνδνκεηηζκφο απνηειεί θαηαξρήλ κηα 

θηινζνθηθή-επηζηεκνινγηθή ζεσξία.  Ζ γλψζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ εξκελεχεηαη απφ 

δχν δηακεηξηθά αληίζεηα θηινζνθηθά ξεχκαηα, ην ξεαιηζκό θαη ηνλ εκπεηξηζκό. Καηά 

ην ξεαιηζκφ, νη θπζηθέο έλλνηεο θαη νη θπζηθνί λφκνη ππάξρνπλ απηνηειψο (είλαη 

απζχπαξθηνη) ζηε θχζε, νπφηε ε δνπιεηά ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκφλσλ είλαη λα 

αλαθαιχπηνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηνπο λφκνπο. Καηά ηνλ εκπεηξηζκφ, απηά πνπ 

γλσξίδνπκε σο θπζηθή επηζηήκε δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά ηα δεκηνπξγήκαηα-

θαηαζθεπάζκαηα ησλ επηζηεκφλσλ (ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο).  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Αλ δερζνχκε ηε ξεαιηζηηθή δηάζηαζε, ν 

εθπαηδεπηηθφο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ δελ θάλεη ηίπνηε άιιν παξά λα κεηαβηβάδεη 

ζηνπο καζεηέο ηνχο κνλαδηθνχο απζχπαξθηνπο θπζηθνχο λφκνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα 

γίλνληαη δεθηνί ρσξίο ζπδήηεζε νχηε ακθηζβήηεζε. Ο ξφινο ηνπ καζεηή (πνπ ην 

κπαιφ ηνπ ζεσξείηαη ζαλ tabula rasa) πεξηνξίδεηαη ζηνλ απιφ απνδέθηε ηεο έηνηκεο 

γλψζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ εκπεηξηζκνχ νθείινπκε λα δερζνχκε φηη φπσο νη 

επηζηήκνλεο θαηαζθεπάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν, θάηη 

παξφκνην θάλνπλ (ζε κηθξφηεξε πξνθαλψο θιίκαθα θαη κε πνιχ κηθξφηεξε 

επηηπρία) θαη νη καζεηέο: θαηαζθεπάδνπλ ηε δηθή ηνπο εξκελεία γηα ηνλ 

θπζηθφ θφζκν, ηφζν έμσ θαη πξηλ απφ ην ζρνιείν, φζν θαη κέζα ζε απηφ. Πνηα 

ε ζπλέπεηα ζηηο έλλνηεο πνπ νηθνδνκνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο; 

2. Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ζαο, φπνπ ν 

επνηθνδνκεηηζκφο ηεο γλψζεο παίδεη ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη 

νη καζεηέο ην θπζηθφ θφζκν.  

3. ε ηη ζπλίζηαηαη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή θαη γηαηί είλαη αλαγθαίν λα ηελ 

επηδηψθνπκε θαηά ηε δηδαζθαιία καο;  

 

364
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 



187 

 

Ζ έξεπλα αλαθέξεη φηη  «νη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζηα  καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ κε «ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο»  γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα (alternative  

conceptions) νη νπνίεο  είλαη ηζρπξέο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  O θαζεγεηήο είλαη ελήκεξνο γηα ηηο 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ , αιιά αθνινπζψληαο παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

κέζνδν δηαπηζηψλεη φηη  απηέο επηκέλνπλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ηε δηδαζθαιία ν 

θαζεγεηήο, ψζηε λα ππάξρεη πξννπηηθή αληηκεηψπηζεο ησλ  ελαιιαθηηθψλ 

αληηιήςεσλ; 

2. Δίλαη πηζαλφ ε ίδηα ε δηδαζθαιία λα πξνθαιεί  ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο; 

3. ε ηη ζπλίζηαηαη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή θαη γηαηί είλαη αλαγθαίν λα ηελ 

επηδηψθνπκε θαηά ηε δηδαζθαιία καο;  
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 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ έξεπλα αλαθέξεη φηη  «νη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζηα  καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ κε «ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο»  γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα (alternative  

conceptions) νη νπνίεο  είλαη ηζρπξέο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  O θαζεγεηήο είλαη ελήκεξνο γηα ηηο 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ θαη αθνινπζεί ζηε δηδαζθαιία ην 

Δπνηθνδνκεηηθφ Μνληέιν Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο. πλαληά φκσο δπζθνιίεο ηόζν 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ  ελαιιαθηηθψλ 

αληηιήςεσλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ην Δπνηθνδνκεηηθφ Μνληέιν Γηδαζθαιίαο 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ  αληηκεηψπηζε ησλ  ελαιιαθηηθψλ αληηιήςεσλ; 

2. Δίλαη πηζαλφ ε ίδηα ε δηδαζθαιία λα πξνθαιεί  ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο θαη 

πφηε; 

3. ε ηη ζπλίζηαηαη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή θαη γηαηί είλαη αλαγθαίν λα ηελ 

επηδηψθνπκε θαηά ηε δηδαζθαιία καο;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ιχζε πξνβιεκάησλ είλαη ε δηαδηθαζία φπνπ ν ιχηεο ζπλδπάδεη θαηά πξσηφηππν 

ηξφπν ήδε γλσζηνχο θαλφλεο, ζεσξία θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη κηα λέα, 

ζρεδφλ πξσηφγλσξε θαηάζηαζε (ην πξόβιεκα) θαη λα θζάζεη ζε έλα επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα (ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο). ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαδηθαζία απαηηεί 

ηελ εθαξκνγή γλσζηψλ πνξεηψλ (αιγνξίζκσλ), δελ πξέπεη λα κηιάκε γηα πξφβιεκα 

αιιά γηα άζθεζε.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Oη θαζεγεηέο δίλνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

ιχζνπλ  πνιιά «πξνβιήκαηα», πνπ κνηάδνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο, κε ζθνπφ λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο έλα παξφκνην „πξφβιεκα‟ ζηηο εμεηάζεηο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Καηά ηε γλψκε ζαο, ε καδηθή ιχζε αζθήζεσλ απαηηεί αλψηεξεο ηάμεσο 

γλσζηαθέο ηθαλφηεηεο (φπσο αλάιπζε θαη ζχλζεζε, θξηηηθή ζθέςε, ιήςε 

απνθάζεσλ); 

2. Eίλαη ρξήζηκν λα δίλνπκε ζηνπο καζεηέο γηα ιχζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

θαη φρη κφλν αζθήζεηο; 

3. Μπνξείηε λα πξνηείλεηε έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα απφ ην γλσζηηθφ ζαο 

αληηθείκελν πνπ ζα δίλαηε ζηνπο καζεηέο ζαο γηα ιχζε;  
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 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ιχζε πξνβιεκάησλ είλαη ε δηαδηθαζία φπνπ ν ιχηεο ζπλδπάδεη θαηά πξσηφηππν 

ηξφπν ήδε γλσζηνχο θαλφλεο, ζεσξία θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη κηα λέα, 

ζρεδφλ πξσηφγλσξε θαηάζηαζε (ην πξόβιεκα) θαη λα θζάζεη ζε έλα επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα (ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο). ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαδηθαζία απαηηεί 

ηελ εθαξκνγή γλσζηψλ πνξεηψλ (αιγνξίζκσλ), δελ πξέπεη λα κηιάκε γηα πξφβιεκα 

αιιά γηα άζθεζε.    

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Oη θαζεγεηέο δίλνπλ ζηνπο καζεηέο λα 

ιχζνπλ  πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, αιιά δηαπηζηψλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο 

δπζθνιεχνληαη θαη απνηπγράλνπλ λα θζάζνπλ ζε απνδεθηέο απαληήζεηο.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνχ κπνξεί λα νθείιεηαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε καδηθή απνηπρία ησλ καζεηψλ 

ζηε ιχζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ; 

2. Να πξνηείλεηε ηξφπν ή ηξφπνπο πνπ ζα δηεπθφιπλε ηε ιχζε πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. 

3. Μπνξείηε λα πξνηείλεηε έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα απφ ην γλσζηηθφ ζαο 

αληηθείκελν πνπ ζα δίλαηε ζηνπο καζεηέο ζαο γηα ιχζε;  

 

368ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη ε ρξήζε αθεξεκέλσλ ή 

ελλνηνινγηθψλ ή ζπκβνιηθψλ μονηέλων. Ο Kuhn (1970) θαηεγνξνπνίεζε ηα κνληέια 

ζε ονηολογικά (π.ρ. «ε ζεξκόηεηα  είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ 

ηνπ ζώκαηνο -ησλ κνξίσλ ηνπ»),  ζε εςπημαηικά (π.ρ. «ηα κόξηα ελόο αεξίνπ 

ζεσξνύληαη ζαλ κηθξέο πιαζηηθέο κπάιεο ζε ηπραία θίλεζε»), ζε αναλογίερ θαη ζε 

μεηαθοπέρ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 
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2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Υξεζηκνπνηνχκε γηα ηε δνκή ηνπ αηφκνπ 

ην μονηέλο ηος Bohr (ειεθηξφληα σο ζσκαηίδηα πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ 

ππξήλα ζε δηαθεθξηκέλεο ζθαηξηθέο ηξνρηέο).   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηεο νη δπλαηφηεηεο θαη πνηνη νη πεξηνξηζκνί ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ;  

2. Δίλαη δηδαθηηθά ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηνχκε μεπεξαζκέλα κνληέια; 

3. ε πνηα θαηεγνξία θαηαηάζζεηε ην κνληέιν ηνπ Born, πνηεο νη δπλαηφηεηεο 

θαη πνηνη νη πεξηνξηζκνί ηνπ; 
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη ε ρξήζε αθεξεκέλσλ ή 

ελλνηνινγηθψλ ή ζπκβνιηθψλ μονηέλων. Ο Kuhn (1970) θαηεγνξνπνίεζε ηα κνληέια 

ζε ονηολογικά (π.ρ. «ε ζεξκόηεηα  είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ 

ηνπ ζώκαηνο -ησλ κνξίσλ ηνπ»),  ζε εςπημαηικά (π.ρ. «ηα κόξηα ελόο αεξίνπ 

ζεσξνύληαη ζαλ κηθξέο πιαζηηθέο κπάιιεο ζε ηπραία θίλεζε»), ζε αναλογίερ θαη ζε 

μεηαθοπέρ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Υξεζηκνπνηνχκε γηα ην ηλεκηπικό πεύμα 

ην κνληέιν ηεο ξνήο πγξνύ ζε ζσιήλεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηεο νη δπλαηφηεηεο θαη πνηνη νη πεξηνξηζκνί ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ;  

2. ε πνηα θαηεγνξία θαηαηάζζεηε ην σο άλσ κνληέιν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

πνηεο νη δπλαηφηεηεο θαη πνηνη νη πεξηνξηζκνί ηνπ; 

3. Ση γλψζεηο πξέπεη λα έρεη ν καζεηήο ψζηε ην σο άλσ κνληέιν λα είλαη 

ιεηηνπξγηθφ θαη ρξήζηκν; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ε ρξήζε αθεξεκέλσλ ή 

ελλνηνινγηθψλ ή ζπκβνιηθψλ μονηέλων. Ο Kuhn (1970) θαηεγνξνπνίεζε ηα κνληέια 

ζε ονηολογικά (π.ρ. «ε ζεξκόηεηα  είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ 

ηνπ ζώκαηνο -ησλ κνξίσλ ηνπ»),  ζε εςπημαηικά (π.ρ. «ηα κόξηα ελόο αεξίνπ 

ζεσξνύληαη ζαλ κηθξέο πιαζηηθέο κπάιιεο ζε ηπραία θίλεζε»), ζε αναλογίερ θαη ζε 

μεηαθοπέρ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  ηε Υεκεία ρξεζηκνπνηνχκε δηάθνξνπο 

νξηζκνύο γηα ηα οξέα θαη ηηο βάζειρ (Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis).  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηεο νη δπλαηφηεηεο θαη πνηνη νη πεξηνξηζκνί ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ;  

2. Mπνξνχκε λα εληάμνπκε ζηα κνληέια ηνπο δηάθνξνπο νξηζκνχο γηα ηα νμέα 

θαη ηηο βάζεηο; ε πνηα θαηεγνξία θαηαηάζζεηε ηα δηάθνξα απηά κνληέια; 

3. Δίλαη δηδαθηηθά ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηνχκε μεπεξαζκέλα κνληέια; 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ε ρξήζε αθεξεκέλσλ ή 

ελλνηνινγηθψλ ή ζπκβνιηθψλ μονηέλων. Ο Kuhn (1970) θαηεγνξνπνίεζε ηα κνληέια 

ζε ονηολογικά (π.ρ. «ε ζεξκόηεηα  είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ 

ηνπ ζώκαηνο -ησλ κνξίσλ ηνπ»),  ζε εςπημαηικά (π.ρ. «ηα κόξηα ελόο αεξίνπ 

ζεσξνύληαη ζαλ κηθξέο πιαζηηθέο κπάιιεο ζε ηπραία θίλεζε»), ζε αναλογίερ θαη ζε 

μεηαθοπέρ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  ηε ρεκεία ρξεζηκνπνηνχκε ηε ιεγφκελε 

«θεωπία ηηρ ηλεκηπολςηικήρ διάζηαζηρ» ηνπ Arrhenius.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηεο νη δπλαηφηεηεο θαη πνηνη νη πεξηνξηζκνί ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ;  

2. Mπνξνχκε λα εληάμνπκε ζηα κνληέια ηελ ειεθηξνιπηηθή δηάζηαζε θαηά 

Arrhenius; ε πνηα θαηεγνξία κνληέισλ; 

3. Τπάξρεη θαηά ηε γλψκε ζαο δηαθνξά αλάκεζα ζε κνληέια θαη ζηηο ζεσξίεο; 

(θαηά ηνλ Halloun, κηα ζεσξία είλαη έλα ζχλνιν κνληέισλ).  
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ε ρξήζε αθεξεκέλσλ ή 

ελλνηνινγηθψλ ή ζπκβνιηθψλ μονηέλων. Ο Kuhn (1970) θαηεγνξνπνίεζε ηα κνληέια 

ζε ονηολογικά (π.ρ. «ε ζεξκόηεηα  είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ 

ηνπ ζώκαηνο -ησλ κνξίσλ ηνπ»),  ζε εςπημαηικά (π.ρ. «ηα κόξηα ελόο αεξίνπ 

ζεσξνύληαη ζαλ κηθξέο πιαζηηθέο κπάιιεο ζε ηπραία θίλεζε»), ζε αναλογίερ θαη ζε 

μεηαθοπέρ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  ηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία 

ρξεζηκνπνηνχκε ην κνληέιν ηνπ ιδανικού αεπίος, θαζψο θαη κνληέια ππαγμαηκών 

αεπίων. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηεο νη δπλαηφηεηεο θαη πνηνη νη πεξηνξηζκνί ησλ δηαθφξσλ κνληέισλ; 

2. ε πνηα θαηεγνξία κνληέινπ θαηαηάζζεηε ην κνληέιν ηνπ ηδαληθνχ αεξίνπ; 

3. Πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηνπ κνληέινπ ηνπ ηδαληθνχ αεξίνπ; Μήπσο ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχζακε κφλν κνληέιν πξαγκαηηθνχ αεξίνπ;  

Γηαζέηνπκε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ έλα κνληέια πξαγκαηηθνχ αεξίνπ;   

 

373
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ εξεπλεηηθά επξήκαηα φηη ε ρξήζε ησλ 

Ζ/Τ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επηζπκεηή, ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή. χκθσλα κε 

ηνλ Salmon (2002), πξνηνχ νη παηδαγσγνί ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Ζ/Τ,  πξέπεη  λα 

δηεξσηεζνχλ πνην είλαη ην παηδαγσγηθφ ζθεπηηθφ πίζσ απφ κηα ηέηνηα θίλεζε.  
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: πρλά εηζάγνπκε θαη ρξεζηκνπνηνχκε ζηε 

δηδαζθαιία εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, αληαπνθξηλφκελνη ζε ππεξεζηαθέο πηέζεηο ή 

ζηελ απαίηεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ επεηδή απηή ζεσξείηαη σο ζχγρξνλε 

ηάζε ζηελ δηδαζθαιία θαη κάζεζε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο κεξηθά βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε; 

2. Δίλαη δηδαθηηθά ελδεδεηγκέλν λα ρξεζηκνπνηνχκε ην φπνην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ είλαη ζηε δηάζεζή καο; 

3. Πνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα 

λα είλαη ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε; 

 

374
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ εξεπλεηηθά επξήκαηα φηη ε ρξήζε ησλ 

Ζ/Τ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επηζπκεηή, ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή. χκθσλα κε 

ηνλ Salmon (2002), ππάξρνπλ δηάθνξνη παηδαγσγηθνί ιφγνη γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε: αχμεζε καζεηνθεληξηθψλ δξάζεσλ, ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηε ιήςε πνιχ γξήγνξσλ απαληήζεσλ, παξνρή εθπαηδεπηηθήο 

βνήζεηαο ζε κεγάινπο αξηζκνχο καζεηψλ, αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαζεγεηή-

καζεηή αθφκε θαη φηαλ έρνπκε κεγάινπο αξηζκνχο καζεηψλ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος  

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο θάλεη εθηεηακέλε ρξήζε ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, ρξεζηκνπνηψληαο έηνηκν ινγηζκηθφ θαη 

ην δηαδίθηπν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο κεξηθά βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε; 

2. Να αλαθέξεηε ηξφπνπο θαη ιφγνπο ηεο ρξήζεο έηνηκνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. 

3. Πνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

γηα λα είλαη ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ; 

 

375
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ εξεπλεηηθά επξήκαηα φηη ε ρξήζε ησλ 

Ζ/Τ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επηζπκεηή, ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή. χκθσλα κε 

ηνλ Salmon (2002), ππάξρνπλ δηάθνξνη παηδαγσγηθνί ιφγνη γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε: αχμεζε καζεηνθεληξηθψλ δξάζεσλ, ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηε ιήςε πνιχ γξήγνξσλ απαληήζεσλ, παξνρή εθπαηδεπηηθήο 

βνήζεηαο ζε κεγάινπο αξηζκνχο καζεηψλ, αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαζεγεηή-

καζεηή αθφκε θαη φηαλ έρνπκε κεγάινπο αξηζκνχο καζεηψλ.   
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος  

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Πνιινί εθπαηδεπηηθνί είλαη δηζηαθηηθνί ή 

θαη αξλεηηθνί γηα ηελ ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο κεξηθά βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε; 

2. Να αλαθέξεηε ιφγνπο πνπ απνζαξξχλνπλ θαη ηξφπνπο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λέα ηερλνινγία.  

3. Πνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη θάπνην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

γηα λα είλαη ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ; 

 

376ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Δίλαη επξέσο απνδεθηφ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ εξεπλεηηθά επξήκαηα φηη ε ρξήζε ησλ 

Ζ/Τ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επηζπκεηή, ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ κάζεζε φκσο 

ζε πεξηβάιινλ Ζ/Τ παξνπζηάδεη πξνθιήζεηο. Πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ζην καζεηή 

ηη απηφο αλακέλεηαη λα θάλεη, πνχ ζα βξεη ην ρξεηαδνχκελν καζεζηαθφ πιηθφ, ηη 

βνήζεηα είλαη δηαζέζηκε ζε απηφλ θαη κε πνην ηξφπν ζα αμηνινγεζεί απφ ηνλ 

θαζεγεηή.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος  

1. Γεδομένα: Σάμε: Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μηα δηδαθηηθή ελφηεηα Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ δηδάζθεηαη κέζσ Ζ/Τ θαη ρσξίδεηαη ζε πέληε ζπληζηψληα ζηνηρεία: (1) 

ζρεδηαζκφο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ζην MS Excel (2) επεμεξγαζία πεηξακαηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζην Excel, Excel functions (ζπλαξηήζεηο Excel) (3) ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ζην Excel; (4) ρξήζε ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ ρεκηθψλ δνκψλ θαη 

καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ θαη (5) παξαγσγή επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ θεηκέλσλ κε ην 

MS Word. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο κεξηθά βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζελ εθπαίδεπζε; 

2. Πφζν ζεκαληηθφο θαη απνθαζηζηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εθθαπηδεπηηθνχ γηα ηε 

ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο απφ ηνπο καζεηέο; 

3. Να ζπδεηήζεηε ηε ζεκαζία ησλ παξαπάλσ πέληε ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

δηδαζθαιάηο κε Ζ/Τ. 
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ αμηνιφγεζε, ηφζν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, φζν θαη ηνπ καζεηή, απνηειεί 

αλαπφζπαζηε ζπληζηψζα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

ζέηνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο - γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη 

ςπρνθηλεηηθνχο - ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα επηηχρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ αμηνιφγεζε, λα ειέγμνπλ ζε πνην βαζκφ 

ηνπο πέηπραλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Καηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ν 

θαζεγεηήο ζέηεη ν ίδηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα ηνπο πεηχρεη 

κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηεμαγσγήο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Σέινο 

αμηνινγεί ην έξγν ηνπ θαη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να αλαθέξεηε κεξηθνχο γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ ζα ζέηαηε εζείο γηα έλα κάζεκα ηεο εηδηθφηεηάο ζαο.  

2.   Ση εξγαιεία κπνξεί θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθνχο γηα λα 

αμηνινγήζεη ην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ; 

3. Ση πιεξνθνξίεο αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ;   

 

378
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ αμηνιφγεζε, ηφζν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, φζν θαη ηνπ καζεηή απνηειεί 

αλαπφζπαζηε ζπληζηψζα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

ζέηνπλ ηνπ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο - γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο 

- ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα επηηχρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, κε ηελ αμηνιφγεζε, λα ειέγμνπλ ζε πνην βαζκφ ηνπο πέηπραλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Καηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ν 

θαζεγεηήο ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

πξνζαξκφδνληάο ηνπο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ. Απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο αλαθεθαιαησηηθήο αμηνιφγεζεο εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ βαζκφ 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να αλαθέξεηε κεξηθνχο γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ ζα ζέηαηε εζείο γηα έλα κάζεκα ηεο εηδηθφηεηάο ζαο.  

2.  Πνχ κπνξεί λα νθείιεηαη ηπρφλ απνηπρία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ; 

3. Ση πιεξνθνξίεο αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλεη γηα λα 

δηνξζψζεη ζεκεία φπνπ δηαπηζηψλεη απνηπρία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ;  

 

379
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ αμηνιφγεζε, ηφζν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, φζν θαη ηνπ καζεηή απνηειεί 

αλαπφζπαζηε ζπληζηψζα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

ζέηνπλ ηνπ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο - γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο 

- ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα επηηχρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, κε ηελ αμηνιφγεζε, λα ειέγμνπλ ζε πνην βαζκφ ηνπο πέηπραλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ππάξρεη έληνλε ε 

ηάζε ρξεζηκνπνίεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιεγφκελσλ επωηήζεων 
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ανηικειμενικού ηύπος, π.ρ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Παξά ηα πιενλεθηήκαηά 

ηνπο, έρνπλ θαη πνιιά κεηνλεθηήκαηα. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να αλαθέξεηε κεξηθνχο γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ ζα ζέηαηε εζείο γηα έλα κάζεκα ηεο εηδηθφηεηάο ζαο.  

2.  Πνηα ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ εξσηήζεσλ 

αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ;  

3. Να αλαθέξεηε ηξφπν ή ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ  εξσηήζεσλ πνιιαπιήο 

επηινγήο ψζηε λα κεηψλνληαη δηάθνξα κεηνλεθηήκαηά ηνπο, π.ρ. απαληήζεηο 

ζηελ ηχρε, κε αλάπηπμε γξαπηνχ ιφγνπ.  

 

380ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ αμηνιφγεζε, ηφζν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ, φζν θαη ηνπ καζεηή απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηε ζπληζηψζα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

ζέηνπλ ηνπ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο - γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο 

- ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα επηηχρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα, κε ηελ αμηνιφγεζε, λα ειέγμνπλ ζε πνην βαζκφ ηνπο πέηπραλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γπκαζίνπ/Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε ιεγφκελε διαμοπθωηική αξιολόγηζη  (fνrmatiλe evaluation) πνπ 

απνζθνπεί, απφ ηε κηα ν καζεηήο θαη απφ ηελ άιιε ν θαζεγεηήο, λα πιεξνθνξεζνχλ 

ην θέξδνο κάζεζεο ζε ζπλερή βάζε θαη φρη απιψο ζην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηαθαζίαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να αλαθέξεηε κεξηθνχο γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο 

ζηφρνπο πνπ ζα ζέηαηε εζείο γηα έλα κάζεκα ηεο εηδηθφηεηάο ζαο.   

2. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ππάξρεη λνκηθφ πιαίζην πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία. Με πνηνπο παγησκέλνπο ηξφπνπο ειέγρεηαη ε 

πξφνδνο ησλ καζεηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο;  Πνηα ζεκαζία 

απνδίδεηε εζείο ζε θαζέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο;  

3. Θεσξείηε ζεκαληηθή ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζε δηαδηθαζίεο 

απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο. Με πνην ηξφπν πηζηεχεηε φηη πξέπεη 

λα γίλνληαη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ζηελ ηάμε; 

 

 

381
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ ελεξγεηηθφ 

ξφιν ηνπ καζεηή ζε φ, ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνδφκεζεο θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο γηα ηνλ θφζκν. Ζ γλψζε απνξξέεη απφ ηελ αηνκηθή 

εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε κάζεζε απνθηάηαη κέζα απφ ηε ζπλερή 

δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη ππνζέζεσλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ην αληηθείκελν πνπ 

επεμεξγάδνληαη. Σα βαζηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία είλαη νη εκπεηξίεο, νη 
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αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

καζεηψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη πξνβιεκαηηζκφ γηα 

ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ. Παξαηεξεί φηη ελψ ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηε δσή ησλ καζεηψλ, απηνί αδηαθνξνχλ θαη δπζαλαζρεηνχλ, θπξίσο, 

φηαλ ε ζπδήηεζε έξρεηαη ζηε Ζζηθή ηεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο. Ο ίδηνο είλαη πάληα 

θαιά πξνεηνηκαζκέλνο θαη δεηά απιά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζπδήηεζε πάλσ 

ζε έλα ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Γπζηπρψο δε ζπκκεηέρνπλ θαη, πνιιέο θνξέο, επηδεηθλχνπλ 

ηελ αδηαθνξία ηνπο (δηαβάδνπλ άιια καζήκαηα, θηλεηφ θ.ά) 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, γηα λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε έηζη ψζηε ε 

δηαδηθαζία λα είλαη εθπαηδεπηηθά απνηειεζκαηηθή;  

 

382o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ ελεξγεηηθφ 

ξφιν ηνπ καζεηή ζε φ, ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνδφκεζεο θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο γηα ηνλ θφζκν. Ζ γλψζε απνξξέεη απφ ηελ αηνκηθή 

εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε κάζεζε απνθηάηαη κέζα απφ ηε ζπλερή 

δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη ππνζέζεσλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ην αληηθείκελν πνπ 

επεμεξγάδνληαη. Σα βαζηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία είλαη νη εκπεηξίεο, νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

καζεηψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη πξνβιεκαηηζκφ γηα 

ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ 

Λπθείνπ. Ο ίδηνο αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία (κεησπηθή) θαη είλαη 

απαηηεηηθφο θαη απζηεξφο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ παξάπνλα 

γηα ηε δπζθνιία ηνπ καζήκαηνο θαη έληνλε θξηηηθή γηα ην πεξηερφκελν ηνπ (δελ έρεη 

ζρέζε κε ηε δσή ηνπο, ππνζηεξίδνπλ) θαη ηε ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Γεκηνπξγνχληαη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε αθφκε θαη κεηά απφ ηνπο βαζκνχο ηνπ 

Α΄ ηεηξακήλνπ, πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξνί.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα επηρεηξήζεη, ψζηε λα αιιάμεη ην θιίκα ηεο 

ηάμεο θαη  λα κεησζνχλ ηα πξνβιήκαηα;  

 

383o ενάπιο 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ο έιεγρνο ηεο ηάμεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ίδηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεχζπλζε 

κηαο νξγαλσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ηάμεο, πνπ δίλεη ζε θάζε παηδί ηελ επθαηξία 

λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο θαη ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εθπιεξψζεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο δηακεζνιαβεηήο θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ινγηθά 

θαη επράξηζηα ηηο ηερληθέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαηεπζχλνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ 

ηελ ίδηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. ε απηή ηελ ηάμε ρξεηάδνληαη ζηαζεξά θξηηήξηα 

ζπκπεξηθνξάο απνδεθηά θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηνπο καζεηέο, έηζη ψζηε, 

φηαλ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα, λα αμηνινγνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο ακθνηέξσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα 

ειέγρνπ ζηηο ηάμεηο πνπ δηδάζθεη. Αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία 

(κεησπηθή) θαη δελ είλαη απαηηεηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, απφ ηελ αξρή 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Οη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ραιαξψλνπλ ηελ ηάμε,  δεκηνπξγείηαη θαζαξία θαη 

είλαη ζπρλά αδχλαηε ε νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. Παξ‟ φιν πνπ κεηά ην πξψην 

ηεηξάκελν ν εθπαηδεπηηθφο επηρείξεζε λα αιιάμεη, σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, ηα 

πξάγκαηα ρεηξνηέξεςαλ. Ο δηεπζπληήο, νη γνλείο δπζαλαζρεηνχλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη έξεπλεο κε ην πξφβιεκα πνπ 

πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, ψζηε λα αιιάμεη ην θιίκα ηεο ηάμεο 

θαη  λα κεησζνχλ ηα πξνβιήκαηα;  

 

384o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη θνηλφηεηεο κάζεζεο κπνξνχλ, θάησ απφ θάπνηνπο φξνπο, 

λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή παξαγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπδήηεζε, ηελ αληαιιαγή 

νπηηθψλ θαη ηε ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε. Μηα νκάδα καζεηψλ γίλεηαη θνηλφηεηα 

κάζεζεο κέζσ ηεο δηάδξαζεο, ηδηαίηεξα κέζσ ησλ θνηλψλ εκπεηξηψλ, ηεο βίσζεο 

θνηλψλ πξαγκάησλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ λνήκαηα θαη 

έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ηδηαίηεξα φηαλ επεμεξγάδνληαη θείκελα 

ηεο Αγίαο Γξαθήο. Γηα παξάδεηγκα δπζθνιεχνληαη κε ζέκαηα φπσο ε θχζε ηνπ Θενχ, 

ν ππεξθπζηθφο θαη θπζηθφο θφζκνο θαη ε ζρέζε ηνπο. Αλαδεηνχλ παηδαγσγηθά 

θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνπλ  νη θνηλφηεηεο κάζεζεο γηα θνηλσληθή παξαγσγή ηεο γλψζεο, ζηα 

πεξηζψξηα ησλ επηδηψμεσλ ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ; 

 

385o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε «ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία» ζπληζηά έλα νιφθιεξν 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ν εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ γλσζηηθά θαη λα πεξάζνπλ απφ ηελ ππνβνεζνχκελε ζηελ 

απηφλνκε κάζεζε. ε θάζε ηέηνην πεξηβάιινλ, πξνσζείηαη ηφζν ε ελλνηνινγηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (conceptual scaffolding) φζν θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα (heuristics scaffolding). 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α ΄ Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη Θξεζθεπηηθά  

ζηελ Α ΄ Γπκλαζίνπ παξαηεξεί φηη ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη πνιχ λα θαηαλνήζνπλ, 

θαηά ηελ πξνζέγγηζε, ηηο βηβιηθέο κεηαθνξέο, ηηο αιιεγνξίεο θαη ηνπο κχζνπο. Ο 

ίδηνο ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ αλάιπζε αθαδεκατθέο έλλνηεο, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζην γλσζηηθφ επίπεδν θαη ηηο ζξεζθεηνγλσζηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, αιιά δελ 

κπνξεί λα θάλεη δηαθνξεηηθά, αθνχ απαηηνχληαη απφ ην κάζεκα. 

  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηηθφο; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ ππνβνεζνχκελε ζηελ 

απηφλνκε κάζεζε; 

 

386o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο γηα ηε ζξεζθεπηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ αλαθέξνπλ φηη απηή 

επεξεάδεηαη απφ ην ζηάδην ηεο γλσζηηθήο θαη δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο ζην νπνίν 

βξίζθνληαη, θαζψο βέβαηα θαη απφ ην ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπο, θπξίσο απηφ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο κε ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ, φηαλ ηνπο κηιά γηα ην Θεφ. Οη καζεηέο 

δηαηεξνχλ θαηάινηπα αλζξσπνκνξθηθψλ αληηιήςεσλ θαη αθαηέξγαζησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηδεψλ (π.ρ. ν ζπζρεηηζκφο ηνπ Θενχ κε ηελ ηηκσξία), έρνπλ ζπγρχζεηο 

θαη ακθηβνιίεο γηα ηα Πξφζσπα  ηνπ Θενχ (Θεφο, Υξηζηφο, Άγην Πλεχκα). 

Αλαξσηηέηαη κήπσο θάλεη θάπνην ιάζνο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ;  

 

387o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Πξφζθαηεο έξεπλεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ εμαίξνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

Θξεζθεπηηθήο Αγσγήο, πνπ πξνζθέξεηαη ζηα ζρνιεία, γηα ηε κφξθσζε θαη ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ λένπ. Αλαθέξνπλ φηη δεδνκέλα ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ επηηάζζνπλ ηε ζθαηξηθή γλψζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηελ 

πξνζέγγηζε θαη κειέηε ζξεζθεπηηθψλ δεηεκάησλ κε ζεβαζκφ θαη αληηθεηκεληθφηεηα. 

Ζ γλσξηκία κε φια ηα γλσζηά ζξεζθεχκαηα ππεξεηεί πνηθίινπο ζηφρνπο, φπσο 

γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο, θνηλσληθνχο, θξηηηθνχο, εξκελεπηηθνχο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β ΄ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο ζενιφγνο εξγάδεηαη ζε Λχθεην ηεο 

Αζήλαο. Έρεη 28 ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Γηδάζθεη ηα ζξεζθεχκαηα ηνπ θφζκνπ, 

αιιά δηαπηζηψλεη αδηαθνξία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα. Ο ίδηνο 

έρεη ζε θσηνηππία ην δηάγξακκα ηνπ θάζε καζήκαηνο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ βηβιίνπ θαη ην δίλεη βνεζεηηθά ζηνπο καζεηέο. Αλαξσηηέηαη αλ 

πξέπεη λα θάλεη πην ειθπζηηθή ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ ή λα δηδάζθεη 

ιηγφηεξν ηα άιια ζξεζθεχκαηα θαη λα ξίμεη ην βάξνο ζην Υξηζηηαληζκφ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;   

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα θεξδίζεη ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ;  

 

388o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Τπάξρεη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο είλαη 

εμαηνκηθεπκέλεο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή. Σνπ δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο, ελψ 

παξάιιεια δίλνπλ έκθαζε ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξίζεηο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κία ηάμε Γπκλαζίνπ θνηηνχλ καζεηέο 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο  ηφζν 

ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία, ηελ ίδηα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηελ 

αμηνιφγεζε. Πξνζπαζεί λα πξνζαξκφδεη ην κάζεκά ηνπ ζηνλ κέζν φξν ησλ παηδηψλ 

ηεο ηάμεο ηνπ θαη ηνπο αμηνινγεί κε βάζε ηα γξαπηά δηαγσλίζκαηα θαη ηεζη, ζηα 

νπνία, φπσο είλαη αλακελφκελν, επηηπγράλνπλ πάληα νη «θαινί» καζεηέο. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληηπαξαζέζεσλ, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ελίνηε θαη 

γνλείο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2.  Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο θαη, 

ηαπηφρξνλα, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

389o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

αηαμία/ παξαβαηηθφηεηα απνηειεί έθθξαζε δηακαξηπξίαο αιιά θαη κία άζηνρε ζπρλά 

πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ κέζα απφ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη, αλ ζε έλα ζχζηεκα (ηάμε) αιιάμεη θάπνηνο 

παξάγνληαο, ηφηε είλαη ελδερφκελν λα αιιάμεη ζε θάπνην βαζκφ θαη ην ίδην ην 

ζχζηεκα.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο ζενιφγνο εξγάδεηαη ζε 

Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ηεο Αζήλαο. ην έλα ηκήκα, ζην νπνίν δηδάζθεη, θνηηνχλ 29 

καζεηέο. Γηαπηζηψλεη αδηαθνξία  ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα θαη ζπλεηδεηή 

πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο γηα δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο φιεο ηεο ηάμεο. Πξνζπαζεί 

λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε κε ελέξγεηεο, φπσο επηρεηξήκαηα πεηζνχο αιιά θαη 

επηβνιή θπξψζεσλ θαη πνηλψλ, φηαλ ηα πξνεγνχκελα δελ θέξλνπλ απνηέιεζκα (π.ρ. 

απνβνιή απφ ην κάζεκα θαη ρακειή βαζκνινγία ζην πξψην ηεηξάκελν). Χζηφζν, ην 

πξφβιεκα ζπλερίδεηαη θαη, ζπρλά, νμχλεηαη ζε νξηαθφ ζεκείν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα ζηξέςεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο πξνο ην 

κάζεκα;  

 

390o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ε έκθαζε δίλεηαη  ζην καζεηή σο ελεξγφ ππνθείκελν 

ηεο κάζεζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζην κάζεκα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ-

δηακεζνιαβεηή. Ζ ηάμε ιεηηνπξγεί θαηά βάζε νκαδηθά θαη ε ζρνιηθή κάζεζε 

ζπλαξηάηαη κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία θαη ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ. Οη έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη φηη φια ηα καζήκαηα κπνξνχλ λα νδεγνχλ ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο, ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Καζεγεηήο λενδηφξηζηνο δηαπηζηψλεη φηη 

νη ζεσξεηηθέο θαη ζξεζθεηνπαηδαγσγηθέο ηνπ βάζεηο δελ αθνινπζνχλ ηα δεηνχκελα 

ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ. Πξνηηκά ηελ ηππηθή παξάδνζε κε ηε κνξθή 

ζρεδηαγξάκκαηνο πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ κηα ηδηαηηέξσο θαηεπζπλφκελε ζπδήηεζε. 

Δπηπιένλ, αθήλεη ζπρλά αλαμηνπνίεηεο αξθεηέο πξνηάζεηο θαη αζθήζεηο 

ελαιιαθηηθήο δηδαζθαιίαο θαζψο ηηο ζεσξεί ρξνλνβφξεο σο πξνο ηελ πξνεηνηκαζία 

θαη πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη αθαηάιιειεο γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ.  
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη αξρέο ησλ λέσλ Α.Π. κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα 

πξνζαλαηνιηζηεί  ζηαδηαθά ζηα λέα πξνηάγκαηα ησλ Α.Π.; 

 

391o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ειαρηζηνπνηνχληαη, φηαλ ν 

δηδάζθσλ αλαπηχζζεη  ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη, ηαπηφρξνλα, απαηηεί απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη σο ππεχζπλα άηνκα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο ζενιφγνο εξγάδεηαη ζε δχν 

Γπκλάζηα. ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα θαη ησλ δχν ζρνιείσλ θνηηνχλ 27 κε 29 

καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο φηη ζηα πεξηζζφηεξα 

ηκήκαηα πνιινί καζεηέο κηινχλ ζρεδφλ ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο, μεζπνχλ ζε γέιηα, δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή φιεο ηεο ηάμεο θαη 

παξεκπνδίδνπλ ην κάζεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζηε κέζε ηεο ρξνληάο,  θξίλεη φηη έρεη 

δνθηκάζεη ηα πάληα: θηιηθή δηάζεζε, παξαηεξήζεηο, θαινπξναίξεηεο ζπκβνπιέο, 

απζηεξφηεηα, δηάινγν, πνηλέο, αλνρή θιπ. Σν πξφβιεκα, φκσο, παξακέλεη θαη 

νμχλεηαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ;  

 

392o ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. ε  απηή ηελ πξννπηηθή ελεξγνπνηνχληαη ηα θίλεηξα 

κάζεζεο. Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, 

φηαλ νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο 

επηζπκίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Καη, θπξίσο, φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, δελ απνθιείνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο άιινπο ή λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε 

νχηε πεξηθξνλνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη 

ηελ «παξάδνζε» ηνπ λένπ καζήκαηνο ρσξίο θακία πξνεηνηκαζία. Αηηηνινγεί 

ηελ επηινγή ηνπ κε βάζε «ηελ πίεζε ηεο χιεο θαη ηνπ ρξφλνπ». 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπ εμεγήζεηε ην ξφιν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο θηλεηνπνίεζεο  ηνπ  ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 

 

393ν ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνλίδνπλ φηη ην Γξάκα θαη ην Θέαηξν ζηελ 

Δθπαίδεπζε απνηεινχλ εξγαιεία κάζεζεο γηα φιεο ηηο ειηθίεο. Πξνσζνχλ ηελ 

ελεξγεηηθή, βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε  θαη δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ 

παηδηνχ, ελψ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ. Θέηνπλ ην καζεηή ζην θέληξν ηεο εθπαίδεπζεο, αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ηε 

ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαζψο επίζεο θαη ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.        

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο ζενιφγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

πεηξακαηηθφ Γπκλάζην ηεο Αζήλαο. Έρεη 29 ρξφληα εκπεηξίαο. Αθνινπζεί ηελ χιε 

φπσο παξαηίζεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην θαη πξνζπαζεί λα εηζάγεη θαηλνηνκίεο, φπσο 

ρξήζε power point θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο φκσο δελ 

ελζνπζηάδνληαη θαη δελ παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ. Ο ίδηνο, παξ‟ φιν πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη ζρεηηθή επηκφξθσζε, ζεσξεί φηη νη ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο, φπσο ε δξακαηνπνίεζε, ην παίμηκν 

ξφισλ, θάξηεο ξφισλ, παγσκέλεο εηθφλεο θ.ά. θαηεβάδνπλ ην επίπεδν ηνπ καζήκαηνο 

θαη κεηψλνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ ηάμε.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα ηνλ πείζεηε λα αμηνπνηήζεη ζηε δηδαζθαιία 

ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γξάκαηνο;  
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ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε αλάπηπμε εζηθήο απνηειεί βαζηθφ ππξήλα θαη ζηφρν ηεο 

δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ, άξα θαη ηεο εθπαίδεπζεο, θαη δε 

ζρεηίδεηαη κφλν κε έλα ζχζηεκα αμηψλ. Απφ ηελ άιιε εκπεξηέρεη ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο επηθξαηνχζεο εζηθέο θαη θνηλσληθέο λφξκεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Ο 

εζηθφο ραξαθηήξαο, αλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηθή, δελ πξνυπνζέηεη αλαγθαζηηθά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκκφξθσζεο. Πξφθεηηαη γηα κία πην δπλακηθή θαη πεξηεθηηθή 

ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή, φπνπ νη παξάγνληεο ηεο βνχιεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο 

εκπινθήο θαηά ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
1. Γεδομένα: Σάμε: Γ‟ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο ζενιφγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

πεηξακαηηθφ Λχθεην ηεο Αζήλαο. Όηαλ πξνζεγγίδεη  ακθηιεγφκελα εζηθά θαη 

θνηλσληθά δεηήκαηα, επηιέγεη λα δηδάζθεη κεραληθά θαη δηθαληθά ηε ζηάζε ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ απέλαληη ζηνλ εζηθφ πξνβιεκαηηζκφ, εκκέλνληαο πάληα ζηε δηθή ηνπ 
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άπνςε, γηα ηελ νπνία πηζηεχεη φηη είλαη νξζή. Αγλνεί ηνπο καζεηέο πνπ εθθξάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο ή θαη αληίζεηεο απφςεηο. Οπζηαζηηθά δειαδή πξνζεγγίδεη ηα ζέκαηα 

θαλνληζηηθά θαη κε δνγκαηηζκφ θαη ππνβάιιεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ αληίιεςε φηη 

ππάξρεη κία κφλν απάληεζε ζε θάζε δήηεκα θαη απηή ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ, 

αθνχ ηελ ιέεη απηφο, πνπ γλσξίδεη.     

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα αιιάμεη νπηηθή ζηνλ ηξφπν πνπ 

παξνπζηάδεη ηα ζέκαηα Υξηζηηαληθήο Ζζηθήο;  

 

395ν ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Οη έλλνηεο δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη κάζεζε κε αλαθάιπςε, νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, 

βησκαηηθή κάζεζε θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο απνηεινχλ ην βαζηθφ 

ππξήλα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα ζεζκηθά θείκελα 

(ΓΔΠΠ, ΑΠ, ζρνιηθά εγρεηξίδηα) γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Γπκλάζην. 

Απηνί άιισζηε νη άμνλεο πξνβάιινληαη θαη απφ ηνπο κειεηεηέο φηη κπνξνχλ λα 

πξνζδψζνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζην κάζεκα. Αθφκε ηνλίδεηαη φηη ην 

κάζεκα έρεη βαζηθά γλσζηνινγηθφ ραξαθηήξα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί, ππεξηνλίδνληαο ηε δηάζηαζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

πξάμε, ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζέγγηζε απηή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην ζχγρξνλν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηηο επηινγέο ησλ 

δηδαζθφλησλ παξακέλνπλ νη απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ θαη ην αζθπθηηθφ σξνιφγην 

πξφγξακκα. Θεσξνχλ κάιηζηα θάπνηα ζρέδηα εξγαζίαο θαη θάπνηεο δηαζεκαηηθέο 

εξγαζίεο πνιχ απαηηεηηθέο. Κάπνηνη επίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο 

αζθήζεηο,  θαζψο νπζηαζηηθά απεπζχλνληαη ζε ιίγνπο καζεηέο, αλαπαξάγνπλ ηελ 

αληζφηεηα ησλ επθαηξηψλ.  ην πιέγκα απηφ ησλ παξαδνρψλ, θαηά θαλφλα αγλννχλ 

ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο, δελ αλαλεψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη νδεγνχλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ αδηαθνξία θαη ηελ απαμίσζε ηνπ καζήκαηνο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνβάιαηε, γηα λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε;  

 

396
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, βαζηθφο ππξήλαο ηνπ λένπ ΓΔΠΠ θαη ησλ ΑΠ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ζπγγξαθήο βηβιίσλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη 

δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο  πξνζέγγηζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Πνιιέο 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο (Πνιηηηζκφο, Μεηαβνιή, Δμέιημε, 

χγθξνπζε, Αιιειεπίδξαζε, Δπηθνηλσλία, χζηεκα), νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνηείλνληαη ζην ΑΠ, αιιά θαη πνιιά απφ ηα ζέκαηα δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
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ππάξρνπλ ζηα λέα βηβιία θαη ε κεζνδνινγία ησλ ζρεδίσλ δξάζεο πνπ εηζεγνχληαη ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ην καζεηή ζε κηα πην δηεξεπλεηηθή θαη βησκαηηθή, άξα 

θαη ελεξγφ παξέκβαζε θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ ηνπ καζήκαηνο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί δηακαξηχξνληαη ππνζηεξίδνληαο φηη ν δηαζεκαηηθφο άμνλαο δελ 

είλαη εχθνιν λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια πξνο ηελ θπξίαξρε 

νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ. Γηαηεξνχλ επηθπιάμεηο θαη ζπρλά ππνζηεξίδνπλ φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή αληηηηζέκελε πξνο ηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή δνκή. Οη 

επηθπιάμεηο ηνπο εληζρχνληαη θαη απφ ηελ καμηκαιηζηηθή ηάζε πνπ δηαθξίλεη θάπνηεο 

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξεί λα απνηξέςεη εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο 

απφ ηνλ φπνην πεηξακαηηζκφ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΓΔΠΠ θαη ηνπ 

ΑΠ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή απηή δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ζηελ πξάμε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη αιιά θαη ηηο 

αδπλακίεο ή ηνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο; 

 

397
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Γεισηηθή ηεο πξφζεζεο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ ΓΔΠΠ θαη ησλ ΑΠ ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ πθή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

θαηλνκέλνπ. Δηδηθφηεξα ζηνπο ζθνπνχο πεξηιακβάλνληαη νη επηδηψμεηο γηα ηνπο 

καζεηέο: «Να αληηιεθζνχλ φηη ην ρξηζηηαληθφ κήλπκα είλαη ππεξθπιεηηθφ, 

ππεξεζληθφ θαη νηθνπκεληθφ. Να αληηιεθζνχλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή, πνιπθπιεηηθή 

θαη πνιπζξεζθεπηηθή δνκή ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ 

αλάγθε δηαρξηζηηαληθήο θαη δηαζξεζθεηαθήο επηθνηλσλίαο». 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ κε αιινδαπνχο καζεηέο. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ζε απηφ ην Γπκλάζην, ην παξαθνινπζεί ε 

πιεηνλφηεηα ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. Ο ζενιφγνο πηνζεηψληαο ηελ πην 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία αθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

