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Κείμενο 

[O διάλογος στο μάθημα και η σημασία του] 

Απόσπασμα εργασίας των Λιβαθινού Α. και Μωραίτη Δ. με τίτλο: «Ο Διάλογος στο μάθημα: Μια 

Κοινωνική, Παιδαγωγική και Διδακτική προσέγγιση», που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό 

«Τα Εκπαιδευτικά» το 1999.  

 

Ως διάλογο στο μάθημα εννοούμε την μεταξύ των μαθητών ή μεταξύ των μαθητών και 

του διδάσκοντος ανταλλαγή απόψεων, γνωμών, θέσεων, για τον έλεγχο των πληροφοριών, 

που έχουν μπροστά τους, με στόχο την διευκρίνιση καταστάσεων, την ανίχνευση εννοιών και 

αξιών και, τελικά, μέσα από ενδεχόμενες απορρίψεις, τροποποιήσεις, συμφωνίες και λογικά 

επιχειρήματα, την κατάληξη σε συμπεράσματα επί του αντικειμένου του μαθήματος.  

Με την καλλιέργεια του διαλόγου στο μάθημα, o μαθητής μαθαίνει ο ίδιος να 

προβληματίζεται και να σκέπτεται με τον δικό του τρόπο, μαθαίνει να στέκεται σοβαρά 

απέναντι στο αντικείμενο, να σέβεται τις γνώμες των συνομιλητών του και να τις αντιμετωπίζει 

κριτικά ,να αντικρούει υπεύθυνα και με λογικά επιχειρήματα εκείνες, με τις οποίες διαφωνεί. 

Επιπλέον, αποκτά την ικανότητα να δίνει απαντήσεις και να υποβάλλει ερωτήσεις, συνηθίζει 

να ακούει προσεκτικά τον συνομιλητή του, μαθαίνει να σκέπτεται ήρεμα και να μην χάνει τον 

στόχο μέσα στην πορεία του διαλόγου. Έτσι, με τον διάλογο στο μάθημα καλλιεργείται μια 

μορφωτική διαδικασία στην τάξη, που συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της ελεύθερης 

προσωπικότητας του μαθητή και στην πνευματική του ανάπτυξη.  

Ο διάλογος στο μάθημα, στην εφαρμογή του μέσα στην τάξη, αποτελεί, πρώτα-πρώτα, 

μια εξαιρετική ευκαιρία, για να αναπτυχθεί μια ζεστή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα μεταξύ  των 

μαθητών, αλλά και μεταξύ των μαθητών και του διδάσκοντος.  



Αξιοποιούνται, έτσι, οι πνευματικές δυνατότητες και οι εμπειρίες των συνομιλητών και 

βιώνεται η αξία του διαλόγου, ο οποίος οδηγεί στην ανακάλυψη της νέας γνώσης και προωθεί 

την επικοινωνία και την ανθρώπινη συνάντηση. Έπειτα, ο διάλογος στο μάθημα υποβοηθά 

στην ζωντανή αλληλοσυναίνεση των διαλεγομένων απέναντι στο πρόβλημα, συμβάλλει στην 

εξισορρόπηση και εκτίμηση των εκατέρωθεν ισχυρισμών, νομιμοποιεί την αμφισβήτηση του 

αυτονόητου και των επιφανειακών απόψεων, προωθεί την γόνιμη ανταλλαγή συλλογισμών με 

στόχο την αμοιβαία κατανόηση διαφόρων προσπαθειών διερεύνησης και λύσης, διευκολύνει 

στην αποκάλυψη κρυμμένων νοητικών διεργασιών και συνηθίζει τους μαθητές, μέσα από 

αξιόπιστες προσπάθειες να συνδιαλέγονται και να κατανοούνται μεταξύ τους. 

Παράλληλα, συνειδητοποιείται από τους συνομιλητές ότι στη διερεύνηση ή λύση του 

προβλήματος ή στην ανίχνευση και προσέγγιση καταστάσεων και προβλημάτων όλοι 

συνεισέφεραν. Και η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος από τους μαθητές επιδρά θετικά 

στην κοινωνική τους διαπαιδαγώγηση, τους βοηθά να αποκτήσουν αυτογνωσία και τους 

διευκολύνει να υπερβούν ελαττώματα, όπως αλαζονεία, κοινωνική παθητικότητα, κενούς 

εγωισμούς ή να αποφύγουν εύκολες απογοητεύσεις, δηλαδή τους κάνει, ψυχολογικά και 

κοινωνικά, ισορροπημένα άτομα. 

 

ΘΕΜΑ 2β 

 

«Παράλληλα, συνειδητοποιείται από τους συνομιλητές ότι στη διερεύνηση ή λύση του 

προβλήματος ή στην ανίχνευση και προσέγγιση καταστάσεων και προβλημάτων όλοι 

συνεισέφεραν».  

Να ξαναγράψεις το απόσπασμα ξεκινώντας με τη φράση: «Παράλληλα, οι συνομιλητές 

συνειδητοποιούν ότι για να ...» (μονάδες 8) Ποια αλλαγή παρατηρείς ως προς το ύφος του 

λόγου; (μονάδες 2) 

 

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ 3 

 

«Ο διάλογος στο μάθημα, στην εφαρμογή του μέσα στην τάξη, αποτελεί μια εξαιρετική 

ευκαιρία, για να αναπτυχθεί μια ζεστή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα μεταξύ των μαθητών, αλλά 

και μεταξύ των μαθητών και του διδάσκοντος.» Να γράψεις ένα άρθρο για το ιστολόγιο του 

σχολείου σου, στο οποίο να περιγράφεις μια προσωπική αντίστοιχη εμπειρία σου από το 

μάθημα στην τάξη και το πώς αυτή επηρέασε τόσο εσένα όσο και τους συμμαθητές σου. (250-

300 λέξεις) 

Μονάδες 40 