Οξηζκέλνη καζεηέο ηα θαηαθέξλνπλ, νη πεξηζζφηεξνη σζηφζν δείρλνπλ ακήραλνη θαη 

ηειηθά αδηάθνξνη. Οη αιινδαπνί, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, νδεγνχληαη ζε ζρνιηθή 

απνηπρία.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

πξνζαξκνζηεί ζην καζεηηθφ πιηθφ; 
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398
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Ζ έξεπλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλεη ζπρλά φηη ε 

ηειεπηαία επέξρεηαη, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαιχνπλ ζπζηεκαηηθά θαη θξηηηθά ηηο 

ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηνπο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο αληηθάζεηο, ζ‟ έλα πιαίζην 

νξηδφληησλ δηαδξάζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (θνηλφηεηεο πξαθηηθήο). Όζα 

απνθνκίδνπλ ζ‟ έλα ηέηνην πιαίζην αιιειεπηδξάζεσλ ζπλεπηθέξνπλ θαη ηε βειηίσζε 

ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα πνιππιεζέο Λχθεην ηνπ θέληξνπ 

ηεο Αζήλαο θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη πξνέιεπζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλεδξηάδνπλ, γηα λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ 

νη ζπρλέο αιιαγέο ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ εγρεηξηδίσλ 

θαη ησλ εμεηάζεσλ. Δζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζην φηη δελ επηκνξθψλνληαη ηθαλά γηα λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξνχλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο «δνθηκαζκέλεο» πξαθηηθέο ηνπο, φπσο ι.ρ. ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ 

επηδφζεσλ κε ηεζη θαη δηαγσλίζκαηα. Απφ ηελ άιιε, θάπνηνη αλαδεηνχλ κηα πην 

νπζηαζηηθή δηέμνδν, θαζψο νη «δνθηκαζκέλεο» κέζνδνη έρνπλ δείμεη πξν πνιινχ ηα 

φξηα ηνπο. Απνθαζίδνπλ, έηζη, λα θαιέζνπλ ηνλ ππεχζπλν γηα ην ζρνιείν ηνπο 

ζρνιηθφ ζχκβνπιν. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα νδεγεζνχλ ζε κηα πην απηφλνκε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη ζε κηα νπζηαζηηθή αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο; 

 

399
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο 

«απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο κηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, λα δνθηκάζνπλ 

λέεο πξαθηηθέο θαη πιηθά, θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζ‟ απηά, κέζα ζην ίδην ην 

πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα Γπκλάζην ηεο Θεζζαινλίθεο 

θνηηνχλ καζεηέο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη πξνέιεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί, παξά ην 

φηη παξαθνινχζεζαλ κηα ηαρχξξπζκε επηκφξθσζε, είλαη δχζπηζηνη απέλαληη ζηηο 

λέεο πξνηάζεηο ηνπ ΓΔΠΠ θαη ησλ λέσλ ΑΠ : άιινη ακθηζβεηνχλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ project θαη ηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαζεκαηηθνχ ηζηνχ πνπ 

ζπλέρεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαζεκαηηθέο 

ζπλδέζεηο πνπ πξνηείλνληαη (θπξίσο κε ηηο εξγαζίεο) δελ είλαη επηηπρεκέλεο νχηε 

κνξθσηηθά επσθειείο. Πνιινί ζπκθσλνχλ ζην φηη ζα επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ ηέηνηεο 

πξνζεγγίζεηο, αιιά δελ κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην ζσζηφ ζθνπφ θαη ηξφπν. 
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Απνθαζίδνπλ, έηζη, λα θαιέζνπλ ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

ζπιιφγνπ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο θαη φρη σο απινί ηερληθνί ηεο εθαξκνγήο ηεο; 

 

400
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο θαη νη ηδενινγηθέο 

αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαρένληαη αλαπφθεπθηα ζηε δηδαζθαιία κέζα απφ κηα 

πνηθηιία επηινγψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ηδηαίηεξα επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία 

αληηθεηκέλσλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ, ηα νπνία έρνπλ αλαπφθεπθηα θαη ηηο 

δηθέο ηνπο αμηαθέο θαη ηδενινγηθέο εγγξαθέο. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επίγλσζε 

ησλ δηθψλ ηνπο αμηψλ θαη ηδενινγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ, ηηο νπνίεο δελ πξνβάιινπλ 

σο απφιπηεο αιήζεηεο, ηφηε κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηαθή ηαπηφηεηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε:  Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Οη ζενιφγνη ελφο Πεηξακαηηθνχ Λπθείνπ θάλνπλ θάπνηεο ζπλαληήζεηο, ζηηο νπνίεο 

ζπδεηνχλ κεζνδνινγηθά δεηήκαηα. Άιιεο θνξέο επηζθέπηνληαη θαη ηηο ηάμεηο ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ εθείλνη πξνζθέξνπλ δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζε 

αζθνχκελνπο θνηηεηέο (π.ρ. Θεζζαινλίθε). χληνκα δηαπηζηψλνπλ φηη, κνινλφηη 

δηδάζθνπλ ηα ίδηα ζέκαηα, ν θαζέλαο εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, πξάγκα πνπ 

θαηαλννχλ φηη απνξξέεη απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο. Δπηπιένλ, 

σο πξνο ηα αμηαθά/ ηδενινγηθά δεηήκαηα (κε ζενινγηθά) πνπ αλαθχπηνπλ, θάπνηνη 

ηεξνχλ απζηεξή νπδεηεξφηεηα πξνβάιινληαο απιψο ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, ελψ 

θάπνηνη άιινη ππεξαζπίδνληαη εθείλεο ηηο ηδέεο θαη αμίεο πνπ νη ίδηνη ζπκκεξίδνληαη. 

Σν δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ 

έξρεηαη πηα ζηελ επηθάλεηα. Οη ζενιφγνη απνθαζίδνπλ λα ζπκβνπιεπηνχλ ην 

ζχκβνπιν εηδηθφηεηαο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμηαθή θαη ηδενινγηθή ηαπηφηεηα; 

 

401
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

ηε βησκαηηθή θαη επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία ηα ζρέδηα εξγαζίαο ζρεηίδνληαη κε 

δεηήκαηα φπσο ηελ  αλάγθε, απ‟ φπνην γλσζηηθφ πεδίν θαη αλ μεθηλά κηα εξεπλεηηθή 

εξγαζία, λα αλαδεηά, λα αλαθαιχπηεη θαη λα νηθνδνκεί γέθπξεο κε δηαθνξεηηθά 

καζήκαηα θαη δηαθνξεηηθά πεδία π.ρ. Φπζηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. Πξφθεηηαη 
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γηα έλαλ δηάινγν πνπ αλαθαιχπηεη θαη ηνπνζεηεί θαηάιιεια δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην πεδίν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, θπξίσο φκσο 

ζπλδπάδεη δεκηνπξγηθά ηα δηαθνξεηηθά κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη εξκελεπηηθά 

ζρήκαηα ησλ επηζηεκψλ. Αθφκε ηα ζρέδηα εξγαζίαο  κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ εηεξνηήησλ, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο 

«νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο», κπνξεί λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά έηζη ψζηε λα 

επηθνηλσλνχλ κέζα απφ ηηο πνιηηηζκηθέο, θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη ηζηνξηθέο ηνπο 

δηαθνξέο. Οη εηεξφηεηεο ζην ζρνιείν ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ σο πξφθιεζε θαη λα ηνλ ελζαξξχλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, φπσο ε «βησκαηηθή», γηα ηελ νπνία ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ θάζε 

παηδί θέξεη απνηεινχλ έλαλ αλεθηίκεην πινχην. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί άιισλ εηδηθνηήησλ 

πξνηείλνπλ ζην ζενιφγν ηνπ Λπθείνπ λα αλαιάβνπλ καδί ζην πιαίζην ηεο 

Δξεπλεηηθήο  Δξγαζίαο λα πξνηείλνπλ ζηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ θνηλφ ζέκα 

πξνο δηεξεχλεζε. Ο ζενιφγνο παξ‟ φιν πνπ αλαγθάδεηαη λα εξγάδεηαη θαη ζην 

παξαθείκελν Γπκλάζην, πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπ, δηζηάδεη, δηφηη, απφ ηε 

κηα, δελ θαηαλνεί πψο ηα Θξεζθεπηηθά κπνξνχλ λα ζπλεξεπλεζνχλ κε άιια 

καζήκαηα θαη, απφ ηελ άιιε, δελ εκπηζηεχεηαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. 

  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ;  

 

402
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε νθείινληαη: α. ζηελ αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ηνπο δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη β. ζηελ ειιηπή θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα ηκήκα Γπκλαζίνπ ηεο Αζήλαο, 4 

καζεηέο αδπλαηνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ ηάμε θαη ακθηζβεηνχλ, κε θάζε αθνξκή, 

κε ην ιφγν ή ηε δξάζε ηνπο ηελ αμία ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, παξεκπνδίδνπλ ηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα λα ηνπο επηβάιινληαη πνηλέο απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο (απνβνιή, ρακειή βαζκνινγία, απφξξηςε), νη νπνίεο φκσο 

απνδεηθλχνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ; 

 



207 

 

403
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί, παξά ηε ζεσξεηηθή ηνπο 

θαηάξηηζε ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο θαζψο θαη ζηα ζχγρξνλα πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο 

δηδαθηηθήο, έρνπλ ηελ ηάζε λα δίλνπλ «δηαιέμεηο», ηηο νπνίεο νλνκάδνπλ «ζπδήηεζε», 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία θπξίσο γηα λα πξνβάιινπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο 

κε εχπεπην ηξφπν ην ζρεδηάγξακκα ησλ ελνηήησλ ησλ εγρεηξηδίσλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα Λχθεην ν ζενιφγνο, παξά ην φηη 

παξαθνινχζεζε κηα επηκφξθσζε γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη κία γηα 

λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο είλαη δχζπηζηνο απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ηεο παξαδνζηαθήο αληηκεηψπηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. ε ζπδήηεζε κε ην 

ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαίλεηαη λα ακθηζβεηεί ηελ αλάγθε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο θαη 

εμαίξεη κεζφδνπο πνπ πεγάδνπλ απφ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. Όηαλ πηέδεηαη 

ηζρπξίδεηαη φηη έρεη αλαλεψζεη ηνλ ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ κε ζπδεηήζεηο θαη 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηα ζρεδηαγξάκκαηα. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη φρη σο απιφο 

ηερληθφο ηεο εθαξκνγήο ηεο; 

 

404
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Δξεπλεηηθέο κειέηεο ζεσξνχλ ξεαιηζηηθφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ φηαλ 

ζπλελψλεη ηελ παξάδνζε, ηελ πλεπκαηηθφηεηα κε ηελ πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

εθζπγρξνλίδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, δηδάζθεη βηψκαηα αιηξνπηζκνχ θαη πξνθαιεί ηελ 

θξηηηθή ζθέςε. Μία ηέηνηα ζχλζεζε ζηνπο ζθνπνχο θαη ην πεξηερφκελν ζπκβάιιεη 

ηαπηφρξνλα θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ήζνπο, δελ αθίζηαηαη απφ ηελ ηδηνζπζηαζία ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη θαιιηεξγεί ην ζεβαζκφ θάζε εηεξφηεηαο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα Λχθεην ν ζενιφγνο αληηκεησπίδεη 

ν ίδηνο κία βαζηά ζχγθξνπζε. Θεσξεί, ιφγσ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ, 

φηη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ είλαη απαξαίηεην. Καηαζηξαηεγεί ηα ΑΠ 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ζην δηδαθηηθφ ρξφλν αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

άιια πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα. Πξνέθπςε πξφβιεκα ζηηο εμεηάζεηο, φηαλ 

νξηζκέλνη καζεηέο παξαπνλέζεθαλ φηη δελ έρνπλ δηδαρζεί ηελ χιε. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη; 
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405
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Τπάξρεη ε επηζηεκνληθή παξαδνρή φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο είλαη 

εμαηνκηθεπκέλεο, αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή, ηνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξίζεηο. Πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηα γξαπηά δνθίκηα, αιιά ζηεξίδνληαη ζε ρξήζε κεζφδσλ πνπ αμηνινγνχλ ζηάζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Έλα εξγαιείν θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο είλαη ην portfolio, ην νπνίν 

ζχκθσλα κε έξεπλεο παξέρεη επθαηξίεο ζε καζεηέο θη εθπαηδεπηηθνχο λα επεθηαζνχλ 

ζε έλα επξχηεξν πιαίζην αμηνιφγεζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε έλα Γπκλάζην θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο  ηφζν ζε ζρέζε 

κε ηε ζηνρνζεζία, φζν κε ηελ ίδηα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε. 

Γλσξίδεη φηη ην ΓΔΠΠ πηνζεηεί ηελ ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε (πξνηείλεηαη ε ρξήζε 

ηνπ portfolio), αιιά πξνηηκά λα πξνζαξκφδεη ην κάζεκά ηνπ ζηνλ κέζν φξν ησλ 

παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο θαη λα ηνπο αμηνινγεί κε βάζε ηα γξαπηά δηαγσλίζκαηα θαη 

ηεζη, ζηα νπνία, φπσο είλαη αλακελφκελν παξνπζηάδνπλ πςειφ πνζνζηφ απνηπρίαο. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αληηπαξαζέζεσλ, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη 

ελίνηε θαη γνλείο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο θαη, 

ηαπηφρξνλα, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

406
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χγρξνλεο επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο ηεο δηδαθηηθήο δε ζεσξνχλ ηε γλψζε 

πξνθαζνξηζκέλε θαη κνλαδηθή. ηελ  αίζνπζα δηδαζθαιίαο πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη 

εθείλεο νη ζπλζήθεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ απνδφκεζε θαη ηελ αλαδφκεζε ηειηθά 

ηεο γλψζεο κε ηξφπν, δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα ππνθεηκεληθφηεηαο. Κχξην δεηνχκελν 

ζε απηφ ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, είλαη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ηεο 

πξνζσπηθήο άπνςεο θαη αληαιιαγήο απηήο κε αληίζηνηρεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. Οη ξφινη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή αιιάδνπλ. 

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηελ Α΄ Λπθείνπ θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη πνιηηηζκψλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο  ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία, ηελ ίδηα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη 

ηελ αμηνιφγεζε. Δπηιέγεη λα αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή κεησπηθή δηδαζθαιία, 

παξνπζηάδνληαο ν ίδηνο σο απζεληία ηε λέα γλψζε. ε ζπλάληεζε ξσηά ηνλ 

ζχκβνπιν, γηαηί δπζθνιεχεηαη, πψο λα δηδάμεη απφ ην βηβιίν ηεο Α΄ Λπθείνπ 

«Οξζφδνμε πίζηε θαη ιαηξεία» ηελ ελφηεηα 21: «Ζ είζνδνο θαη ε έληαμε ζηελ 

Δθθιεζία: ηα κπζηήξηα ηνπ Βαπηίζκαηνο θαη ηνπ Υξίζκαηνο». 
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ γηα ην ξφιν ηνπ ζηελ ηάμε θαη ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία; 

 

407
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κέζα απφ ην «αλήθεηλ» ηνπ θαζελφο ζην ζχλνιν ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο πνηθίιεο νκάδεο, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα 

δηακνξθσηηθά ρξφληα, δηακνξθψλεηαη ε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, ε αληίιεςε γηα ηνπο 

άιινπο, γηα ηηο ζρέζεηο γηα ηνλ θφζκν. Ζ νκάδα είλαη κία δσληαλή αλαπηπζζφκελε 

δηεξγαζία, κνλαδηθή ζηελ θάζε ηεο ζηηγκή θαη έθθξαζε, πνπ εκπιέθεη πνιιέο 

πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίαο. Γηα λα εξγαζηεί απνηειεζκαηηθά έλαο 

ζπληνληζηήο κε κία νκάδα είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

πιαηζίσζε ηεο νκάδαο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ο ζενιφγνο ελφο Γπκλαζίνπ 

πξνβιεκαηίδεηαη γηαηί δελ πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, φηαλ επηρεηξεί ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. ε ζπδήηεζε κε ην ζχκβνπιν πξνθχπηεη φηη θαηά ην 

ρσξηζκφ ησλ νκάδσλ αθήλεη ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ κε πνηνλ ζα ζπλεξγαζηνχλ 

θαη ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη αλνκνηνγελείο νκάδεο ζε επίπεδν θαη αξηζκφ κειψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, γηα λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

 

408
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε δηεπξχλεη ηηο ππάξρνπζεο 

εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο επηηξέπνληαο ηελ ελζσκάησζε πνιιαπιψλ κέζσλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε, ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Μία ηάμε 

ζπλδεδεκέλε κε εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο κέζα θη έμσ απφ ην ζρνιηθφ θηίξην θαζψο θαη 

κε ηελ ηνπηθή θαη δηεζλή εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνπο 

δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο. πγρξφλσο δεκηνπξγείηαη έλα ζπλεξγαηηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλζεηηθέο 

εξγαζίεο θαη πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ο ζενιφγνο ελφο Λπθείνπ ζε λεζί ηνπ 

Αηγαίνπ αλαθέξεη ζην ζχκβνπιν φηη ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ηελ ηερλνινγία ζηελ ηάμε 
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θαη θπξίσο ην δηαδίθηπν. Ο ζχκβνπινο γλσξίδεη φηη ην Λχθεην απηφ δηαζέηεη άξηηα 

εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη ξσηά ην ζενιφγν αλ ην ρξεζηκνπνηεί θαη 

απηφο απαληά: «Γε ρξεηάδεηαη, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά έρνπλ πξφζβαζε απφ ην ζπίηη 

ζην δηαδίθηπν. Άιισζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δε ρξεηάδεηαη ην δηαδίθηπν. 

Σνπο παξαπέκπσ ζε απηφ, γηα λα θάλνπλ εξγαζίεο ή λα δνπλ θάηη ζην ζπίηη».  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηε 

δηδαζθαιία; 

 

409
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν καζεηήο ηείλεη λα αλαβαζκίζεη ηνπο ζηφρνπο χζηεξα απφ 

κία επηηπρία θαη λα ηνπο ππνβαζκίζεη χζηεξα απφ απνηπρία. Δπνκέλσο, ν 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ ζηφρνπο πνπ λα είλαη κελ 

πξνθιεηηθνί αιιά θαη ζπγρξφλσο εθηθηνί, γηα λα θξαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, δειαδή λα κελ ηελ θάλεη νχηε πνιχ δχζθνιε 

νχηε πνιχ εχθνιε. 

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζε ηξία ηκήκαηα ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Ο ίδηνο είλαη πάληα πνιχ θαιά πξνεηνηκαζκέλνο θαη 

δεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ πάλσ ζε έλα ζέκα ηνπ βηβιίνπ. Υξεζηκνπνηεί 

θείκελα απφ ην εγρεηξίδην θαη άιια, πξνεξρφκελα κάιηζηα απφ πνηθίια επηζηεκνληθά 

πεδία. Οη καζεηέο, ππφ ηελ πίεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο, 

δε ζπκκεηέρνπλ θαη πνιιέο θνξέο αζρνινχληαη κε άιια κέζα ζηελ ηάμε (δηαβάδνπλ 

άιια καζήκαηα θ.ά). Πνιιέο θνξέο δπζθνιεχνληαη κε ηα πξνζθεξφκελα θείκελα θαη 

ηα δχζθνια ζέκαηα ζπδήηεζεο. ην επαλαιεπηηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζεκεηψζεθε 

γεληθή απνηπρία. Καλέλαο καζεηήο δε βαζκνινγήζεθε  κε βαζκφ πάλσ απφ 16. Οη 

καζεηέο εθθξάδνπλ παξάπνλα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη, γηα λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε έηζη ψζηε ε 

δηαδηθαζία λα είλαη εθπαηδεπηηθά απνηειεζκαηηθή;  

 

410
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, γηαηί 

ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα κάζεζεο. Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, 

θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν 

βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Κπξίσο, 

φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, θαζψο δελ 

απνθιείνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 
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άιινπο ή λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε, νχηε πεξηθξνλνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη: Νενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ζε πεξηθεξεηαθφ Γπκλάζην 

ρξεζηκνπνηνχλ ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (π.ρ. ινγηζκηθφ πιηθφ, ζθίηζα θαη πιηθφ 

θφκηθο, ζηίρνπο ηξαγνπδηψλ), γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ 

ελδηαθέξνλ. χληνκα δηαπηζηψλνπλ φηη, κεηά απφ κηα ζχληνκε πεξίνδν γνεηείαο, νη 

καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη πηα ζε φια απηά πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ζηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπο εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 

 

411ν ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνλίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηα ΑΠ θαη φζα νξίδνπλ θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ζηε 

ζηνρνζεζία. Σα αμηνπνηεί θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ, κέζα απφ απηά, λα πξνζθέξεη 

ζηνπο καζεηέο ην πιηθφ θαη ην πεδίν  αλάπηπμεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο, γλψζεηο, θψδηθεο, λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο, έλλνηεο, αμίεο θαη ζηάζεηο, θαη λα δνθηκάζνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο 

ζθέςεο θαη επηθνηλσλίαο θαη λέεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο εθθξάδεη ηελ 

άπνςε φηη δελ απαξαίηεην λα αθνινπζεί ην ΓΔΠΠ θαη ΑΠ, αιιά νχηε θαη ην 

δηδαθηηθφ εγρεηξίδην. Απνθαζίδεη ν ίδηνο ην ζέκα θαη νξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αλάινγα. Πνιιέο θνξέο ηα ζέκαηα δε ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, 

αιιά ν ίδηνο ζεσξεί φηη παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. πκθσλνχλ κάιηζηα 

θαη ηα παηδηά, γηαηί, φπσο ιέεη, ηα ζέκαηα ηνπ είλαη πξνθιεηηθά.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα θαηαιάβεη ην ξφιν ησλ 

ΑΠ γηα ην κάζεκα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο;  

 

412
ν
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνλίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο αλεμάξηεηα απφ ην 

γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ γηα κεηα-γλψζε, ηελ νπνία ιακβάλεη ππφςε ηνπ σο ζηφρν 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο.  
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο κε 20εηή εκπεηξία εθθξάδεη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ην κάζεκα. Παξ‟ φιν πνπ είλαη ηζηνξηθφ ζηελ Γ‟ 

Γπκλαζίνπ νη καζεηέο  έρνπλ πνιχ ζπρλά απνξίεο θαη δεηνχλ λα δηαηππψζνπλ 

εξσηήζεηο, νη νπνίεο φκσο απνζπληνλίδνπλ ηε δηαδηθαζία θαη εθηξέπνπλ ηελ πνξεία 

πνπ έρεη ζρεδηάζεη. Κάπνηεο, κάιηζηα, δε γλσξίδεη λα ηηο απαληήζεη. Γη‟ απηφ 

απνθεχγεη λα δίλεη ην ιφγν γηα εξσηήζεηο θαη δελ αθήλεη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα λα 

δηαηππψλνληαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα θαηαιάβεη ην ξφιν ησλ 

εξσηήζεσλ γηα ηε κεηα-γλψζε ησλ καζεηψλ ηνπ;  

 

413
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηνλίδνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο μεθηλάεη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ κε βάζε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη επηδηψθεη απηνί λα 

επηηεπρζνχλ καζεζηαθά. Λακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ΑΠ θαη φζα νξίδνπλ θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ζηε ζηνρνζεζία. Σα αμηνπνηεί θαηάιιεια 

πξνθεηκέλνπ, κέζα απφ απηά, λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ην πιηθφ θαη ην πεδίν  

αλάπηπμεο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο, γλψζεηο, θψδηθεο, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, έλλνηεο, αμίεο θαη 

ζηάζεηο, θαη λα δνθηκάζνπλ θαηλνχξηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη επηθνηλσλίαο θαη λέεο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο κε 29 ρξφληα ζηελ 

εθπαίδεπζε παξαδέρεηαη φηη κπαίλεη απξνεηνίκαζηνο θαζεκεξηλά ζηελ ηάμε. 

Πηζηεχεη φηη ε εκπεηξία ηνπ ηνπ επηηξέπεη λα απηελεξγεί θαη λα πξνζαξκφδεηαη. Γε 

ρξεηάδεηαη ζηελ ηάμε ηίπνηα (βηβιίν, επνπηηθφ κέζν) παξά κφλν ε παξνπζία ηνπ. 

Παξαδέρεηαη φηη δελ έρεη αζρνιεζεί πνηέ κε ηε ζηνρνζεζία θαη φηη νπζηαζηηθά δελ 

ηελ θξίλεη απαξαίηεηε, αθνχ νη καζεηέο «πεξλνχλ θαιά». 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο 

ζηνρνζεζίαο θαη ηνλ ξφιν ησλ ΑΠ;  

 

 

414
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, γηαηί 

ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα κάζεζεο. Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ νη ζεσξεηηθνί, 
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θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ηνχο ζέηνπλ κπξνζηά ζε 

«θαηαζηάζεηο-πξνβιήκαηα», πνπ πξνθαινχλ ξήμε κε ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη 

θαηαλφεζε, πξνθαιψληαο, έηζη, θαη ηελ επηζπκία ηεο αλαθάιπςεο. Οη θαηαζηάζεηο-

πξνβιήκαηα, έηζη, κεηαηξέπνληαη ζε θίλεηξα κάζεζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Γ΄ Γπκλαζίνπ 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Νενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ζε 

πεξηθεξεηαθά ζρνιεία, γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, πξνζαξκφδνπλ –φπσο λνκίδνπλ– ην κάζεκα ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ: ην απινπνηνχλ πνιχ, ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδηαγξάκκαηα θαη εμεγνχλ ηα πάληα 

αθνινπζψληαο γξακκηθά ηελ πνξεία ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. χληνκα δηαπηζηψλνπλ 

φηη νη καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπο εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπο πξνηείλαηε λα εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε ηνπ 

καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 

 

415
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε απηναληίιεςε είλαη κηα δσηηθή αλζξψπηλε ηδηφηεηα 

ζεκαληηθή γηα ηνλ επαγγεικαηία. Όηαλ αλαθχπηεη έλα πξφβιεκα ζηελ εξγαζία ε 

αληίδξαζε ηνπ θαζελφο ζπλδέεηαη κε ηελ άπνςε πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηφζν ζην 

πξνζσπηθφ φζν θαη ζην επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Μάιηζηα ε ιχζε ή ε βειηίσζε 

εμαξηάηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηηο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

ίδηνπ λα δηαρεηξηζηεί ην πξφβιεκα, λα αλαιχζεη δειαδή ζπλεηά θαη κεζνδηθά ηη 

πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηνπο άιινπο θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη-Ππόβλημα: Θενιφγνο, δηνξηζκέλνο πξηλ 5 ρξφληα 

ππεξεηεί ζε Λχθεην θαη ζπλαληά πξφβιεκα ειέγρνπ ηεο ηάμεο. Ζ θαηάζηαζε έθηαζε 

ζε ηέηνην ζεκείν πνπ αληηκεησπίδεη πεξηζηαηηθά αλππαθνήο θαη αγέλεηαο. Ο ίδηνο 

πξνβιεκαηίδεηαη αλ ε θαηάζηαζε απνηειεί  άκεζε απφδεημε ηεο αλεπάξθεηάο ηνπ ή 

αλ έρεη θαη θάπνηα ζρέζε κε ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν. Εεηά απφ ην ζρνιηθφ 

ζχκβνπιν λα ηνλ βνεζήζεη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ θαηάζηαζε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα κε ην πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ 

απηνδηνίθεζε;  

 

416ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη φηη ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

απαηηνχλ θαη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη ίδηεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηξφπνη πνπ 

εξκελεχνπλ ηηο πξάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ 
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αλεπαίζζεηα αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ θνκίδεη ν θάζε καζεηήο θαη ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν έρεη αλαηξαθεί. Αληίζηνηρα νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ απφ άιινπο 

πνιηηηζκνχο, γηαηί δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα εθιάβνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο σο 

αγελείο ή απεηιεηηθέο, ελψ κπνξεί ην παηδί λα κελ έρεη ηέηνηα πξφζεζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Θενιφγνο πνπ δηδάζθεη ζηελ Α΄ Λπθείνπ 

παξαπνληέηαη φηη έρεη καζεηέο κεηαλάζηεο απφ άιιεο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

γισζζηθά πξνβιήκαηα. Γπζθνιεχνληαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα 

πάξνπλ ζέζε ζε δεηήκαηα ηνπ καζήκαηνο. πρλά δελ θαηαλννχλ έλλνηεο, αιιά θαη ηη 

αθξηβψο δεηάεη ν εθπαηδεπηηθφο κε απνηέιεζκα λα δείρλνπλ απξφζπκνη. Ο ζενιφγνο 

πξνβιεκαηίδεηαη γηαηί ζεσξεί φηη ηνλ ακθηζβεηνχλ κέζα ζηελ ηάμε.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε νη καζεηέο/κεηαλάζηεο λα 

ελεξγνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε;  

 

417
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη φηη ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο ή 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ρξεηάδνληαη αλάινγε ζπκπεξηθνξά 

ζηελ ηάμε. Οη ίδηεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηξφπνη πνπ εξκελεχνπλ ηηο πξάμεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλεπαίζζεηα αλάινγα κε ηνλ 

πνιηηηζκφ ηνπ θνκίδεη ν θάζε καζεηήο θαη ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έρνπλ αλαηξαθεί. 

Αληίζηνηρα νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εξκελεχνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ απφ άιινπο πνιηηηζκνχο, γηαηί δηαηξέρνπλ 

ηνλ θίλδπλν λα εθιάβνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο σο αγελείο ή απεηιεηηθέο, ελψ 

κπνξεί ην παηδί λα κελ έρεη ηέηνηα πξφζεζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Θενιφγνο πνπ δηδάζθεη ζηελ Α΄ θαη Β΄ 

Λπθείνπ ελφςεη ηεο γηνξηήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κε αθνξκή ελφηεηεο ησλ βηβιίσλ 

κίιεζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο ησλ δχν ηάμεσλ γηα ηε λεζηεία ζηελ Οξζφδνμε 

Δθθιεζία θαη ξψηεζε πνηνη λεζηεχνπλ θαη αλ επηζπκνχλ λα λεζηέςνπλ ηελ πεξίνδν 

πνπ ζα μεθηλνχζε. Όηαλ νξηζκέλα παηδηά αλέθεξαλ απιά ην γεγνλφο ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη άιια φηη επηζπκνχλ λα λεζηέςνπλ, νη γνλείο απεπζχλζεθαλ ζην δηεπζπληή. Ο 

δηεπζπληήο καδί κε ην ζενιφγν ξσηνχλ ζρεηηθά ηνλ ζχκβνπιν ηεο εηδηθφηεηαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα απαληνχζαηε ζηελ εξψηεζε ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ;  

 

 

418
ν
 ενάπιο 
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη είλαη ζπάλην λα ππάξμεη ζσκαηηθή επίζεζε καζεηή θαηά 

εθπαηδεπηηθνχ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη κάιηζηα απφ έλα καζεηή πνπ ήηαλ έσο 

εθείλε ηε ζηηγκή θηιηθφο θαη ζπλεξγαηηθφο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο έρνπλ πξνυπάξμεη 

ζαθείο ελδείμεηο φηη ν καζεηήο είλαη εξηζηηθφο ή φηη γηα θάπνην ιφγν έρεη 

ζπζζσξεχζεη κέζα ηνπ πνιιή αγαλάθηεζε ή καηαίσζε ελαληίνλ ηνπ δαζθάινπ 

γεληθά ή εηδηθά ή ηνπ ζρνιείνπ γεληθά.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Γ ηάμε Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Θενιφγνο ηειεθσλεί ηαξαγκέλνο ζην 

ζχκβνπιν θαη αλαθέξεηαη ζε έλα δχζθνιν πεξηζηαηηθφ πνπ βηψλεη. Έλαο δηεηήο 

καζεηήο ζε έληνλε παξαηήξεζή ηνπ ζην δηάδξνκν αληέδξαζε βίαηα απέλαληί ηνπ. Ο 

ίδηνο δελ αληαπέδσζε θαη απάληεζε ιέγνληάο ηνπ ήξεκα θαη ινγηθά «Θα εμεγεζνχκε 

ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή». Καζψο επέξρεηαη ε ζπλάληεζε ξσηά ηνλ ζχκβνπιν γηα 

ηελ αληίδξαζή ηνπ  θαη ηε ζηάζε πνπ ζα πηνζεηήζεη ζηε ζπλάληεζε, αθνχ ν λένο 

θηλδπλεχεη γηα δεχηεξε θνξά λα ράζεη ηε ρξνληά ηνπ απφ απνπζίεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ αληίδξαζή ηνπ θαη ηη ζα ηνπ πξνηείλαηε, κε 

παηδαγσγηθά θξηηήξηα, γηα ηε κειινληηθή ηνπ ζηάζε;  

 

419
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ηήξεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξηζκέλσλ απιψλ θαλφλσλ 

δηνίθεζεο ηεο ηάμεο απνηειεί δσηηθφ παξάγνληα γηα ηελ άζθεζε ελφο θαινχ ειέγρνπ. 

ηε δηνίθεζε πεξηιακβάλνληαη ν ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

καζήκαηνο. Ζ θαιή δηνίθεζε επηηξέπεη ζην καζεηηθφ ζχλνιν  λα δηακνξθψζνπλ κηα 

επθξηλή εηθφλα γηα ηη ζπκβαίλεη, ηη δεηείηαη, πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, επηζπκεηέο ή κε θαη πνηνο είλαη ν δάζθαιφο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ επάξθεηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Θενιφγνο πνπ εξγάδεηαη ζην Γπκλάζην 

δηεξσηάηαη γηαηί δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ ηάμε, παξφιν πνπ πξνεηνηκάδεηαη γηα ην 

κάζεκά ηνπ θαη επηρεηξεί ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πξνζέγγηζεο. Ζ 

θαηάζηαζε πνιιέο θνξέο ραιαξψλεη ηφζν πνπ ελνρινχληαη ηα παξαθείκελα ηκήκαηα. 

Ο εθπαηδεπηηθφο παξαδέρεηαη φηη θαζπζηεξεί λα κπεη ζηελ ηάμε θαη ζπλήζσο θξαηά 

ηνπο καζεηέο ζην δηάιεηκκα ζηελ ηάμε. Μάιηζηα κεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα βγεη 

απφ ηελ ηάμε γηα λα αλαδεηήζεη έλα πιηθφ ή εμάξηεκα (ραξηηά/καξθαδφξνη, 

πνιχκπξηδν θ.ιπ.). Κάπνηεο θνξέο, φηαλ κπεη θαλνληθά, ηειεηψλεη ην κάζεκα πην 

λσξίο.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο, 

έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζηνπο καζεηέο 

ηνπ;  

 

420
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Δξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά δεδνκέλα εηζεγνχληαη ζε πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο ειέγρνπ ζηελ ηάμε φηη ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί ν ίδηνο λα ην 

αληηκεησπίζεη. Να βνεζήζεη ηα παηδηά λα ζπιινγηζηνχλ πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, λα 

ππνινγίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λα εξκελεχζνπλ πην 

έγθπξα ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ απέλαληί ηνπο. Έηζη, ηνπο βνεζά λα ηξνπνπνηήζνπλ 

θαη λα εμειίμνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο εθηηκήζεηο πνπ θάλνπλ 

γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Θενιφγνο ηειεθσλεί ηαξαγκέλνο ζην 

ζχκβνπιν θαη αλαθέξεηαη ζε έλα δχζθνιν πεξηζηαηηθφ πνπ βηψλεη. Έλαο καζεηήο ζε 

κία απφ ηηο ηάμεηο ηνπ παξνπζηάδεη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο αληηδξαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Γε ζπκκεηέρεη, κηιά, δεκηνπξγεί άζρεκεο θαηαζηάζεηο, κηιά ζηνλ 

θαζεγεηή κε έληνλν χθνο. Ζ θαηάζηαζε είλαη αλππφθνξε. θέθηεηαη λα ηνλ 

παξαπέκςεη ζην δηεπζπληή θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεηήζεη απφ ην ζχιινγν ησλ 

δηδαζθφλησλ λα ηνπ θάλνπλ ζπζηάζεηο θαη λα ηνλ ηηκσξήζνπλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

ηη ζα ηνπ πξνηείλαηε, κε παηδαγσγηθά θξηηήξηα, γηα ηε κειινληηθή ηνπ ζηάζε;  

 

421
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη ζηηο αληακνηβέο θαη ηηκσξίεο ηζρχεη ε ελεξγφο εμάξηεζε. Οη 

δξάζεηο πνπ δελ αληακείβνληαη ή ηηκσξνχληαη ηείλνπλ λα εμαιείθνληαη. Όζν 

ηζρπξφηεξε είλαη ε αληακνηβή, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα εδξαησζεί 

ε ζπκπεξηθνξά θαη φζν πην έληνλε είλαη ε ηηκσξία, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη 

πηζαλφηεηεο λα εμαθαληζηεί ε ζπκπεξηθνξά. Ζ ηηκσξία, βέβαηα, νξίδεηαη, θπξίσο, σο  

απνπζία ηεο αληακνηβήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ζε Γπκλάζην ην κήλα 

Φεβξνπάξην, παξαπνλείηαη, δηφηη ηα κέηξα πνπ πήξε κεηά απφ ηηο δηαθνπέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, γηα λα ειέγμεη ηηο ηάμεηο ηνπ, δελ απέδσζαλ. Σνπο πξφηεηλε πνηλέο, 

γηα ηηο άζρεκεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βαζκνινγία θαη ηελ απνβνιή 

απφ ηελ ηάμε. Βέβαηα, δελ ηηο επέβαιε αθφκα, αιιά επηθπιάζζεηαη. Εεηά ηελ άπνςε 

ηνπ ζπκβνχινπ, γηαηί δελ θαηαιαβαίλεη ηη θάλεη ιάζνο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή ηνπ;  

 

422
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο δηδαζθαιίαο, κηα θαιή «εμήγεζε» 

δηαθξίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

(α) πεξηέρεη κφλν εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα παξαδείγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

λα θσηηζηεί ην ππφ εμήγεζε ζεκείν,  (β) βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε γλψζεηο πνπ ήδε 

ν καζεηήο θαηέρεη, θαη πξνζπαζεί λα ηηο ελεξγνπνηήζεη, (γ) πξνζαξκφδεηαη  ζην θνηλφ 

γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη, αθφκε θη αλ ν δηδάζθσλ ρξεηαζηεί λα απνζησπήζεη κηα 

ζεκαληηθή –γηα εθείλνλ– παξάκεηξν θαη (δ) πξνζθέξεηαη κε πεηζηηθφ θαη 

ππνκνλεηηθφ ηξφπν.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Λπθείνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί πξνβιεκαηίδνληαη κε ηηο 

πνιιέο απνξίεο ησλ καζεηψλ, ηελ αδπλακία ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ, θαη ηε 

δηθή ηνπο αδπλακία λα πξνζπειάζνπλ ην πξφβιεκα. Λ.ρ., έλαο καζεηήο, ζε κηα ηάμε 

21 καζεηψλ, ελφο ηππηθνχ Λπθείνπ ξσηά: Γελ θαηαιαβαίλσ ηη ελλνείηε, φηαλ ιέηε 

φηη, γηα ηνλ Φψπεξκπαρ, ε ζενινγία είλαη νπζηαζηηθά αλζξσπνινγία; Ο 

εθπαηδεπηηθφο εθλεπξίδεηαη, ζεσξψληαο φηη ην έρεη ήδε εμεγήζεη θαη επαλαιακβάλεη 

βηαζηηθά: «Γειαδή ν ιφγνο γηα ην Θεφ ζηελ «αλζξσπηζηηθή» αζεΐα ηνπ Φψπεξκπαρ 

είλαη ιφγνο γηα ηνλ άλζξσπν». ην επφκελν κάζεκα, δηαπηζηψλεη φηη δχν καζεηέο, 

ζηνπο νπνίνπο ζέηεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, πάιη δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα κηαο θαιήο εμήγεζεο, πψο ζα πξνηείλαηε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα επηιχζεη ην πξφβιεκα; 

 

423
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Έξεπλεο ηνλίδνπλ φηη κεγάιε ζεκαζία ζηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο έρεη ην «δηπιφ 

ίρλνο». Σν δεχηεξν ίρλνο, απηφ ηεο θαληαζίαο, είλαη δπλαηφλ λα επηδήζεη θαη κεηά ηε 

θζνξά ηνπ αξρηθνχ ξεηνξηθνχ ίρλνπο. Γειαδή κηα εηθφλα πνπ ηελ νλνκάδεη θαλείο, 

έρεη ην πιενλέθηεκα λα πεξηέρεη δχν αληίγξαθα «ίρλνπο» ζηε κλήκε. Έηζη, ε νπηηθή 

βνήζεηα βνεζά ζεκαληηθά ζηε κάζεζε θαη ζηε δηαηήξεζή ηεο. Δθηφο απφ 

πξσηνηππία ζηε δηδαζθαιία, δίλεη παξαπέξα ψζεζε ζηελ επηθνηλσλία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ζε Γπκλάζην αλαξσηηέηαη 

γηαηί νη καζεηέο, ελψ ν ίδηνο θαηά ηε δηδαζθαιία αλαιχεη φζα ρξεηάδνληαη θαη δεηά 

απφ ηνπο καζεηέο λα ηα παξαηεξήζνπλ απηά ζηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ (π.ρ. ην γεχκα 

ηνπ Δβξατθνχ Πάζρα ζηελ ελφηεηα 9, γηα ηελ Έμνδν ησλ Ηζξαειηηψλ απφ ηελ 

Αίγππην, ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ), εθείλνη δελ θαηαλννχλ ηα δεηνχκελα ή αδηαθνξνχλ. 

Θεσξεί φηη νη εηθφλεο ζα έπξεπε λα θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο.  
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή ηνπ;  

 

424
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ην πνιπηξνπηθφ θείκελν (ζπλδπάδεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ) πξνζεγγίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο 

καζεηέο ζηελ ηάμε σο πεγή κάζεζεο, πιεξνθφξεζεο, θαιιηέξγεηαο ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ. Ζ εηθφλα είλαη θπξίαξρε ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ λέσλ, αθφκε θαη φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γξαπηφ θείκελν ζηε δηδαζθαιία. Ζ ρξήζε εηθφλαο ή ε δεκηνπξγίαο 

ηεο κε βησκαηηθέο κεζφδνπο απνδεηθλχεηαη απνδνηηθφηεξε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

κνλνηξνπηθνχ κέζνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Θενιφγνο κε 20εηή εκπεηξία αληηδξά ζηελ 

πξφηαζε ηνπ ζπκβνχινπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δηδαζθαιία πνιπηξνπηθά θείκελα, 

φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο, ε εηθφλα, ην ηξαγνχδη. «Γελ είλαη ζνβαξά πξάγκαηα απηά. 

Γελ κπνξνχκε λα αθνινπζνχκε ηε κφδα θαη λα εθθπιίδνπκε ην επίπεδν». ηνλ 

αληίπνδα πξνηείλεη ηε ρξήζε θεηκέλσλ, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη 

απνδνηηθφηεξα ζηε κάζεζε θαη λα έρεη θαη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο 

θαη ηε δπλακηθή ησλ πνιπηξνπηθψλ ηερληθψλ;  

 

425
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθνί θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο επηζεκαίλνπλ φηη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο ηάμεο ζε θνηλφηεηα δηεξεχλεζεο 

είλαη φηη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αξρίδνπλ λα αλαδεηνχλ, λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα 

δηνξζψλνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ν έλαο ηνπ άιινπ. Έηζη, ζην βαζκφ πνπ 

ν θάζε ζπκκεηέρσλ είλαη ζε ζέζε λα εζσηεξηθεχζεη ηε κεζνδνινγία ηεο θνηλφηεηαο 

ζην ζχλνιφ ηεο, ν θαζέλαο είλαη ζε ζέζε λα γίλεη απην-δηνξζσηηθφο σο πξνο ηε δηθή 

ηνπ ζθέςε. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Θενιφγνο πνπ δηδάζθεη ζε Γπκλάζην 

επηρεηξεί λα νξγαλψζεη ηα καζήκαηά ηνπ κε νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν. Τπνδεηθλχεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπλεξγαζηνχλ κε 2-3 ζπκκαζεηέο πνπ θάζνληαη δίπια ή θνληά 

ηνπο θαη λα επεμεξγαζηνχλ καδί ηηο εξσηήζεηο θαη εξγαζίεο, δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

βηβιίνπ. χληνκα δηαπηζηψλεη δπζιεηηνπξγίεο: νη καζεηέο, κνινλφηη ππνηίζεηαη φηη 

ζπλεξγάδνληαλ σο νκάδα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έθαλαλ ηηο εξγαζίεο κφλνη ηνπο. 

Άιινηε πάιη εμαληινχληαλ ζε άγνλεο αληηπαξαζέζεηο θαη δελ αμηνπνηνχζαλ ηε 
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ζθέςε/νπηηθή ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαδεηά ηξφπνπο λα θάλεη 

παξαγσγηθή ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Πψο ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θηλεζεί, γηα λα δεκηνπξγήζεη  

πξαγκαηηθέο θνηλφηεηεο δηεξεχλεζεο ζηηο ηάμεηο ηνπο;  

 

426
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 

είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

καζεζηαθψλ ειιείςεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηειηθά ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. Ζ αμηνιφγεζε έρεη δηακνξθσηηθφ 

ραξαθηήξα θαη δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ καζεηή, αιιά ζηνλ έιεγρν 

ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο ζε Γπκλάζην ζεσξεί ηε 

γξαπηή δνθηκαζία ηνπ ηξηκήλνπ ην βαζηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο  ηνπ καζεηή. 

Υξεζηκνπνηεί θιαζηθέο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ κε βάζε ην δνθίκην ηνπ βηβιίνπ, 

ζπλήζσο ηέζζεξηο, θαη αλάινγα κε ην βαζκφ αμηνινγεί ην καζεηή ζην ηξίκελν. Ο 

ίδηνο παξαδέρεηαη φηη δελ ζπλππνινγίδεη ηε γεληθή εηθφλα, ζπκκεηνρή, πξνθνξηθή 

εμέηαζε ηνπ θαζελφο, γηαηί δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα κε ηφζνπο καζεηέο λα δηαηεξεί 

ζεκεηψζεηο, βαζκνιφγην, θάθειν καζεηή θ.ιπ. Απφ ηελ άιιε ζεσξεί φηη νη κέηξηνη 

θαη θαθνί βαζκνί πξνζδίδνπλ ζηνλ ίδην θχξνο θαη βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή ηνπ;  

 

427
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή 

είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

καζεζηαθψλ ειιείςεσλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηειηθά ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή. Έρεη δηακνξθσηηθφ ραξαθηήξα θαη 

δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν ηνπ καζεηή, αιιά ζηνλ έιεγρν ηνπ δηδαθηηθνχ 

έξγνπ.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο κε εκπεηξία ηξηψλ 

δεθαεηηψλ ζε Λχθεην ζεσξεί φηη ζην επαλαιεπηηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο δελ είλαη 

απαξαίηεηεο νη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Αθνινπζεί παξαδνζηαθέο κνξθέο γξαπηήο 

αμηνιφγεζεο. Δθηφο απηνχ ιακβάλεη σο βαζηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο  ηνπ καζεηή 

ην βαζκφ ηνπ γξαπηνχ θξηηεξίνπ θαη ζην ηεηξάκελν ν βαζκφο είλαη ηαπηφζεκνο. Γελ 
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ζπλππνινγίδεη ηε γεληθή εηθφλα, ζπκκεηνρή, πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπ θαζελφο, γηαηί 

είλαη «πην αληηθεηκεληθφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο». 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή ηνπ;  

 

428
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηα ΑΠ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Γπκλάζην εληάζζεηαη ζην 

γεληθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη έρεη γλσζηαθφ ραξαθηήξα. ηε Β΄ Γπκλαζίνπ νη 

ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αλαθέξνπλ: «Όιεο νη πεξηνρέο δσήο θαη έθθξαζεο ζε θάζε 

κέξνο ηεο πθειίνπ φπνπ δηαδφζεθε ν Υξηζηηαληζκφο είλαη ζθξαγηζκέλεο κε ηα ίρλε 

ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη ηνπ Δπαγγειίνπ ηνπ…Έηζη ε ελαζρφιεζε κε απηφ ην ζέκα 

ζεσξείηαη παληνχ, άξα θαη ζην ζρνιείν, απφ απηνλφεηε θαη απαξαίηεηε κέρξη  

ηνπιάρηζηνλ απφ πνιηηηζηηθή ζθνπηά ρξήζηκε. Σν ζρνιηθφ κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ζηε ρψξα καο ζήκεξα είλαη θξηηηθφ θαη πξψηηζηα 

ελεκεξσηηθνχ/γλσζηηθνχ αιιά ζπλάκα θαη κνξθσηηθνχ ραξαθηήξα. Καη ε δηδαθηηθή 

χιε ηνπ ζηε Β´ Γπκλαζίνπ: "Καηλή Γηαζήθε. Ο Ηεζνχο Υξηζηφο θαη ην έξγν ηνπ" 

απνηειεί ζπνπδαία επθαηξία, γηα λα αληιήζνπλ ηα παηδηά απφ απηφ ην θνξπθαίν ζέκα 

πιεξνθνξίεο, γλψζεηο θαη κνξθσηηθά ζηνηρεία θαη εξεζίζκαηα. Απφ απηά ζα 

βνεζεζνχλ, ψζηε ειεχζεξα θαη κε επίγλσζε λα θάλνπλ, αλ θαη φπνηε ζειήζνπλ, ηηο 

δηθέο ηνπο επηινγέο δσήο ζε ζρέζε κε ηνλ Υξηζηφ θαη ην έξγν ηνπ γηα ράξε φισλ ησλ 

αλζξψπσλ».  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Θενιφγνο αλαθέξεη κία δπζθνιία πνπ 

ζπλαληά ζηε δηδαζθαιία ηνπ βηβιίνπ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. Αλαγλσξίδνληαο ην 

γλσζηαθφ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο αθηεξψλεη ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο εηζαγσγηθέο 

ελφηεηεο, πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη εηζαγσγηθά ζέκαηα, πεξηζζφηεξα απφ 

νθηψ καζήκαηα θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί, γηαηί πξνζθέξνληαη, σο χιε ζην επαλαιεπηηθφ 

δηαγψληζκα ηνπ ηξηκήλνπ. Έηζη, αξγεί λα αζρνιεζεί κε ηηο ππφινηπεο ελφηεηεο θαη 

ζην ηέινο ηεο ρξνληάο δηαπηζηψλεη φηη δελ έρεη αζρνιεζεί κε ζεκαληηθά ζέκαηα δσήο 

γηα ηνπο καζεηέο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηα εηζαγσγηθά καζήκαηα θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο πνξείαο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο;  

 

 

429
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

χκθσλα κε ηα ΑΠ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζην Γπκλάζην εληάζζεηαη ζην 

γεληθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη έρεη γλσζηαθφ ραξαθηήξα. ηε Β΄ Γπκλαζίνπ νη 

ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αλαθέξνπλ: «Όιεο νη πεξηνρέο δσήο θαη έθθξαζεο ζε θάζε 

κέξνο ηεο πθειίνπ φπνπ δηαδφζεθε ν Υξηζηηαληζκφο είλαη ζθξαγηζκέλεο κε ηα ίρλε 
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ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη ηνπ Δπαγγειίνπ ηνπ…Έηζη ε ελαζρφιεζε κε απηφ ην ζέκα 

ζεσξείηαη παληνχ, άξα θαη ζην ζρνιείν, απφ απηνλφεηε θαη απαξαίηεηε κέρξη  

ηνπιάρηζηνλ απφ πνιηηηζηηθή ζθνπηά ρξήζηκε. Σν ζρνιηθφ κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ζηε ρψξα καο ζήκεξα είλαη θξηηηθφ θαη πξψηηζηα 

ελεκεξσηηθνχ/γλσζηηθνχ αιιά ζπλάκα θαη κνξθσηηθνχ ραξαθηήξα. Καη ε δηδαθηηθή 

χιε ηνπ ζηε Β´ Γπκλαζίνπ: "Καηλή Γηαζήθε. Ο Ηεζνχο Υξηζηφο θαη ην έξγν ηνπ" 

απνηειεί ζπνπδαία επθαηξία, γηα λα αληιήζνπλ ηα παηδηά απφ απηφ ην θνξπθαίν ζέκα 

πιεξνθνξίεο, γλψζεηο θαη κνξθσηηθά ζηνηρεία θαη εξεζίζκαηα. Απφ απηά ζα 

βνεζεζνχλ, ψζηε ειεχζεξα θαη κε επίγλσζε λα θάλνπλ, αλ θαη φπνηε ζειήζνπλ, ηηο 

δηθέο ηνπο επηινγέο δσήο ζε ζρέζε κε ηνλ Υξηζηφ θαη ην έξγν ηνπ γηα ράξε φισλ ησλ 

αλζξψπσλ».  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Θενιφγνο αλαθέξεη κία δπζθνιία πνπ 

ζπλαληά ζηε δηδαζθαιία ηνπ βηβιίνπ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ. ην βηβιίν ε χιε 

παξνπζηάδεηαη κε θξηηήξην ηελ έλλνηα ηεο «Βαζηιείαο ηνπ Θενχ» θαη δεηά, κε ηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη δηαξζξσκέλε θάζε ελφηεηα, λα πάξεη ν καζεηήο ζέζε. Όρη λα 

εθθξάζεη ζηνηρεία ηεο πίζηεο ηνπ, αιιά λα δψζεη ζηνηρεία γηα ην πψο βηψλεη ν ίδηνο 

ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη. Όκσο αλαξσηηέηαη πψο κπνξεί λα κηιά γηα ηε Βαζηιεία 

ηνπ Θενχ ζε παηδηά, γηα ηα νπνία απηή δελ έρεη θακία ζεκαζία (νηθνγέλεηα, 

αδηαθνξία, άιιε ζξεζθεία).   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ην ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ;  

 

430
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε πηνζέηεζε δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Ζ ζπλεξγαηηθή 

απηή ζηφρεπζε ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, 

ζπλδηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαπξαγκάηεπζε, αλάπηπμε 

ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ» θαη  ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα ζηελ 

πξννπηηθή κηαο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη δεκηνπξγίαο. Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα φηη 

ηέηνηεο επηινγέο φρη κφλν ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο, 

αιιά φηη, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ θαη ηνπο ιηγφηεξν 

επλνεκέλνπο καζεηέο.   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: Γπκλάζηα ζε θεληξηθή ζπλνηθία ηεο 

πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο ή ζε πξσηεχνπζα επαξρίαο.   

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηθέξεηαο νη εθπαηδεπηηθνί δελ νξγαλψλνπλ ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ην 

πξφζρεκα φηη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, δηαηαξάζζεηαη ε ηάμε θαη εληείλνληαη 

θαηλφκελα αληαγσληζκνχ ή/θαη ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ εξγαζία επίζεο ζε 

νκάδεο εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνξίδεηαη ζηελ παξάιιειε εξγαζία ησλ καζεηψλ 
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ζηελ πξννπηηθή ηεο επίηεπμεο απιψο ελφο θνηλνχ ζηφρνπ.  Αθφκε θαη φζνη/εο 

«απνδέρνληαη» ηε καζεζηαθή αμία ηέηνησλ ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ επξχηεξα ηελ παηδεπηηθή ηνπο ζεκαζία, ηηο ζεσξνχλ ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθέο θαη ρξνλνβφξεο, νπφηε κε πξφζρεκα ηελ θάιπςε ηεο χιεο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ επηρεηξνχλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

4. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε; 

 

431
ν
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζηνραζηηθή ινγηθή ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, ηα πξαθηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνβιήκαηα, σο πνιπζχλζεηα θαη πνιππαξαγνληηθά, απαηηνχλ ηδηαίηεξεο ιχζεηο, πνπ 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κφλν ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

πξνθχπηνπλ. εκαληηθφ ινηπφλ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη 

ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ δηαδξακαηίδεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο: 

δηεξεπλψληαο αθελφο ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη αμηνπνηψληαο 

αθεηέξνπ πνηθίιεο ζεσξίεο, ζρεδηάδεη ιχζεηο θαη δηεξεπλά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα φηη απηέο 

νη ιχζεηο δελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη απηνχζηεο ζε άιια πεξηβάιινληα, αιιά 

πξνηείλνληαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, σο ππνζέζεηο 

δξάζεο.   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμεηο: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηα ζρνιεία νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο αλακφξθσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή δελ 

πξνβαίλνπλ ζε δξαζηηθέο αιιαγέο κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ ηνπο επηηξέπεηαη απφ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην. Απφ ηελ άιιε φηαλ πξνηείλνληαη αιιαγέο απφ ην Τπνπξγείν 

αληηζηέθνληαη, αθελφο γηαηί δελ ηνπο έρεη δεηεζεί ε γλψκε θαη ζεσξνχλ ηηο φπνηεο 

εηζεγήζεηο αλεδαθηθέο θαη αλεθάξκνζηεο.         

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα α) ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη β) ζα ππνζηεξίδαηε ηηο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ ζα ηνπο πξνηείλαηε; 

 

432
ν
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  
χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, νη δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ νιηζηηθή/ζθαηξηθή (θαη φρη 

θαηαθεξκαηηζκέλε) πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Δκπιέθνπλ θαη ζπλδένπλ δηαθνξεηηθέο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο (γιψζζα, καζεκαηηθά, θπζηθή, ηζηνξία, ζξεζθεπηηθά…). 
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Πξφθεηηαη γηα πξνζεγγίζεηο πνπ αμηνπνηνχλ γλψζεηο θαη βηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη 

δίλνπλ λφεκα ζηε δξάζε ηνπο.  

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμεηο: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Μεξίδα ζενιφγσλ ηεο πεξηθέξεηάο έρνπλ αληηξξήζεηο γηα ηα ΑΠ θαη αληηδξνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ λένπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θπξίσο ζην δηαζεκαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, κε ηελ αηηηνινγία φηη είλαη αλέθηθηνο ζε έλα πινθεληξηθφ 

ζρνιείν θαη έλα εμεηαζηηθνθεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Ηδηαίηεξα είλαη αλεδαθηθφ 

λα δεηείηαη εμέηαζε ζεκάησλ ηνπ ΜηΘ παξάιιεια, γηα παξάδεηγκα, κε ηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή;  
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ο
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Έξεπλεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο δείρλνπλ φηη νη λένη, ειηθίαο 15 κε 24 

θάηνηθνη ρσξψλ ηεο Δπξψπεο είλαη πην αλεθηηθνί κε ηνπο πηζηνχο ησλ δηαθφξσλ 

ζξεζθεηψλ, φηαλ θαη νη ίδηνη αθνινπζνχλ κία ζξεζθεία. Αθφκε, αλάκεζα ζε άιια, 

θαίλεηαη λα επηζπκνχλ λα καζαίλνπλ γηα ηηο ζξεζθείεο ζην αζθαιέο ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Γη‟ απηφ θαη γηα άιινπο ιφγνπο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

έρεη θάλεη ζπζηάζεηο (1720/2005, 12/2008) ζηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο λα ππάξρεη 

ζξεζθεπηηθή αγσγή, νξγαλσκέλε απφ ηελ Πνιηηεία, ζηα ζρνιεία θάζε επξσπατθήο 

ρψξαο.  

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμεηο: φιεο νη ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Μηθξή κεξίδα λενδηφξηζησλ ζενιφγσλ ηεο πεξηθέξεηαο αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε 

ην δηεπζπληή ή ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ. Γέρνληαη έκκεζα θαη άκεζα ζρφιηα 

ππνηηκεηηθά θαη αληηκεησπίδνπλ ζπκπεξηθνξέο δηάθξηζεο ιφγσ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. Δίηε ζεσξψληαο ην κάζεκα δεπηεξεχνλ είηε αλνχζην, αλαθέξνληαη ζηηο 

ζέζεηο ηνπο, πξνθαινχλ ζπδεηήζεηο, κηινχλ ζηνπο ίδηνπο θαη ζηνπο καζεηέο κε 

εηξσληθά ζρφιηα, ηνπνζεηνχλ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο, ζηηο ηειεπηαίεο 

ψξεο θ.ά. 

  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα ελζαξξχλαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζην έξγν ηνπο;  
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  
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Δξεπλεηηθά θαη ζεσξεηηθά επξήκαηα αλαδεηθλχνπλ φηη ε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα, δειαδή, 

απφ δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πνιππνίθηισλ θαη ζχλζεησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ.   

Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα έξεπλα έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα 

επηκνξθσζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, αμηνπνίεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, δηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο θαη αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε 

καζεηέο θαη γνλείο.  

  

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμεηο: φιεο νη ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Πξνεηνηκάδεζηε λα ζπλαληεζείηε κε ηνπο ζενιφγνπο ελφο λνκνχ ή κηαο πεξηνρήο θαη 

ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκάζεηε κία επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε πνπ ζα 

δηαξθεί κία εξγάζηκε κέξα θαη ην απφγεπκά ηεο. ρεδηάδεηε ην πξφγξακκα θαη 

αλαξσηηέζηε ηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη θπξίσο κε πνην ηξφπν νη ψξεο απηέο ζα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζηνπο νπνίνπο πνηθίινπλ ηα ρξφληα εκπεηξίαο, θαη 

ζα ηνπο δψζνπλ πξαγκαηηθά εθφδηα γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζρνιείν.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηελ 

ππφζεζε πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα θξηηήξηα ζα νξγαλψλαηε απηή ηελ επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε;  
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  
Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πξνσζνχλ 

αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ αξκνληθή 

ζπκβίσζε κε ην πεξηβάιινλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο εμαξηάηαη  απφ ηηο αληηιήςεηο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα. εκαληηθή θξίλεηαη ε 

ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ Λπθείνπ, θαζψο απεπζχλνληαη ζε καζεηέο πνπ ε 

εμειηθηηθή ηνπο θάζε ζεσξείηαη απφ ηηο πιένλ θαηάιιειεο γηα ηνλ ελζηεξληζκφ ηεο 

αμίαο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

ε ζπλάληεζε κε ηνπο λένπο ζενιφγνπο πνπ έρνπλ δηνξηζηεί ή κεηαηεζεί ζε κία 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ν ζχκβνπινο κηιά γηα ηνλ πεξηβαιινληηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο θαη ηνλ ζρεηίδεη κε ζέκαηα ηνπ Μαζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηνπ 

Λπθείνπ. Δθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζε Λχθεην απαληνχλ φηη απφ ηε κηα ζην 

εμεηαζηηθνθεληξηθφ Λχθεην δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα λα αζρνιεζεί θαλείο κε 

θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα θαη, απφ ηελ άιιε, φηη δε γλσξίδνπλ πνιιά νη ίδηνη γηα απηά 

ηα ζέκαηα, αιιά θαη γηα ηηο κεζφδνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη 

παξαδνρέο κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηε ρξήζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ Λπθείνπ θαη ηνπ ΜηΘ εηδηθά;  
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  
Δξεπλεηηθά επξήκαηα πξνθξίλνπλ ηελ άπνςε φηη ζε θάζε πεξίνδν ε θπξίαξρε 

εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα θαη ηδενινγία ησλ ζεζκψλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηακνξθψλεη θαη ηηο επηθξαηνχζεο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο. Κάζε 

πξαθηηθή απνηειεί ζπλέπεηα ελφο θηινζνθηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Κάζε ζρνιηθφο 

ζχκβνπινο έρεη πηνζεηήζεη κία θηινζνθία ή ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθά ηελ πξαθηηθή ηνπ ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή/καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεη. Πξφζθαηε έξεπλα ζηελ Διιάδα έδεημε φηη νη ζχκβνπινη 

δελ πηνζεηνχλ απνθιεηζηηθά κία θηινζνθία, αιιά θάλνπλ επηιεθηηθέο επηινγέο, 

δεκηνπξγψληαο δχν ηάζεηο, κία ζπληεξεηηθή θαη κία πξννδεπηηθή, ρσξίο κάιηζηα λα 

αλαθέξνληαη ζε έλα ζψκα ζεσξίαο θαη κία ζπλεθηηθή πξνζέγγηζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Όηαλ επηρεηξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζηε θηινζνθία ηνπο, είλαη εθιεθηηθνί 

θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κπνξεί λα αλαδπζεί κία δπζαξκνλία αλάκεζα ζηελ 

ζεσξία/θηινζνθία ηνπο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο εκπνδίδνληαο έηζη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο.   

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

χκβνπινο αληηκεησπίδεη θξηηηθά ηα λέα ΑΠ θαη ηηο κεζνδνινγηθέο αιιαγέο πνπ 

πξνηείλνληαη. Γηαπηζηψλεη φηη ε θηινζνθία ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ δε ζπλάδεη κε ηηο αξρέο θαη ηε 

θηινζνθία ησλ πξνγξακκάησλ. Γηαθσλεί θαη κε ηε κέζνδν πνπ θαιείηαη λα 

πηνζεηήζεη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απνθαζίδεη φηη είλαη θαιφ λα κελ 

εθθξάζεη ηελ θξηηηθή θαη ηε δηαθσλία ηνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2.  Πψο θξίλεηε ηε ζηάζε ηνπ ζπκβνχινπ ζε ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε ηάζε πνπ 

πεξηγξάθεη ε έξεπλα;  
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ο
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Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα ηνλίδνπλ φηη ε ελεκέξσζε κε ηαρχξπζκα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο δελ είλαη αξθεηή, γηα λα 

επηθέξεη ηελ αλακελφκελε αιιαγή ζηε ζρνιηθή εξγαζία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε 

κάζεζε ησλ παηδηψλ. Ζ δηεξγαζία απηή δελ επηηειείηαη απηφκαηα, φηαλ ππάξρεη 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ, 

αιιά είλαη πξντφλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, αξρηθήο θαη δηα βίνπ κάζεζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα:  Σάμε: φιεο νη ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.  

2.Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα:  

Δθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ 

θνξείο (Π.Η., ΟΔΠΔΚ) θαη ηνλ ζχκβνπιν, αιιά εθθξάδνπλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο. Δθθξάδνπλ ηελ 
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αδπλακία ηνπο ζην ζχκβνπιν θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ λα δηδάζθνπλ κε ηηο 

δνθηκαζκέλεο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, θαη πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2.  Ση ζα πξφηεηλε ν ζχκβνπινο ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ην 

πξφβιεκά ηνπο;  
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ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Θεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο απφςεηο ζεσξνχλ φηη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

είλαη πξσηαξρηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο κέζα απφ ηνπο 

νπνίνπο ζα επηηεπρζεί ε επηδίσμε απηή, ρσξίο λα παξαζεσξνχλ ηελ πξνψζεζε ηεο 

γλψζεο θαη ηηο ινηπέο επηδηψμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Γη‟ απηφ ζηα ΑΠ γίλεηαη ιφγνο γηα 

ηε ζθέςε, ηε ιχζε πξνβιεκάησλ, ηνπο ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο, ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη πξνηείλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δηιήκκαηα, 

θνηλσληθέο αληηπαξαζέζεηο θαη ζηεξεφηππα θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγφ κάζεζε, ηε ζπιινγηθή δξάζε, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ ηδεψλ ησλ αηφκσλ θαη ηελ πινπξαιηζηηθή ζεψξεζε.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο ζενιφγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

πεηξακαηηθφ Γπκλάζην ηεο Αζήλαο. Έρεη 29 ρξφληα εκπεηξίαο. ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ 

καζεκάησλ εθθξάδεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ γηα ην θαηά πφζν ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κε απηφ ηνλ ζηφρν θαη ηξφπν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηε ζέζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα θαηαλνήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο σο ζηφρν ηνπ καζήκαηνο ηνπ;  

 

 

439ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

Θεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο απφςεηο ζεσξνχλ φηη ε ν ζηνραζηηθν-θξηηηθφο 

εθπαηδεπηηθφο, θαηά ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο, κεηαμχ άιισλ αθξνάηαη «εκπαζεηηθά» 

ηνπο καζεηέο ηνπ, γηα λα θαηαλνήζεη ηη αθξηβψο ιέλε θαη πψο ην ζηεξίδνπλ, 

αλαδεηθλχεη ηε κεηαγλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο, ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ δξάζε 

θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη κεηαηξέπεη ηελ ηάμε ηνπ ζε «θνηλφηεηα 

δηεξεχλεζεο».  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Β΄ Γπκλαζίνπ.  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Έλαο ζενιφγνο εξγάδεηαη ζε έλα 

πεηξακαηηθφ Γπκλάζην ηεο Αζήλαο. ηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ ζην ζχκβνπιν ηεο εηδηθφηεηαο, 
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πξνβιεκαηίδεηαη γηαηί, φηαλ ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο κε έξγα ηέρλεο ζην κάζεκα, αθφκε 

θαη ζε νκάδεο, νη καζεηέο, απφ ηε κηα, δελ ελζνπζηάδνληαη θαη, απφ ηελ άιιε, δε 

δηαθαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ ηελ παξαγσγή ζθέςεο, θξίζεο θ.ά. Σηο εηθφλεο κε ηα 

έξγα ηέρλεο (κε φια ηα ζηνηρεία: δσγξάθνο, ηίηινο, ρξνλνινγία, ξεχκα θ.ά)  ηηο 

πξνζθέξεη ν ίδηνο ζηηο νκάδεο θαη παξαπέκπεη ζε απηέο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο 

λέαο χιεο. Π.ρ. «φπσο βιέπεηε ζηνλ πίλαθα….».  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηελ 

πξαθηηθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ιέγαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα θαηαλνήζεη ηε ρξήζε ηεο εηθφλαο κε ζηφρν 

ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη πνηα ηερληθήο ρξήζεο ηεο εηθφλαο ζα ηνπ 

πξνηείλαηε;  

 

440ο ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλεο απφςεηο θαη έξεπλεο, ν θχξηνο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ζην 

κάζεκα ηεο Μνπζηθήο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηακνξθψζεη 

νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα πάξεη 

παηδαγσγηθέο απνθάζεηο, βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Δίλαη ζεκαληηθφο ν 

ξφινο ηεο ζηελ αλαηξνθνδφηεζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ κε πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαη κε ηηο δπζθνιίεο θαη αδπλακίεο ησλ καζεηψλ. Ζ αμηνιφγεζε αλακέλεηαη 

λα έρεη πεξηζζφηεξν πνηνηηθφ παξά πνζνηηθφ ραξαθηήξα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Παξαθνινπζείηε έλα κάζεκα κνπζηθήο ζην Γπκλάζην θαηά ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο 

ζην ηέινο ηεο ψξαο δίλεη έλα 15-ιεπην ηεζη ζηνπο καζεηέο, ιέγνληάο ζαο φηη ην 

ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ ηξηκήλνπ.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πψο ζπλδέεηε ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζην παξαπάλσ ζελάξην κε ηελ αξρηθή 

ζεσξεηηθή ηνπνζέηεζε;  

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή θαη ε παξέκβαζή ζαο ζηνλ ζπλάδειθν ηνπ νπνίνπ ηε 

δηδαζθαιία παξαθνινπζήζαηε; 

 

441ο ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο ζηελ εθπαίδεπζε, νη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

αμηνιφγεζεο (απζεληηθή αμηνιφγεζε ή αμηνιφγεζε απφδνζεο) είλαη εμαηνκηθεπκέλεο 

θαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή, ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο θαη δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξίζεηο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

ε κία ηάμε Γπκλαζίνπ ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θνηηνχλ καζεηέο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ. Απηφ δπζθνιεχεη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ Μνπζηθήο ηφζν ζε 

ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία θαη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, φζν θαη κε ηελ αμηνιφγεζε. Οη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο παξνπζηάδνπλ 
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κεγάιε δηαθνξά θαη κεγάιν εχξνο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ην 

κάζεκά ηνπ ζην κέζν φξν ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη ηνπο αμηνινγεί κε επαλαιεπηηθά 

ηεζη, ζηα νπνία, φπσο είλαη αλακελφκελν, επηηπγράλνπλ πάληα νη «θαινί» καζεηέο. 

Απηφ έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα λα επηηείλνληαη κέζα ζηελ ηάμε νη αληηπαξαζέζεηο 

θαη λα δεκηνπξγείηαη αληαγσληζηηθφ θιίκα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή παξαδνρή, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο 

θαη, ηαπηφρξνλα, λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο ηνπο; 

 

442ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ.  

χκθσλα κε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαπφθξηζε καο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ ελππάξρνπλ ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, λνεηηθή, νηθνλνκηθή, 

ζσκαηηθή ή αθφκα θαη ειηθηαθή. Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα φζνλ 

αθνξά ζηελ επίδνζή ηνπο θαη, αλαπφθεπθηα, παξνπζηάδνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά πξνθίι 

λνεκνζχλεο. Οη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο θαη νη κνπζηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, κέζσ 

εμαηνκηθεπκέλσλ κεζφδσλ κάζεζεο, ζχκθσλα πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε 

καζεηή.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος.  

ε έλα ηκήκα Γ΄ δεκνηηθνχ ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο ηνπ λα 

απαγγείινπλ ξπζκηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπιιαβέο Kodaly, θαη λα ρηππήζνπλ ζην 

ζξαλίν ηνπο ην ξπζκφ ζπγθεθξηκέλεο απιήο 12-κεηξεο παξηηηνχξαο ηελ νπνία ηνπο 

έρεη κνηξάζεη. Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν εθπαηδεπηηθφο 

παξαηεξεί φηη θάπνηνη καζεηέο δπζθνιεχνληαη αξθεηά ηφζν ζηε ρξήζε ησλ 

ζπιιαβψλ φζν θαη ζηε ξπζκηθή αλαπαξαγσγή, ελψ ηαπηνρξφλσο άιινη 

νινθιεξψλνπλ πνιχ εχθνια ηε δξαζηεξηφηεηα ρσξίο ηδηαίηεξε αλάγθε βνήζεηαο ή 

εμάζθεζεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή παξαδνρή, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο; 

 

443ο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ.  

χκθσλα κε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαπφθξηζε καο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ ελππάξρνπλ ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, λνεηηθή, νηθνλνκηθή, 

ζσκαηηθή ή αθφκα θαη ειηθηαθή. Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα φζνλ 

αθνξά ζηελ επίδνζή ηνπο θαη, αλαπφθεπθηα, παξνπζηάδνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά πξνθίι 
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λνεκνζχλεο. Οη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο θαη νη κνπζηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, κέζσ 

εμαηνκηθεπκέλσλ κεζφδσλ κάζεζεο, ζχκθσλα πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε 

καζεηή.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

ε έλα ηκήκα Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ε εθπαηδεπηηθφο έρεη σο ζηφρν ηελ εθκάζεζε θαη ηελ 

εμάζθεζε ησλ λνηψλ ζην πεληάγξακκν. Έρεη ήδε νινθιεξψζεη ηε ζρεηηθή παξάδνζε ηνπ 

καζήκαηνο ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη εμάζθεζε. 

Κάπνηνη απφ απηνχο φκσο είλαη ηδηαηηέξσο θηλεηηθνί θαη δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ 

ζπγθεληξσκέλνη γηα πνιχ ψξα, άιινη ράλνπλ εχθνια ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ 

πίλαθα, ελψ άιινη πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν πξαθηηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή παξαδνρή, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα βειηηψζεη ην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο; 

 

444ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαπφθξηζε καο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ ελππάξρνπλ ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, λνεηηθή, νηθνλνκηθή, 

ζσκαηηθή ή αθφκα θαη ειηθηαθή. Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα φζνλ 

αθνξά ζηελ επίδνζή ηνπο θαη, αλαπφθεπθηα, παξνπζηάδνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά πξνθίι 

λνεκνζχλεο. Οη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο θαη νη κνπζηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, κέζσ 

εμαηνκηθεπκέλσλ κεζφδσλ κάζεζεο, ζχκθσλα πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε 

καζεηή.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος.  

Ο εθπαηδεπηηθφο ελφο ηκήκαηνο Γ΄ Γπκλαζίνπ επηζπκεί λα νξγαλψζεη έλα project 

(δηάξθεηαο 2-3 καζεκάησλ) ην νπνίν ζα επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ζπλζέηε. 

Καηεγνξηνπνηεί ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπ ρσξίδνληάο ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο (κε βάζε 

ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ην ζηπι κάζεζήο ηνπο): φζνπο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν αθαδεκατθφ 

ζηπι θαη πξνηηκνχλ ηε ρξήζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ, εθείλνπο πνπ έρνπλ πην 

θαιιηηερληθή θχζε θαη πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ησλ ηερλψλ, θαη ηέινο εθείλνπο πνπ πξνηηκνχλ 

λα εθθξάδνληαη κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο.  Εεηά ηε βνήζεηά ζαο γηα ηελ 

δεκηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαζψο θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ (απφ ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ) ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο. 

 

 Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

παηδαγσγηθφ ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Έρνληαο ππφςηλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή παξαδνρή, ηη ζα πξνηείλαηε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην 

ζελάξην; 
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445ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  
Οη έξεπλεο ζην ρψξν ησλ δηεξεπλεηηθψλ θαη δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο 

δηδαζθαιίαο έρνπλ δείμεη φηη, φηαλ ε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο εξσηεκάησλ γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο, θαζψο επίζεο θαη φηαλ επηρεηξείηαη δηαζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

καζήκαηνο κε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, ηφηε νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ πην 

ελεξγά θαη απνθηνχλ ζεκεία πξνζσπηθήο εκπινθήο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη 

φηη ζέκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο θαη ε γλψζε 

ελδηαθέξνλ.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Καζεγεηήο ζε έλα ηκήκα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ δηδάζθεη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν έλα 

κάζεκα ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο: (α) παξαζέηεη 

κνλνινγηθά ηα  ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο θαη (β) εξσηά γηα απνξίεο θαη  

αλαθεθαιαηψλεη  ηα  βαζηθά ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο. ηε ζπδήηεζε καδί ζαο ν ελ 

ιφγσ θαζεγεηήο παξαπνλείηαη φηη  νη ζεκεξηλνί καζεηέο δελ δείρλνπλ ην 

αλακελφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα θαη ην ζρνιείν.  

 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα θηλεηνπνηήζεη ην καζεηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ηζηνξία 

ηεο κνπζηθήο; 

 

446ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα  ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (ΑΠ) έρεη απνδείμεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ γλσξίδνπλ θαιά ην ΑΠ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Χο  ρνιηθφο χκβνπινο δηαπηζηψλεηε φηη αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αγλννχλ, ζρεδφλ 

ζην ζχλνιφ ηνπ, ην ΑΠ Μνπζηθήο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεκάησλ ηνπο, επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ.  

 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Αλαθέξαηε  πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ΑΠ (γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ) θαη πνηα θαηά 

ηε γλψκε ζαο είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ ηελ άγλνηα 

ηνπ ΑΠ. 

2. Με πνηα κέζα θαη δηαδηθαζίεο κπνξείηε λα ζπκβάιιεηε ζηελ αιιαγή ηεο 

λννηξνπίαο πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

 

 

447ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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ηηο ζεσξίεο θηλεηνπνίεζεο ηεο κάζεζεο ππνζηεξίδεηαη φηη ν καζεηήο δίλεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην αίζζεκα πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ζηελ απηφ-

εθηίκεζε παξά ζηελ πιηθή επηβξάβεπζε. Οη καζεηέο θηλεηνπνηνχληαη φηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ελζαξξχλνπλ ην αίζζεκα ηεο απηνλνκίαο 

θαη φηαλ αηζζάλνληαη φηη ηνπο ζέβνληαη θαη ηνπο εκπηζηεχνληαη. Αλ νη εθπαηδεπηηθνί 

απεπζπλζνχλ ζηηο αμίεο θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ηφηε 

είλαη πηζαλφηεξν λα εληζρχζνπλ ηα θίλεηξα γηα κάζεζε. 

 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί παξαπνληνχληαη φηη νη καζεηέο ηνπο δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ 

γηα ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο. Αθφκε 

πεξηζζφηεξν δπζθνιεχνληαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο λα πάξνπλ κέξνο ζηε 

ρνξσδία ηνπ ζρνιείνπ. Γηαπηζηψλνπλ φηη αθφκε θαη ε ππφζρεζε απηήο αληακνηβήο 

(π.ρ. κεγαιχηεξνο βαζκφο ζην ηξίκελν) δελ έρεη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη; 

4.  Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή παξαδνρή, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην ζελάξην; 

 

 

448ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, ε 

δηαδξαζηηθφηεηα θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα απνηεινχλ δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ην λέν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. Θεσξείηαη αλαγθαία 

ε κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ηελ παζεηηθή πξφζιεςε θαη ηελ θαζνδεγνχκελε 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ζηε δηεξεχλεζε θαη ζηελ επέθηαζή ηεο. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ηάμεο θαη ηε ρξήζε ηεο 

παξεκβαηηθήο θαζνδήγεζεο, ζε έλα ξφιν φπνπ κε ηε ρξήζε ηεο θζίλνπζαο 

θαζνδήγεζεο δίλεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη έιεγρν ζηνπο καζεηέο. Χο κέζν γηα 

ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνηείλνληαη νη ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηδαζθαιίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο νη εθπαηδεπηηθνί κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί  εθαξκφδνπλ 

ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιίαο ηνπο, αιιά, φηαλ ην επηρεηξνχλ, δελ 

αθνινπζνχλ ζηαδηαθή βήκα πξνο βήκα ζηξαηεγηθή, κε απνηέιεζκα ε δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο λα απνβαίλεη δπζιεηηνπξγηθή, αλ φρη ρανηηθή.    

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

4. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα πξνηείλαηε;  
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449ο ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ  

χκθσλα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, ηα κνληέια δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ κηθξέο νκάδεο ζε δηάθνξεο κνξθέο νκαδνθεληξηθψλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλάπηπμε 

ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, 

κεγηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο, απφ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο κέρξη ηε δηακφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηελ αμηνιφγεζε, θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ηέηνηεο επηινγέο φρη κφλν ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο, αιιά φηη, ππφ πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα 

εληζρχνπλ θαη ηνπο ιηγφηεξν επλνεκέλνπο καζεηέο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

ηελ πεξηθέξεηά ζαο παξαηεξείηε φηη κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί είλαη επηθπιαθηηθνί  πξνο 

ηηο ζπλεξγαηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ζηα ζρνιεία ηνπο 

παξαηεξείηαη αλνκνηνκνξθία ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ε ρξήζε ηέηνησλ 

πξνζεγγίζεσλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε θαη εληείλεη θαηλφκελα 

αληαγσληζκνχ ή/θαη ξαηζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Αθφκε θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ «απνδέρνληαη» ηε καζεζηαθή αμία ηέηνησλ 

ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ επξχηεξα ηελ παηδεπηηθή ζεκαζία ηνπο, 

ηηο ζεσξνχλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο θαη ρξνλνβφξεο, νπφηε, κε πξφζρεκα ηελ θάιπςε 

ηεο χιεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δελ επηρεηξνχλ ζπρλά 

ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε; 

 

450
ο
 ελάξην  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα, ηα κνληέια δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ κηθξέο νκάδεο ζε δηάθνξεο κνξθέο νκαδνθεληξηθψλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλάπηπμε 

ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, 

κεγηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία εξγαζίαο ζε νκάδεο νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ, λα 

εμεγήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα ηεθκεξηψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λα επηδείμνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

ε κηα ηάμε η Γεκνηηθνχ ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη έλα ηξαγνχδη θαη ηε ξπζκηθή 

ζπλνδεία ηνπ. Υσξίδεη ηελ ηάμε ζε ηξεηο νκάδεο ησλ 8-10 παηδηψλ θαη αλαζέηεη ελαιιάμ 

ζηελ θάζε νκάδα λα ηξαγνπδά ή λα ζπλνδεχεη ξπζκηθά ζε θάζε επαλάιεςε ηνπ 

ηξαγνπδηνχ.  



233 

 

ηε ζπδήηεζή ζαο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ εθείλνο αλαθέξεη φηη θάλεη ρξήζε ζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη θέξλεη σο παξάδεηγκα ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε 

ζε νκάδεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο/ ε παξέκβαζή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ;  

 

 

451
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
Έξεπλεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ δείμεη φηη ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ιφγν αλεζπρίαο θαη άγρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηδηαίηεξα ησλ λενδηνξηδφκελσλ. 

Ζ ζπλνκηιία ησλ καζεηψλ,  νη δηαπιεθηηζκνί  θαη ε ρξήζε αλάξκνζησλ εθθξάζεσλ θαη 

ρεηξνλνκηψλ κέζα ζηελ ηάμε, αιιά θαη ε αξλεηηθή θαη παζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηέρνπλ 

ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, θαζψο θαη πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

ε έλα ηκήκα Γπκλαζίνπ ηεο πεξηθέξεηάο ζαο 3 καζεηέο αδπλαηνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ ηάμε θαη ακθηζβεηνχλ, κε θάζε αθνξκή, κε ην ιφγν ή ηε δξάζε 

ηνπο ηελ αμία ηνπ ζρνιείνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο 

παξεκπνδίδνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη εθθξάδνληαη αξλεηηθά γηα ην κάζεκα 

παξαζχξνληαο ζπρλά θαη άιινπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο. Ζ ρξήζε  πνηλψλ (απνβνιή, 

ρακειή βαζκνινγία, απφξξηςε), ηηο νπνίεο επηζηξαηεχεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο,  απνδεηθλχνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο/ ε παξέκβαζή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα;  

 

452
ο
  ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 
Σν «Νέν ρνιείν», πξνβάιινληαο ηελ παηδνθεληξηθή αξρή πνπ θπξηαξρεί ζηηο πξνηάζεηο 

ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγψλ πνιιέο δεθαεηίεο ηψξα, ζέηεη ηνλ καζεηή ζηνλ θέληξν  ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πηζηεχνληαο φηη κπνξεί ζην θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιαίζην λα 

ιεηηνπξγήζεη σο  «κηθξφο δηαλννχκελνο», αμηνπνηψληαο ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο  ηεο 

γιψζζαο, ηεο κνπζηθήο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ινγνηερλίαο, ησλ  δηαζεκαηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο. Έηζη, ζα γίλεη  ζηαδηαθά απηφλνκνο 

ζηε ζθέςε θαη ζηε κάζεζε θαη έηνηκνο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. 

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Μεξηθνί  εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο έρνπλ επηθπιάμεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φπσο ηνπο νξακαηίδεηαη ην “Νέν ρνιείν”. Άιινη πάιη 
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δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ ζην κάζεκά ηνπο,  

ηδηαίηεξα ηελ αμηνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ησλ δεμηνηήησλ δηα βίνπ κάζεζεο. 

Απνθαζίδνπλ λα ζαο πξνζθαιέζνπλ γηα λα ηνπο βνεζήζεηε. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο επηθπιαθηηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο;  

 

 

453
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ»,  ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη καζεηέο 

λα αλαπηχμνπλ  ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ απηνχ ηνπ θφζκνπ, ηθαλφηεηεο δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε απηφ ηνλ θφζκν, ηθαλφηεηεο αλάπηπμεο ζεσξεηηθήο ζθέςεο, 

ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο, ηθαλφηεηεο δεκηνπξγίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο 

θαη ηθαλφηεηεο αμηνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο φζσλ καζαίλνπλ γηα ηελ επίιπζε λέσλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ θξηηηθή ζθέςε θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απηή ε ζεσξία πεξηιακβάλεη 

απνηεινχλ, επνκέλσο, πξνηεξαηφηεηα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

αξρψλ απηψλ ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, ηδηαίηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Απνθαζίδεηε λα αζρνιεζείηε ζηελ πεξηθέξεηά ζαο κε 

ηα ζέκαηα απηά. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο;  

 

454
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Ζ κνπζηθή αθξφαζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηνπ Α.Π. Μνπζηθήο θαη 

ηαπηφρξνλα κία απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο. 

χκθσλα κε ηηο έξεπλεο θαη ηηο ζεσξεηηθέο απφςεηο ζην ρψξν ηεο Μνπζηθήο 

Παηδαγσγηθήο, γηα λα κπνξέζεη ε αθξφαζε λα επηηειέζεη ηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ηεο, 

ζα πξέπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη ψζηε νη εκπεηξίεο αθξφαζεο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε λα 

είλαη νπζηαζηηθέο θαη λα έρνπλ λφεκα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Έλαο απφ ηνπο έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο ζε ζπλάληεζε καδί ζαο 

παξαπνληέηαη φηη, ελψ νη καζεηέο ηνπ δελ είλαη ζπλήζσο άηαθηνη, κφιηο φκσο βάιεη ζηελ 

ηάμε θιαζηθή κνπζηθή γηα πεξηζζφηεξν απφ 20 δεπηεξφιεπηα, δεκηνπξγείηαη ράνο. Εεηά 

ηε βνήζεηά ζαο ψζηε λα βξεη ηξφπνπο γηα λα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαηά 

ηελ αθξφαζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κνπζηθήο. 
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ; 

 

455
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Ζ κνπζηθή δεκηνπξγία κέζα απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηε ζχλζεζε 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηνπ Α.Π. Μνπζηθήο θαη ηαπηφρξνλα κία απφ ηηο 

ηξεηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο θαη ηηο 

ζεσξεηηθέο απφςεηο ζην ρψξν ηεο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο, απνηειεί ζεκαληηθφ ηξφπν 

έθθξαζεο θαη ηαπηφρξνλα κέζν γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ 

ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

ηηο επηζθέςεηο ζαο ζηα ζρνιεία δηαπηζηψλεηε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ζηα καζήκαηά ηνπο. Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα κνπζηθήο δεκηνπξγίαο αθνξά ηνπο εθπαηδεπκέλνπο κνπζηθνχο θαη φρη ηνπο 

καζεηέο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Άιινη αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο ζχλζεζεο, αιιά ηζρπξίδνληαη φηη δπζθνιεχνληαη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο επηθαινχκελνη ηελ αηαμία πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ηελ έιιεηςε 

κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο; 

 

456
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Μηα ζχγρξνλε παηδαγσγηθή αληίιεςε, ηελ νπνία ηνλίδεη ηδηαίηεξα θαη ην  «Νέν 

ρνιείν», πξνηείλεη ην  ζρνιείν  λα είλαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία θαη ζε ζχλδεζε κε 

ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο αλαδεηνχλ ηε βνήζεηά ζαο γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ζχκθσλα κε ην λέν 

πιαίζην.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

θνηλφηεηα κέζα απφ ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο;  

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο; 

 

457
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 
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χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαθηηθήο νη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δηδαζθαιίαο έρνπλ θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

κάζεζεο,  ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ ηζρπξφηεξα  θίλεηξα ζηνπο καζεηέο. Οη 

δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ πνηθηιία εθαξκνγψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθά κέζα θαη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κε νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Παξαθνινπζείηε ην κάζεκα κηαο εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθήο ζηελ Γ‟  ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ε νπνία έρεη επηιέμεη λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Σν 

κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ κεινπνηεκέλνπ πνηήκαηνο «Ο εθηάιηεο ηεο 

Πεξζεθφλεο» απφ ην Αλζνιφγην Λνγνηερληθψλ Κεηκέλσλ. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ην 

πνίεκα, αθνχλ ην ηξαγνχδη (κνπζηθή Μάλνπ Υαηδηδάθη), ην ηξαγνπδνχλ φινη καδί θαη 

απαληνχλ ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ πνηήκαηνο θαη γεληθέο εξσηήζεηο γηα ην αλ ηνπο 

άξεζε ή φρη ε κνπζηθή.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

εθπαηδεπηηθφ πνπ δεηά ηελ άπνςή ζαο γηα ην κάζεκα πνπ παξαθνινπζήζαηε; 

 

458
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ζχγρξνλεο απφςεηο θαη έξεπλεο, ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πηνζέηεζεο 

ηεο «απζεληηθήο αμηνιφγεζεο» ή «ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο», ε νπνία απνηηκά ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αλάζεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη ζπλερήο θαη επέιηθηε, απνηειεί 

νξγαληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, αληηθαηνπηξίδνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηδαζθαιία.  

Έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη ν Φάθεινο Δπηηεπγκάησλ (portfolio), ν νπνίνο απνηειεί κηα 

πνιπδηάζηαηε θαη ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ηεθκεξίσλ ηεο κάζεζεο ηνπ καζεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο (ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) θαηαζέηνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο. Ο θάζε εθπαηδεπηηθφο θαιχπηεη 

ζην σξάξηφ ηνπ έλα κεγάιν καζεηηθφ πιεζπζκφ (3 κε 4 ζρνιεία ζηελ πξσηνβάζκηα, 

2 ή 3 ζρνιεία ζηε δεπηεξνβάζκηα) θαη νη ψξεο ηνπ καζήκαηνο ζηε δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Έηζη απνξξίπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, 

ζεσξψληαο φηη απαηηνχλ πνιχ ρξφλν θαη πξνεηνηκαζία θαη είλαη δχζθνιεο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο; 
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459
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλεο απφςεηο θαη έξεπλεο, ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο πηνζέηεζεο 

ηεο «απζεληηθήο αμηνιφγεζεο» ή «ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο», ε νπνία εζηηάδεη φρη 

κφλν ζην πεξηερφκελν, αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ αμηνινγηθή 

απνηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο γίλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη 

ζπλερήο θαη επέιηθηε, απνηειεί νξγαληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο, αληηθαηνπηξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, πξηλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηδαζθαιία. Ζ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα έρεη πεξηζζφηεξν 

πνηνηηθφ παξά πνζνηηθφ ραξαθηήξα λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, αληηπξνζσπεπηηθή ηεο 

επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή θαη λα ηνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο. Σέινο, ζηε ινγηθή ηεο παηδαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αμηνιφγεζεο, πξνηείλεηαη θαη ε απηo-αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ηδίσο 

φηαλ ζπλνξεχεηαη  κε ηε ρξήζε δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (rubrics). 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθέξεηάο ζαο (ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) θαηαζέηνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο.  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο ζην Γπκλάζην κνηξάδεηαη ηε δπζθνιία ηνπ λα αλαγλσξίζεη ηνπο 

καζεηέο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα βαζκνινγήζεη φηαλ θηάλεη ε ψξα λα βάιεη βαζκνχο 

ζην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ. Καιχπηνληαο 2 ή 3 ζρνιεία ζηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη πνιχ κεγάινο. 

Μηα εθπαηδεπηηθφο ζην Γεκνηηθφ αλαθέξεη φηη ελψ νη καζεηέο παίδνπλ κνπζηθή, 

ηξαγνπδνχλ, δεκηνπξγνχλ θαηά ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηνπ καζήκαηνο θαη 

επηδεηθλχνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη ζηε κνπζηθή, εθείλε δελ κπνξεί λα θαηαγξάςεη ηηο επηδφζεηο ηνπο γηαηί 

είλαη απαζρνιεκέλε λα νξγαλψζεη φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηδηαίηεξα κε ην 

κεγάιν πιήζνο ησλ καζεηψλ ζηα 4 ζρνιεία ηα νπνία θαιχπηεη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο; 

 

460
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 
χκθσλα κε ζχγρξνλεο απφςεηο θαη έξεπλεο, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα έρεη 

πεξηζζφηεξν πνηνηηθφ παξά πνζνηηθφ ραξαθηήξα, λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε, 

αληηπξνζσπεπηηθή ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή θαη λα ηνπ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ηξφπν θαη ξπζκφ κάζεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφο ν ζηφρνο, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη 

ζπλερήο θαη επέιηθηε, λα απνηειεί νξγαληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κέξνο ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο, αληηθαηνπηξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, πξηλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε δηδαζθαιία.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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Καηά ηε ζπλάληεζε πνπ έρεηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο, 

θαηαζέηνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζην 

κάζεκα ηεο Μνπζηθήο.  

Έλαο εθπαηδεπηηθφο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κάιηζηα, εθθξάδνληαο κε δέζε 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε, ππνζηεξίδεη φηη ε κνπζηθή, σο ηέρλε, δελ κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί θαη επνκέλσο ε αμηνιφγεζε δελ έρεη ζέζε ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο. Ο 

ζηφρνο είλαη λα επραξηζηεζνχλ νη καζεηέο ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Δμάιινπ, πψο 

κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα αμηνινγήζεη «ηε κνπζηθφηεηα» ελφο καζεηή;  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηα ζα ήηαλ ε ζπκβνπιή ζαο θαη νη πξνηάζεηο ζαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ εμέθξαζε ηελ άπνςε 

απηή; 

 

461
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζπληειεζηεί ξαγδαίεο αιιαγέο ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία πνιχ-πνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Ζ 

πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ζεσξείηαη απφ αξθεηνχο σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ην νπνίν έρεη σζήζεη ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζε 

πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

 

ε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζην ηκήκα ηεο δεπηέξαο δεκνηηθνχ 

πνπ παξαθνινπζείηε, παξαηεξείηε φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δελ είλαη ειιεληθήο 

θαηαγσγήο. Ζ εθπαηδεπηηθφο επηβεβαηψλεη ηελ εηθφλα απηή θαη πξνζζέηεη φηη ζε πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ νη καζεηέο απηνί έρνπλ ηελ ειιεληθή σο μέλε γιψζζα θαη 

δπζθνιεχνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηέο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφ;  

 

462
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 
ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζπληειεζηεί ξαγδαίεο αιιαγέο ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία πνιχ-πνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Ζ 

ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θηλείηαη πιένλ βαζηζκέλε ζε πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηηο αξρέο 

ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη κηα απφ ηηο ηέρλεο πνπ κπνξεί 

λα πξνζδηνξίζεη κε επθξίλεηα ην ζηίγκα ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη. 

Τπνζηεξίδεηαη φκσο ζε κειέηεο ηεο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο, φηη ε δηδαζθαιία ηεο 

κνπζηθήο ζηα ζρνιεία εζηηάδεηαη γχξσ απφ ηελ Δπξσπατθή κνπζηθή (θαη κάιηζηα 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ) αγλνψληαο, σο επί ην πιείζηνλ, άιιεο 

κνπζηθέο παξαδφζεηο θαη άιινπο κνπζηθνχο πνιηηηζκνχο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 
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ε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζην ηκήκα ηεο Δ΄ δεκνηηθνχ πνπ 

παξαθνινπζείηε, παξαηεξείηε φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

δελ είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο. Ζ εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο ηνπ ζρνιείνπ εθθξάδεη 

ηελ απνγνήηεπζή ηεο γηαηί νη καζεηέο ηεο δελ ελδηαθέξνληαη λα αθνχζνπλ «ηα 

αξηζηνπξγήκαηα ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο», κνπζηθά παξαδείγκαηα παξκέλα απφ ηελ 

Δπξσπατθή θιαζηθή κνπζηθή, κε ηα νπνία ζπλνδεχεη ηα καζήκαηά ηεο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηέο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφ;  

 

 

463
ν
 ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 
ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζπληειεζηεί ξαγδαίεο αιιαγέο ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία πνιχ-πνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Ζ 

ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θηλείηαη πιένλ βαζηζκέλε ζε πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηηο αξρέο 

ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη κηα απφ ηηο ηέρλεο πνπ κπνξεί 

λα πξνζδηνξίζεη κε επθξίλεηα ην ζηίγκα ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη. 

Τπνζηεξίδεηαη φκσο ζε κειέηεο ηεο Μνπζηθήο Παηδαγσγηθήο, φηη ε δηδαζθαιία ηεο 

κνπζηθήο ζηα ζρνιεία εζηηάδεηαη γχξσ απφ ηελ Δπξσπατθή κνπζηθή (θαη κάιηζηα 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ) αγλνψληαο, σο επί ην πιείζηνλ, άιιεο 

κνπζηθέο παξαδφζεηο θαη άιινπο κνπζηθνχο πνιηηηζκνχο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

ε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζην ηκήκα ηεο πέκπηεο δεκνηηθνχ 

πνπ παξαθνινπζείηε, παξαηεξείηε φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ δελ είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο. Ζ εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο ηνπ ζρνιείνπ 

πεξηγξάθεη ηηο δπζθνιίεο ηεο θαηά ηε δηδαζθαιία, θαη ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηψλ ζε θάζε απφπεηξά ηεο γηα αθξνάζεηο επξσπατθήο θιαζηθήο κνπζηθήο 

θαη ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηέο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφ;  

 

464
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζπληειεζηεί ξαγδαίεο αιιαγέο ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία πνιχ-πνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Ζ 

ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θηλείηαη πιένλ βαζηζκέλε ζε πξνζεγγίζεηο κε βάζε ηηο αξρέο 

ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Παηδαγσγηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη κηα απφ ηηο ηέρλεο πνπ κπνξεί 

λα πξνζδηνξίζεη κε επθξίλεηα ην ζηίγκα ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη. Οη 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο πνιππνιηηηζκηθήο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνπλ: 

ηελ πίζηε ζε πνιιά δηαθνξεηηθά θαη ίζεο αμίαο κνπζηθά ζπζηήκαηα ζηνλ θφζκν, ην 

γεγνλφο φηη ε θάζε κνπζηθή πθίζηαηαη κέζα ζην πνιηηηζηηθφ ηεο πιαίζην θαη ην φηη ε 

απζεληηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θφζκν ηνπ θάζε κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ. 
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Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

ε έλα γπκλάζην ζην θέληξν ηεο Αζήλαο παξαθνινπζείηε ηε δηδαζθαιία ηεο 

Μνπζηθήο ηεο Αθξηθήο. ηε δηάξθεηα ηεο ψξαο ε εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο 

παξνπζηάδεη ηε κνπζηθή ηεο ρψξαο κε αθξνάζεηο κνπζηθψλ παξαδεηγκάησλ, 

επηδεηθλχεη ζην ράξηε θάζε θνξά ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη ηα παξαδείγκαηα, θαη δηδάζθεη έλα Αθξηθάληθν ηξαγνχδη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επξσπατθή ζεκεηνγξαθία. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηέο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφ;  

465
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χκθσλα κε βαζηθέο  αξρέο ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο, ηηο νπνίεο ηνλίδεη ηδηαίηεξα 

θαη ην «Νέν ρνιείν»,  ην ζρνιείν πξέπεη πάληα λα είλαη αλνηθηφ ζηηο ηδέεο, ζηελ 

γλψζε θαη ην κέιινλ θαη λα  αμηνπνηεί κε γλψζε θάζε δνθηκαζκέλν ζχγρξνλν 

εξγαιείν,  φπσο είλαη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ην ειεθηξνληθφ βηβιίν, ην ςεθηαθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, γηα λα πξνσζεί ηνπο ζθνπνχο ηνπο επθνιφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζε φιν ην θάζκα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Γηαπηζηψλεηε απφ ηηο επηζθέςεηο ζαο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο φηη κεξηθνί 

κφλν εθπαηδεπηηθνί θαη απηνί πεξηζηαζηαθά  ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ζην 

κάζεκά ηνπο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο παξαδνρήο κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη;  

2. Πνηέο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο ζαο θαη νη παξεκβάζεηο ζαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

πεξηθέξεηάο ζαο;  
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ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Οη ζεσξεηηθέο κειέηεο θαη ε έξεπλα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαθέξεη φηη ην 

ςπρνινγηθφ  θιίκα ηεο ηάμεο δηακνξθψλεηαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο, κεηαμχ ησλ   

νπνίσλ θχξην ξφιν θαηέρνπλ νη ζρέζεηο θαζεγεηή-καζεηψλ θαη νη ζρέζεηο ησλ 

καζεηψλ κεηαμχ ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Απφ ηηο επηζθέςεηο ζε ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο δηαπηζηψλεηε φηη ζε αξθεηέο 

ηάμεηο εληνπίδνληαη  έληνλα αξλεηηθά ζηνηρεία ζην ςπρνινγηθφ θιίκα κε αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηηο ζρέζεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί φκσο ππνηηκνχλ ην πξφβιεκα θαη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε 

δηδαζθαιία «ηεο χιεο» ηνπ καζήκαηνο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

3. Με πνηνλ ηξφπν ζα πξνζπαζήζεηε λα αλαδείμεηε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

πξνβιήκαηνο;   



241 

 

4. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο  εθπαηδεπηηθνχο  λα θάλνπλ, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε;  

 

467
ο
  ελάξην 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο 

απηφλνκεο κάζεζεο, λα κάζνπλ «πψο λα καζαίλνπλ», ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ηνπο «ππνζηεξίδεη» πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Εψλεο Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο (zone 

of proximal development), ηελ πεξηνρή δει. εθείλε πνπ νξίδεη ηελ απφζηαζε 

αλάκεζα ζηα θαζήθνληα πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ κφλνη ηνπο θαη εθείλα πνπ 

κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ κε θάπνηα βνήζεηα είηε απφ ηθαλφηεξνπο «άιινπο» είηε απφ 

ηε ρξήζε πιηθψλ ή ζεκεησηηθψλ εξγαιείσλ. Σα «ππνζηεξίγκαηα», φκσο, πνπ παξέρεη 

ν εθπαηδεπηηθφο σο εμσηεξηθά βνεζεηηθά εξεζίζκαηα ζα πξέπεη λα είλαη πξνζσξηλά.  

Όηαλ δηαπηζηψζεη ν εθπαηδεπηηθφο φηη νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ινγηθή ηνπο, 

«ηνπο λφκνπο πνπ ηα δηέπνπλ», ζα πξέπεη λα «απνκαθξπλζεί» ζηαδηαθά ψζηε νη 

καζεηέο λα εξγάδνληαη κφλνη ηνπο, κε «εζσηεξηθά παξαγφκελα εξεζίζκαηα». 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο ζε Γπκλάζην αθξηηηθνχ λεζηνχ πξνζπαζεί λα 

ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ θαηαλφεζε ησλ κνπζηθψλ ελλνηψλ θαη ηελ 

απφθηεζε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ αθξφαζεο, εθηέιεζεο θαη κνπζηθήο δεκηνπξγίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηα βηβιία ηεο Β‟ θαη Γ‟ ηάμεο φζν θαη πνηθηιία άιισλ πεγψλ 

(θσηνγξαθίεο,  βίληεν, πιηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο, θηι.) θαζψο θαη κνπζηθά 

φξγαλα πνπ δηαζέηνπλ ηα ζρνιεία.  Μέρξη ηα κηζά ηεο ρξνληάο ε κέζνδνο θαίλεηαη λα 

απνδίδεη. Μεηά, νη καζεηέο αξρίδνπλ λα δείρλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε αδηαθνξία. Ο 

εθπαηδεπηηθφο αλαξσηηέηαη πνπ έθαλε ην ιάζνο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ην 

πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη νπζηαζηηθά ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

ππνβνεζνχκελε ζηελ απηφλνκε κάζεζε; 
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ην ΑΠ Μνπζηθήο, ε κνπζηθή δηδάζθεηαη θαηά θχξην ιφγν σο έλα 

πξαθηηθφ κάζεκα. Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ δεκηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο ηεο Μνπζηθήο. 

Ζ θαηαλφεζε θαη ε γλψζε αλαπηχζζνληαη κέζσ ησλ ζπζρεηηδφκελσλ δεμηνηήησλ ηεο 

εθηέιεζεο, κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη αμηνιφγεζεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

 Έλαο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο εξγάδεηαη ζε Γπκλάζηα-Λχθεηα ηεο Αζήλαο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη αδηαθνξία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα. 

Παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ειθπζηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

καζεκάησλ ηνπ κε ηε ρξήζε θσηνγξαθηψλ, βίληεν, κνπζηθψλ αθξνάζεσλ, 

δηαζεκαηηθή δηαζχλδεζε κε ηα καζήκαηα ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, δελ 

θαηνξζψλεη λα πείζεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο πνπ 
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παξνπζηάδεη θαη λα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα είδε θαη ηα ζηπι κνπζηθήο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;   

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

φισλ ησλ καζεηψλ θαη λα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο;  
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

αηαμία ή/θαη ε παξαβαηηθφηεηα απνηεινχλ έθθξαζε δηακαξηπξίαο αιιά θαη κία 

άζηνρε ζπρλά πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη, αλ ζε έλα ζχζηεκα (ηάμε) 

αιιάμεη θάπνηνο παξάγνληαο, ηφηε είλαη ελδερφκελν λα αιιάμεη ζε θάπνην βαζκφ θαη 

ην ίδην ην ζχζηεκα.   

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο εξγάδεηαη ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο Αηηηθήο. ε έλα 

απφ ηα ζρνιεία πνπ δηδάζθεη, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, δηαπηζηψλεη αδηαθνξία 

θάπνησλ (2-3) καζεηψλ γηα ην κάζεκα θαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο γηα 

δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο φιεο ηεο ηάμεο. Πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε 

κε ελέξγεηεο φπσο επηρεηξήκαηα πεηζνχο αιιά θαη επηβνιή θπξψζεσλ θαη πνηλψλ, 

φηαλ ηα πξνεγνχκελα δελ θέξλνπλ απνηέιεζκα (π.ρ. απνβνιή απφ ην κάζεκα θαη 

ρακειή βαζκνινγία ζην πξψην ηξίκελν). Χζηφζν, ην πξφβιεκα ζπλερίδεηαη θαη, 

ζπρλά, νμχλεηαη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ θαη λα ζηξέςεη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο πξνο ην κάζεκα;  
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, ε γλψζε θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ 

ηελ  αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνπο άιινπο γχξσ ηνπ. Σα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηηο ηάμεηο πξέπεη, επνκέλσο, λα ιεηηνπξγνχλ σο 

θνηλφηεηεο κάζεζεο: λα δηεπθνιχλνπλ ηηο επηζπκεηέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη, πεξλψληαο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (ζπλεξγαζία, 

ζπδήηεζε, αληαιιαγή απφςεσλ), λα ζπκβάινπλ ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ. 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο εξγάδεηαη ζε Γπκλάζηα – Λχθεηα ηεο Αζήλαο. ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο ηνπ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ φιε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ην 

παξάπνλν φηη ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα δελ αληηκεησπίδνληαη σο ππεχζπλα, 

αμηφπηζηα θαη ζεκαληηθά ππνθείκελα. Νηψζνπλ φηη ε θσλή ηνπο δελ αθνχγεηαη, 
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αληίζεηα θάζνληαη παζεηηθά επί έμη δηδαθηηθέο ψξεο, κφλν γηα λα αθνχλ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο, λα ζεκεηψλνπλ ζην ηεηξάδηφ ηνπο ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα 

απαληνχλ ζε εξσηήζεηο. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνπλ νη θνηλφηεηεο κάζεζεο, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα ησλ 

καζεηψλ ψζηε λα απνθηήζνπλ έλαλ πην ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ ηάμε θαη λα γίλνπλ 

ζπκπαξαγσγνί ηεο γλψζεο κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο;  
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ειαρηζηνπνηνχληαη, φηαλ ν 

δηδάζθσλ αλαπηχζζεη  ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη, ηαπηφρξνλα, απαηηεί απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη σο ππεχζπλα άηνκα. 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο εξγάδεηαη ζε Γπκλάζηα κηαο επαξρηαθήο πφιεο. ε 2 

απφ ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δηδάζθεη αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε. Πνιινί καζεηέο κηινχλ ζρεδφλ ζπλέρεηα 

κεηαμχ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, μεζπνχλ ζε γέιηα, δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή 

φιεο ηεο ηάμεο θαη παξεκπνδίδνπλ ην κάζεκα. Ο θαζεγεηήο θξίλεη φηη έρεη δνθηκάζεη 

ηα πάληα: θαινπξναίξεηεο ζπκβνπιέο, απζηεξφηεηα, δηάινγν, πνηλέο, ζρεηηθή αλνρή 

θιπ. Σν πξφβιεκα, φκσο, παξακέλεη.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα ζπκβνπιεχαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ;  
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο.  Οη καζεηέο, ππνζηεξίδνπλ επίζεο νη ζεσξεηηθνί, 

θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν 

βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο, αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο. Καη 

θπξίσο φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, 

θαζψο δελ απνθιείνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ κάζεη λα επηθνηλσλνχλ κε 

ηνπο άιινπο ή λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε νχηε πεξηθξνλνχλ ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο αξρίδεη ηελ «παξάδνζε» ηνπ λένπ καζήκαηνο 

ρσξίο θακία πξνεηνηκαζία. Αηηηνινγεί ηελ επηινγή ηνπ κε βάζε «ηελ πίεζε ηνπ 

ρξφλνπ» θαη ππνζηεξίδεη φηη κε δεδνκέλν ην κνλφ-σξν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, ε 

θαζπζηεξήζεηο δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα θαιχςεη «ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο». 
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3. Δπωηήζειρ 

α) Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπ εμεγήζεηε ην ξφιν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

θηλεηνπνίεζεο  ηνπ  ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ; 

β) Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε ηνπ 

καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Οη έλλνηεο δηεξεπλεηηθή κάζεζε, νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (θνλζηξνπθηηβηζκφο), 

βησκαηηθή κάζεζε θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο απνηεινχλ ην βαζηθφ 

ππξήλα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα ζεζκηθά θείκελα 

(ΓΔΠΠ, ΑΠ, ζρνιηθά εγρεηξίδηα) γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ηφζν ζην Γεκνηηθφ 

φζν θαη ζην Γπκλάζην. χκθσλα, εμάιινπ κε ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, απηνί είλαη θαη νη άμνλεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα έλα 

επράξηζην, απνηειεζκαηηθφ θαη νπζηαζηηθφ κάζεκα Μνπζηθήο.   

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί, ππεξηνλίδνληαο ηε δηάζηαζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

πξάμε, ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζέγγηζε απηή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην ζχγρξνλν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ρψξνπ θαη δηδαθηηθψλ 

κέζσλ. Θεσξνχλ κάιηζηα θάπνηα ζρέδηα εξγαζίαο θαη θάπνηεο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο 

πνιχ απαηηεηηθέο. Κάπνηνη επίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο αζθήζεηο,  θαζψο 

νπζηαζηηθά απεπζχλνληαη ζε ιίγνπο καζεηέο, αλαπαξάγνπλ ηελ αληζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ.  Έηζη, θαηά θαλφλα αγλννχλ ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο, δελ 

αλαλεψλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ αδηαθνξία θαη 

ηελ απαμίσζε ηνπ καζήκαηνο.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε παξέκβαζή ζαο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ζα πείζαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δνθηκάζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε;  
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Ζ δηαζεκαηηθφηεηα, ν θεληξηθφο ππξήλαο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο  πξνζέγγηζεο 

ηεο γλψζεο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηε Μνπζηθή. 

Πνιιέο ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο (Πνιηηηζκφο, Μεηαβνιή, 

Δμέιημε, χγθξνπζε, Αιιειεπίδξαζε, Δπηθνηλσλία, χζηεκα), νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνηείλνληαη ζην ΑΠ Μνπζηθήο, αιιά θαη πνιιά απφ ηα ζέκαηα δηαζεκαηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα λέα βηβιία, ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ην καζεηή 

ζε κηα πην δηεξεπλεηηθή θαη βησκαηηθή, άξα θαη ελεξγφ, παξέκβαζε θαηά ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί δηακαξηχξνληαη ππνζηεξίδνληαο φηη ν δηαζεκαηηθφο άμνλαο δελ 

είλαη εχθνιν λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξάιιεια πξνο ηελ θπξίαξρε 
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νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζρνιείνπ. Γηαηεξνχλ επηθπιάμεηο θαη ζπρλά ππνζηεξίδνπλ φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή αληηηηζέκελε πξνο ηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή δνκή.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΓΔΠΠ θαη ηνπ 

ΑΠ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

δνθηκάζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή απηή δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη λα δηεξεπλήζνπλ 

ζηελ πξάμε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ή ηνπο πηζαλνχο 

πεξηνξηζκνχο; 
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Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Ζ έξεπλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλεη ζπρλά φηη ε 

ηειεπηαία επέξρεηαη, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαιχνπλ ζπζηεκαηηθά θαη θξηηηθά ηηο 

ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηνπο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο αληηθάζεηο, ζ‟ έλα πιαίζην 

νξηδφληησλ δηα-δξάζεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (θνηλφηεηεο πξαθηηθήο). Όζα 

απνθνκίδνπλ ζ‟ έλα ηέηνην πιαίζην αιιειεπηδξάζεσλ, ζπλεπηθέξνπλ θαη ηε βειηίσζε 

ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Χο ζχκβνπινο ζε κηα απφ ηηο κεγάιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κε πνιιά ζρνιεία ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη ζε επαξρηαθέο θαη πην απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, έξρεζηε ζε 

επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο νη νπνίνη ζαο πξνζθαινχλ γηα λα 

ζπδεηήζεηε ην κέιινλ ηνπ καζήκαηνο, ζην πιαίζην ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ θαη 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζην φηη δελ επηκνξθψλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο, θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πνιινί δε θαίλνληαη δηαηεζεηκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ ην δνθηκαζκέλν ηξφπν 

δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ άιιε, θάπνηνη αλαδεηνχλ κηα πην νπζηαζηηθή δηέμνδν, θαζψο νη 

«δνθηκαζκέλεο» κέζνδνη έρνπλ δείμεη πξν πνιινχ ηα φξηα ηνπο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα νδεγεζνχλ ζε κηα πην απηφλνκε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 

ζε κηα νπζηαζηηθή αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο; 

 

476
ο
  

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο 

«απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» δείρλνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο κηαο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, λα δνθηκάζνπλ 

λέεο πξαθηηθέο θαη πιηθά, θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζ‟ απηά, κέζα ζην ίδην ην 

πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

ε κηα απφ ηηο κεγάιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, κε πνιιά ζρνιεία ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

αιιά θαη ζε επαξρηαθέο θαη πην απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, έξρεζηε ζε επαθή κε ηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο κεηά απφ πξφζθιεζή ηνπο. Παξά ην φηη παξαθνινχζεζαλ 

κηα ηαρχξξπζκε επηκφξθσζε, είλαη δχζπηζηνη απέλαληη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ  

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Οξηζκέλνη ακθηζβεηνχλ ηελ αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δηαζεκαηηθνχ ηζηνχ πνπ ζπλέρεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη δηαζεκαηηθέο ζπλδέζεηο πνπ πξνηείλνληαη (θπξίσο κε ηηο εξγαζίεο) δελ είλαη 

επηηπρεκέλεο, νχηε κνξθσηηθά επσθειείο. Πνιινί ζπκθσλνχλ ζην φηη ζα 

επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζην ζσζηφ ζθνπφ θαη ζηνλ ηξφπν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξάγνληεο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο θαη φρη σο απινί ηερληθνί ηεο εθαξκνγήο ηεο; 

 

477ο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο θαη νη ηδενινγηθέο 

αλαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαρένληαη αλαπφθεπθηα ζηε δηδαζθαιία κέζα απφ κηα 

πνηθηιία επηινγψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Ηδηαίηεξα ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο νη 

πξνζσπηθέο επηινγέο θαη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ 

ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ηα κέζα ηεο δηδαζθαιίαο. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

επίγλσζε ησλ δηθψλ ηνπο αμηψλ θαη ηδενινγηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ, ηηο νπνίεο δελ 

πξνβάιινπλ σο απφιπηεο αιήζεηεο, ηφηε κπνξνχλ λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο θαη κνπζηθή 

ηαπηφηεηα.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Καηά ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο ην δήηεκα ηεο 

επηινγήο ησλ κνπζηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη ηνπ ξεπεξηνξίνπ έξρεηαη ζπρλά ζην 

πξνζθήλην. Φαίλεηαη φηη αθφκε θαη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαιχπηνπλ ηηο ίδηεο έλλνηεο 

θαη δεμηφηεηεο, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο, επηκέλνληαο ν 

θαζέλαο φηη ρξεζηκνπνηεί ηελ θαιχηεξε δπλαηή κνπζηθή.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

 2. Έρνληαο ππφςε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα ελδπλακψζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο κνπζηθή ηαπηφηεηα; 

 

478
ο
  

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζηνραζηηθή ινγηθή ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, ηα πξαθηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνβιήκαηα, σο πνιπζχλζεηα θαη πνιπ-παξαγνληηθά, απαηηνχλ ηδηαίηεξεο ιχζεηο, πνπ 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κφλν ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

πξνθχπηνπλ. εκαληηθφ ινηπφλ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη 

ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ δηαδξακαηίδεη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο: 

δηεξεπλψληαο αθελφο ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη αμηνπνηψληαο 
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αθεηέξνπ πνηθίιεο ζεσξίεο, ζρεδηάδεη ιχζεηο θαη δηεξεπλά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Τπνζηεξίδεηαη κάιηζηα, φηη απηέο 

νη ιχζεηο δελ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη απηνχζηεο ζε άιια πεξηβάιινληα, αιιά 

πξνηείλνληαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, σο ππνζέζεηο δξάζεο   

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

ηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ζαο νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο δελ αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο αλακφξθσζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή δελ πξνβαίλνπλ ζε 

δξαζηηθέο αιιαγέο κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ ηνπο επηηξέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην. Απφ ηελ άιιε φηαλ πξνηείλνληαη αιιαγέο απφ ην Τπνπξγείν αληηζηέθνληαη, 

αθελφο γηαηί δελ ηνπο έρεη δεηεζεί ε γλψκε θαη αθεηέξνπ γηαηί ζεσξνχλ ηηο φπνηεο 

εηζεγήζεηο αλεδαθηθέο θαη αλεθάξκνζηεο.         

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

4. Με πνηα επηρεηξήκαηα α) ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη β) ζα ππνζηεξίδαηε ηηο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ ζα ηνπο πξνηείλαηε; 

479o 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Βαζηθή αξρή ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Μνπζηθήο είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα γηα απηφλ, θαζψο θαη ε εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ 

κέζα απφ ελεξγεηηθέο δηαδηθαζίεο αθξφαζεο, εθηέιεζεο θαη κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, 

πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ςπρνζσκαηηθή ελεξγνπνίεζε θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Παξαθνινπζείηε έλα κάζεκα ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνχ φπνπ ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ηππηθή πνξεία ελφο σδεηαθνχ καζήκαηνο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο, δηδάζθνληαο 

ζηνπο καζεηέο ην πεληάγξακκν, ηηο λφηεο, ην θιεηδί ηνπ ζνι, θηι. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην ζελάξην 

πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε παξέκβαζή ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφ; Με πνηα  

επηρεηξήκαηα ζα ππνζηεξίδαηε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

απφ απηήλ πνπ αθνινπζεί;   

 

480o  

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Παηδαγσγηθέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, γηαηί 

ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξα κάζεζεο. χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο 

παηδαγσγηθήο, νη καζεηέο θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο 

ζέηνπλ κπξνζηά ζε «θαηαζηάζεηο-πξνβιήκαηα», πνπ πξνθαινχλ ξήμε κε ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε θαη θαηαλφεζε, πξνθαιψληαο, έηζη, θαη ηελ επηζπκία ηεο 

αλαθάιπςεο. Οη θαηαζηάζεηο-πξνβιήκαηα, έηζη, κεηαηξέπνληαη ζε θίλεηξα κάζεζεο. 

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 
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Νενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο ζε πεξηθεξεηαθφ Γπκλάζην, γηα λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ, πξνζαξκφδεη –φπσο λνκίδεη– ην κάζεκα ηεο 

Μνπζηθήο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ: ην απινπνηεί πνιχ, ρξεζηκνπνηεί πινχζην 

επνπηηθφ πιηθφ θαη εμεγεί ηα πάληα. χληνκα δηαπηζηψλεη φηη νη καζεηέο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζε φια απηά πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα ηνπ εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε ηνπ 

καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 

 

481o 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

Τπνζηεξίδεηαη δηεζλψο ηφζν ζηε ζεσξία φζν θαη ηελ πξάμε ηεο Μνπζηθήο 

Παηδαγσγηθήο, φηη ε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία δελ είλαη απηνζθνπφο ζην κάζεκα ηεο 

Μνπζηθήο, αιιά αληίζεηα, εηζάγεηαη φηαλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα εληζρχζεη ηε 

κάζεζε, θαη πάληα εθφζνλ πξνεγεζεί ε βησκαηηθή επαθή ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ κε ηελ λέα γλψζε. Αθνινπζείηαη ε πξνζέγγηζε «ν ήρνο πξνεγείηαη ηνπ 

ζπκβφινπ» θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εηζαγσγή ζηελ ηάμε άηππσλ 

καζεζηαθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ δε βαζίδνληαη ζηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

θαη πνπ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο ζην ρψξν ηεο δεκνθηινχο θαη ηεο παξαδνζηαθήο 

κνπζηθήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

Παξαθνινπζείηε έλα κάζεκα Μνπζηθήο ζε έλα ηκήκα ηεο Β‟  Γεκνηηθνχ, φπνπ ε 

εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη κε βάζε ηελ σδεηαθή πνξεία ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο ην 

πεληάγξακκν, ηηο λφηεο, ην θιεηδί ηνπ ζνι, θιπ., δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο λα 

„απαγγείινπλ‟ κε ηε κνξθή πνηήκαηνο ηηο λφηεο ζηηο γξακκέο θαη ζηα δηαζηήκαηα. 

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην 

ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε παξέκβαζή ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθφ; Με πνηα  

επηρεηξήκαηα ζα ππνζηεξίδαηε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

απφ απηήλ πνπ αθνινπζεί;   

 

482
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπλνςίδνληαη ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Φπζηθήο 

Αγσγήο γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ππεπζπλφηεηαο ζηνπο καζεηέο.  

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ 

Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη ζε ζεηξά 

καζεκάησλ αζπλέπεηα απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ, ηε κε ηήξεζε ησλ ππνζρέζεσλ, ηελ 

απνθπγή αλάιεςεο επζπλψλ ηφζν ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο φζν θαη έμσ απφ απηφ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή ζπλδέεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην; 

2. Πνηεο ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα αλαπηχμεη ηελ 

ππεπζπλφηεηα ζηνπο καζεηέο ηνπ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

θπζηθήο αγσγήο;  

 

483
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη νη δηακαζεηηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ε ζρέζε 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ αληαλαθινχλ ζην θιίκα ηεο ηάμεο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε ησλ καζεηψλ.  

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο  

Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη ζε ζεηξά 

καζεκάησλ φηη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ δελ νδεγνχλ ζηε κάζεζε 

αιιά ζε θαηλφκελα αηαμίαο, νριαγσγίαο, ζηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο φιεο ηεο ηάμεο 

θαη ζηελ παξεκπφδηζε ηνπ καζήκαηνο. Ο θαζεγεηήο εθηηκά φηη έρεη δνθηκάζεη 

αξθεηέο ιχζεηο ρσξίο φκσο απνηέιεζκα.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή ζπλδέεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην; 

2. Πνηεο ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο ηνπ;  

 

484
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Οη έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε θαη ηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο  

Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Μεηά απφ ζεηξά καζεκάησλ ν εθπαηδεπηηθφο 

δηαπηζηψλεη φηη αξθεηά παηδηά έρνπλ ζηξεβιή εηθφλα γηα ην ηη κπνξνχλ λα 

θαηαθέξνπλ ζην κάζεκα Φπζηθήο Αγσγήο. Γνθηκάδεη λα απμήζεη ηηο επαλαιήςεηο 

ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, λα δεκηνπξγήζεη κηθξφηεξεο νκάδεο, λα αιιάμεη ην 

πεξηερφκελν ησλ δηδαζθφκελσλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ αιιά δελ παξαηεξεί 

βειηηψζεηο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή ζπλδέεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην; 

2. Πνηεο ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα αληηκεησπίζεη 

απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηεο ηάμεο ηνπ;  

 

485
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 
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ην δεκνζηεπκέλν επηζηεκνληθφ έξγν γηα ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (ΑΠ) 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο φηη νη εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο πνπ γλσξίδνπλ 

θαιά ην ΑΠ είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Χο  ρνιηθφο χκβνπινο δηαπηζηψλεηαη φηη κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο 

δελ έρνπλ επίγλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηερνκέλσλ δηδαζθαιίαο ηνπ ΑΠ. Έηζη, γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηφο ηνπο, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζε νξηζκέλεο 

κφλν ζεκαηνινγίεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Να αλαθέξεηε πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

αλαθχςνπλ απφ ηελ άγλνηα ηνπ ΑΠ. 

2. Με πνηα κέζα θαη κε πνηεο δηαδηθαζίεο κπνξείηε λα ζπκβάιιεηε ζηελ αιιαγή 

ηεο λννηξνπίαο πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

 

486
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά πνξίζκαηα ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε διαθεμαηική νξγάλσζε 

πνιιψλ πεξηερνκέλσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ  Πξνγξάκκαηνο (ΑΠ) απμάλεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ θαη ζπληείλεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

Ο εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο δηδάζθεη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν: (α) 

παξαζέηνληαο κεησπηθά θαη κνλνινγηθά ηα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο, (β) 

απαηηεί ηελ ηππνπνηεκέλε εθηέιεζε θηλεηηθψλ πξνηχπσλ θαη γ) δελ επηηξέπεη λα 

ιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο απφ ηνπο καζεηέο/-ηξηεο. ηε ζπδήηεζε καδί ζαο ν ελ 

ιφγσ εθπαηδεπηηθφο παξαπνληέηαη φηη νη ζεκεξηλνί καζεηέο/-ηξηεο δελ δείρλνπλ ην 

αλακελφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα θπζηθήο αγσγήο θαη ην ζρνιείν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Πσο πηζηεχεηε φηη ζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα δεηήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα ελεξγνπνηήζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο; 

 

487
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα δηαπηζηψλνπλ φηη ην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο θζίλνπζαο 

θαζνδήγεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηπρζνχλ 

γλσζηηθά θαη θηλεηηθά θαη λα πεξάζνπλ απφ ηελ θαζνδεγνχκελε θαη ππνβνεζνχκελε 

θηλεηηθή κάζεζε ζε πνην απηφλνκεο θαη απηνθαζνξηδφκελεο κνξθέο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθεξείαο ζαο 

εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα εξγαζζνχλ 

παξαγσγηθά έμσ απφ ηα πιαίζηα ησλ άκεζσλ θαη δαζθαινθεληξηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ δηδαζθαιηψλ.  
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζρεηίδεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Ση ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθήο Αγσγήο λα θάλνπλ, ψζηε λα 

απμεζεί ζηαδηαθά ε ελεξγφο, απηφλνκε θαη απηνθαζνξηδφκελε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ; 

 

488
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπλνςίδνληαη ζην βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Φπζηθήο 

Αγσγήο γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ 

δσήο (life skills) κέζσ ηνπ καζήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο.  

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ. 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη ζε ζεηξά 

καζεκάησλ φηη νη καζεηέο δελ θαηαλννχλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζε απηά πνπ θάλνπλ ζην 

κάζεκα θπζηθήο αγσγήο θαη ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. θαιή απφδνζε 

ππφ πίεζε, απνηειεζκαηηθή δξάζε κέζα ζηελ νκάδα, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, 

θαζνξηζκφο ζηφρσλ θιπ.).  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή ζπλδέεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην; 

2. Πνηα ζα ήηαλ ε πξφηαζή ζαο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

καζήκαηφο ηνπ πξνθεηκέλνπ απηφο λα δψζεη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ 

δεμηνηήησλ δσήο κέζσ ηνπ καζήκαηνο θπζηθήο αγσγήο;  

 

489
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δξεπλεηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζπκπεξαίλνπλ 

φηη νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη πνπ αμηνπνηνχλ σο θξηηήξην ηηο λφξκεο θάζε ζρνιηθήο 

ειηθίαο θαη ηηο δηα-καζεηηθέο ζπγθξίζεηο,  πξνθαινχλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ θαη εληζρχνπλ ηηο επηζεηηθέο δηαζέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Τπάξρεη ε 

ζεσξεηηθή παξαδνρή φηη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο πνπ είλαη πην 

εμαηνκηθεπκέλεο θαη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή, ηνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη θαιχηεξα ηνλ πξνζσπηθφ ξπζκφ κάζεζεο θαη 

κεηψλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηηο ζχγρξνλεο ζρνιηθέο ηάμεηο θνηηνχλ 

καζεηέο/ηξηεο κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θαη επίπεδα κάζεζεο. Απηφ θάλεη δχζθνιν 

ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Φπζηθήο Αγσγήο ηφζν ζε ζρέζε κε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

πνπ ζα εθαξκφζεη φζν θαη κε ηελ αμηνιφγεζε. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα, 

νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ην 

κάζεκά ηνπο ζηνλ „κέζν φξν‟ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ηνπο θαη ηνπο αμηνινγνχλ κε 

επαλαιεπηηθά ηεζη, ζηα νπνία, φκσο, επηηπγράλνπλ πάληα νη ίδηνη „θαινί‟ καζεηέο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 
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1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζρεηίδεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 

2. Έρνληαο ππφςε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε, ηη ζα ζπκβνπιεχαηε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθήο Αγσγήο, γηα λα βειηηψζνπλ ηνπο ηξφπνπο  

αμηνιφγεζεο θαη, ηαπηφρξνλα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

 

490
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο θπξίαξρεο απφςεηο ζην ρψξν ηεο «νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο» (classroom management), φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ απμάλνληαη νη ζρνιηθέο κνξθέο αηαμίαο θαη παξαβαηηθφηεηαο, πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, απφ ηηο ζπζηεκηθέο 

απφςεηο είλαη γλσζηφ φηη, αλ ζε έλα ζχζηεκα (φπσο είλαη ε ηάμε) αιιάμεη έλαο 

παξάγνληαο, ηφηε απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα αιιάμεη ζε θάπνην βαζκφ θαη ην ίδην ην 

ζχζηεκα.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηθεξείαο ζαο 

δηαπηζηψλνπλ αδηαθνξία θάπνησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο γηα δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο φιεο ηεο ηάμεο. Οη 

παξαηεξήζεηο, νη επηζεκάλζεηο, ηα επηρεηξήκαηα πεηζνχο, νη πξνεηδνπνηήζεηο θαη νη 

επηβνιέο θπξψζεσλ θαη πνηλψλ δελ θέξλνπλ ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. Σα 

πξνβιήκαηα ζπλερίδνληαη θαη, ζπρλά, νμχλνληαη.  

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θπζηθήο αγσγήο ψζηε λα 

αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη λα ζηξέςεη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπο πξνο ην κάζεκα;  

 

491
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δπηζηεκνληθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε 

ηνπο γνλείο, ηφηε απηφ είλαη πξνο φθεινο ηεο κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 

καζεηψλ.  

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Πξψηεο ηάμεηο Γεκνηηθνχ  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Ο εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη φηη 

νξηζκέλνη καζεηέο/ηξηεο παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα ξπζκνχ ζηηο θηλήζεηο πνπ 

εθηεινχλ, φηη ππάξρεη αδπλακία αλαπαξαγσγήο θηλεηηθψλ πξνηχπσλ, παξάηαζε ζηελ 

εθηέιεζή ηνπο θαη φηη, γεληθά, απνθεχγνπλ λα εκπιέθνληαη ζε ρνξεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ξπζκνθηλεηηθά κνηίβα. Ο εθπαηδεπηηθφο θπζηθήο αγσγήο εθηηκά 

φηη έρεη δνθηκάζεη αξθεηέο ιχζεηο, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή ζπλδέεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην; 
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2. Πνηεο ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα νξγαλψζεη ην κάζεκά ηνπ 

έηζη ψζηε λα εληαρζνχλ ζην κάζεκα καζεηέο/ηξηεο κε ρακειά επίπεδα 

θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη θηλεηηθήο αδεμηφηεηαο;  

 

492
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Δπηζηεκνληθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλνληαη ε ελδνζρνιηθή 

βία θαη ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ θαη ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζηηο καζεηηθέο 

θνηλφηεηεο. Οη παξαηεξήζεηο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Φπζηθήο 

Αγσγήο θαηά ηνλ πξψην κήλα ηεο ζεηείαο ηνπ ζην ζρνιείν επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ 

ελεκέξσζε.   

   

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Αλψηεξεο ηάμεηο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: Οξηζκέλεο καζήηξηεο παξαπνληνχληαη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θπζηθήο αγσγήο γηα πεξηζηαηηθά ιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο απφ 

κέξνπο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Δπίζεο ν εθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη πςειά επίπεδα 

θπζηθήο επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζε παηρλίδηα θαιαζνζθαίξηζεο θαη 

πνδνζθαίξνπ. Σέινο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αλαθνηλψλεη έλα πεξηζηαηηθφ 

ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ πνπ ζπλέβε ζην ζρνιείν.   

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή ζπλδέεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζελάξην; 

2. Πνηεο ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα;  

 

493
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο θπξίαξρεο απφςεηο απφ ην ρψξν ηεο «Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο» (school management), φηαλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηακνξθψλνληαη δηαζπαζηηθέο ηάζεηο, ρακειά επίπεδα ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη αδπλακία πξνψζεζεο ηεο 

δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Αληίζηνηρα, ζηνπο καζεηέο, ρακειά απνδεηθλχνληαη ηα 

επίπεδα ηεο καζεηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο καζεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ έξγν ελψ παξαηεξείηαη αχμεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ ζρνιηθήο 

αηαμίαο.   

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηάο 

ζαο δηαπηζηψλεηε αδπλακίεο ζπλεξγαζίαο ζε καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ζε 

νξγαλσηηθά δεηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, θαθφ θιίκα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην; 
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2.  Ση ζα πξνηείλαηε λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο Φπζηθήο Αγσγήο, ψζηε λα 

αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ καζεηψλ;  

 

494
ο
 ενάπιο  

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ παηδαγσγηθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο δηαπηζηψλεη φηη ε δηέγεξζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, γηαηί απμάλεη ηα θίλεηξα κάζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν, φηαλ νη 

καζεζηαθνί ζηφρνη ζρεηίδνληαη κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο.  

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ηελ εθπαηδεπηηθή ζαο πεξηθέξεηα έρεηε 

αξθεηνχο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ην κάζεκα ηνπο 

ειθπζηηθφ κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπλ 

θαη λα δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ. Μεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηαπηζηψλνπλ φηη νη καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη πηα ζε φια απηά πεξηζζφηεξν απ‟ 

φ,ηη ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα αηηηνινγνχζαηε ηελ αδπλακία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ λα πξνθαιέζνπλ ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο ζηνπο 

καζεηέο κεγάιεο δηάξθεηαο; 

2. Ση θαη πψο ζα ηνπο πξνηείλαηε λα εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθά γηα λα δηεγείξνπλ 

ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα πνπ έπνληαη; 

 

495
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ζεκαζία ηεο παξαθίλεζεο θαη ησλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε θαη βίσζε δηέγεξζεο ζην 

ρψξν ηεο θπζηθήο αγσγήο είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε. Γηαπηζησκέλν είλαη 

επίζεο φηη νη καζεηέο παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν φηαλ ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο 

ηίζεληαη κε ηε κνξθή πξνβιήκαηνο, πξνθαιψληαο, έηζη, θαη ηελ επηζπκία ηεο 

αλαθάιπςεο. Μέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηθαλνπνηνχληαη νη 

θπζηθέο αλάγθεο θαη έηζη εληζρχνληαη ηα θίλεηξα κάζεζεο θαη απφδνζεο ζην κάζεκα. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο  

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε νξηζκέλα ζρνιεία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζαο πεξηθέξεηαο, νξηζκέλνη λενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα δηεγείξνπλ 

θαη λα δηαηεξήζνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ θάλνπλ πξνζαξκνγέο ζην κάζεκα πνπ 

θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχλ πάξα πνιιέο πξναζθήζεηο, πνιιά δηδαθηηθά κέζα θαη 

εμεγνχλ ηα πάληα. χληνκα δηαπηζηψλνπλ φηη νη καζεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζε φια 

απηά πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Χο ρνιηθφο χκβνπινο πψο ζα αηηηνινγνχζαηε ηελ αξλεηηθή απηή εμέιημε; 
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2. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξνο θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην λέν κάζεκα ηεο εκέξαο; 

 

496
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ Παπαδοσέρ 

Ζ ζεκαζία πνπ παίδνπλ νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε κάζεζε, ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ζηελ απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλε. Μειέηεο ζε δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα ππνδεηθλχνπλ ηε 

γεληθεπζηκφηεηα ησλ επξεκάησλ, γεγνλφο πνπ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Β. Πεπιγπαθή εναπίος 

1. Γεδομένα: Σάμε: Όιεο νη ηάμεηο 

2. Τπάπσοςζα Καηάζηαζη – Ππόβλημα: ε νξηζκέλα ζρνιεία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζαο πεξηθέξεηαο δηαπηζηψλεηαη φηη νξηζκέλνη λένη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξά ζηνπο ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

παξνρήο βνήζεηαο, ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο βαζκνινγίαο. Ο δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ ην βξίζθεη „θπζηθφ‟ αθνχ πξφθεηηαη γηα ζρνιείν ηεο „θαιήο‟ ζπλνηθίαο.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Ση ζα πξνηείλαηε λα θάλνπλ απηνί νη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο, ψζηε 

φινη νη καζεηέο/ηξηεο λα έρνπλ ηελ ίδηα δηδαθηηθή κεηαρείξηζε, 

αλαηξνθνδφηεζε αληίζηνηρε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηνπ ξπζκνχ κάζεζήο θαη 

αληηθεηκεληθή απνηίκεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο ηνπο;  

3. Ση θαη πψο ζα ηνπ πξνηείλαηε λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά ζην λέν θχθιν 

καζεκάησλ; 

 

497
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο δηεζλψο γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη 

κε ηε δηεζλή δηδαθηηθή πξαθηηθή, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε πξνζπγγξαθηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα απνηειέζεη ην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεξσλ 

θεηκέλσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπληεινχλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θεηκεληθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, ζηνηρείν πνπ ζπληζηά βαζηθφ ζηφρν γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

μέλεο γιψζζαο.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Δ΄- Σ΄Γεκνηηθνχ.  Μάζεκα: Ξέλε Γιψζζα.  

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα:  

ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο μέλεο γιψζζαο ν εθπαηδεπηηθφο 

μέλεο γιψζζαο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο 

πεξηγξαθηθνχ θεηκέλνπ. Παξφιν πνπ νη καζεηέο έρνπλ επεμεξγαζζεί θείκελα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θεηκεληθνχ είδνπο σο  κνληέια θαη σο κέζα ζπιινγήο ζε 

πξνζπγγξαθηθφ επίπεδν, θάπνηνη καζεηέο δελ θαηαθέξλνπλ λα παξαγάγνπλ 

θείκελν ηθαλνπνηεηηθφ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, ελψ άιινη δπζθνιεχνληαη λα 

μεθηλήζνπλ.  
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Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδένληαη νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο αληηιήςεηο παξαγσγήο 

ιφγνπ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαηεπζπλφκελσλ θαη κε 

θαηεπζπλφκελσλ πξνζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπιινγήο θαη 

ηαμηλφκεζεο πιηθνχ.  

 

498
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ηελ αμία ηνπ πξναλαγλσζηηθνχ ζηαδίνπ σο βάζεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ θεηκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία αλαγλσζηηθψλ πξνζδνθηψλ  θαη ζηελ αλάθιεζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ 

γλψζεσλ σο εξγαιείσλ εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην.  Μάζεκα: Ξέλε Γιψζζα.  

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα:  
ε δξαζηεξηφηεηα θαηαλφεζεο ιφγνπ ν εθπαηδεπηηθφο μέλεο γιψζζαο μεθηλάεη 

απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ρσξίο αμηνπνίεζε ηνπ ηίηινπ θαη ησλ εηθφλσλ 

θαη ρσξίο αλαθνξά ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ζχλζεζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη 

ζην ζπγγξαθέα ηνπ.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηεο πξφζιεςεο ιφγνπ ζηελ 

μέλε γιψζζα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο αλαγλσζηηθψλ 

πξνζδνθηψλ θαη αλάθιεζεο πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ, ηφζν ζηελ μέλε φζν θαη 

ζηε κεηξηθή γιψζζα, ζε πξναλαγλσζηηθφ επίπεδν.  

 

499
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο 

(φπσο θαη ησλ άιισλ γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ), ν ξφινο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ είλαη νπζηαζηηθφο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο απαξαίηεηε σο βαζηθνχ 

εξγαιείνπ αλαθαιππηηθήο κάζεζεο θαη επηθνηλσληαθήο θαηεχζπλζεο ηνπ καζήκαηνο 

θαη φρη σο ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ειεθηξνληθήο κνξθήο.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην - Λχθεην. Μάζεκα: Ξέλε Γιψζζα.  

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα:  

Καηά ηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο, ν εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε 

ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ σο εγρεηξηδίνπ αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ, νη καζεηέο  λα δηαγλψζνπλ ηε ζχληαμε ηεο 

γιψζζαο ή ηε ζεκαζία ηεο δηδαζθφκελεο δνκήο θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ζε 

ζπγρξνληθφ επίπεδν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο 

γιψζζαο κε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  
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2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο ζπγρξνληθήο 

δηάζηαζεο ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο μέλεο γιψζζαο, κε αμηνπνίεζε 

εξγαιείσλ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.  

 

500
ο
 ενάπιο 

Α. Θεωπηηικέρ παπαδοσέρ 

χγρξνλεο έξεπλεο αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηεο αλάιπζεο θεηκεληθψλ εηδψλ σο πξνο ηε 

δνκή θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπο φρη κφλν ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλφεζε ησλ 

θεηκέλσλ αιιά θαη ζηελ παξαγσγή ηνπο. ην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο, ν ξφινο 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε απζεληηθψλ εηδψλ 

ιφγνπ θαη θεηκεληθψλ ηχπσλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη 

νπζηαζηηθφο.  

 

Β. Πεπιγπαθή ζεναπίος 

1. Γεδομένα: Βαζκίδα: Γπκλάζην - Λχθεην. Μάζεκα: Ξέλε Γιψζζα.  

2. Τπάπσοςζα καηάζηαζη – ππόβλημα:  

ε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο αθεγεκαηηθνχ εηδεζενγξαθηθνχ ιφγνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο μέλεο γιψζζαο πξνηηκά λα αμηνπνηήζεη ζε θάπνην βαζκφ ζρεηηθά 

θείκελα ηεο ίδηαο ελφηεηαο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην είδνο ιφγνπ, ρσξίο λα εκπιέμεη 

ηνπο καζεηέο ζε αλαδήηεζε ζρεηηθψλ θεηκέλσλ ζην δηαδίθηπν.  

 

Γ. Δνδεικηικέρ Δπωηήζειρ 

1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε δηδαζθαιία ηεο παξαγσγήο ιφγνπ κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;  

2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηαλφεζεο ιφγνπ θαη αλάιπζεο θεηκεληθψλ εηδψλ κε ηελ παξαγσγή ιφγνπ 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  


