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2ο   Διαγώνισμα Α’ Λυκείου 

O ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 

     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. Ταυτόχρονα ,ο διάλογος 

μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού είναι ένα υπαρξιακό γεγονός στην επικοινωνία των 

ανθρώπων. 

      Ο διάλογος στο μάθημα δεν είναι μόνον ένας κατ’ εξοχήν τύπος διδασκαλίας, αλλά είναι 

ακόμη ένας θεμελιώδης τύπος της μορφωτικής διαδικασίας στην Τάξη, είναι μια πηγή 

πνευματικής δύναμης. Γι’ αυτό και η διδακτική πράξη δεν μπορεί και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιεί, μόνον ως μέσον, τον διάλογο στο μάθημα . Ο διάλογος στο μάθημα είναι, 

ταυτοχρόνως, σκοπός και μέσον της μόρφωσης, και γι’ αυτό έχει θεμελιώδη σημασία τόσο για 

την μόρφωση των μαθητών, όσο και για την κοινωνική και ψυχολογική τους ανάπτυξη. 

      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 

και διερευνητικά, να αντικρούει υπεύθυνα και με λογικά επιχειρήματα εκείνες, με τις οποίες 

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

ακούει προσεκτικά τον συνομιλητή του, διαπαιδαγωγείται στο να ισορροπεί και να αυτοελέγχει 

αυθόρμητες εξωτερικεύσεις του, μαθαίνει να σκέπτεται ήρεμα και να μην χάνει τον στόχο μέσα 

στην πορεία τού διαλόγου, δημιουργεί τους δικούς του διανοητικούς ορίζοντες και, με γόνιμο 

τρόπο, καταλήγει στις δικές του απόψεις για το αντικείμενο και για την νέα γνώση. 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, απoτελεί, πρώτα-πρώτα, μια 

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

μαθητών, αλλά και μεταξύ των μαθητών και του διδάσκοντος . Έπειτα, ο διάλογος στο μάθημα 

υποβοηθά στην ζωντανή αλληλοσυναίνεση των διαλεγομένων απέναντι στο πρόβλημα, συντείνει 

στην στάθμιση 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.  

     Έτσι, αξιοποιούνται οι πνευματικές δυνατότητες και οι εμπειρίες των συνομιλητών, βιώνεται 

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

επικοινωνία και την ανθρώπινη συνάντηση. Παράλληλα, συνειδητοποιείται από τους 

συνομιλητές, ότι στην διερεύνηση ή λύση του προβλήματος ή στην ανίχνευση και προσέγγιση 
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καταστάσεων και προβλημάτων ή στην ανακάλυψη του καινούριου 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 .  

     Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθεί μέσα στην Τάξη η φυσική μορφή του διαλόγου. 

Και τούτο, κυρίως, επειδή ο διάλογος στο μάθημα δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητος και 

αδέσμευτος από την πρόθεση για μάθηση και για διδασκαλία. Αυτή η πρόθεση, εξ άλλου, δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί ούτε μόνο μέσα από την διάλεξη και την μετωπική διδασκαλία, ούτε μόνο 

μέσα από τον διάλογο. 

      Αν, όμως, ο εκπαιδευτικός λάβει σοβαρά υπόψη του, πως, ό,τι έχει ο άνθρωπος επεξεργασθεί 

με τον διάλογο είναι στερεωμένο στην μνήμη του και στην συνείδησή του ισχυρότερα απ’ ό,τι με 

την μετωπική διδασκαλία(διάλεξη), τότε είναι βέβαιο, ότι ο ίδιος θα καλλιεργεί με φροντίδα τον 

διάλογο στο μάθημα, σε κάθε κατάλληλη στιγμή.  

     Ο διάλογος στο μάθημα, αν και πολυπλοκότερος, είναι διεξοδικότερος και πιο 

αποτελεσματικός από την διάλεξη (μετωπική διδασκαλία), ενεργοποιεί δε τον ακροατή 

περισσότερο από ό,τι η μετωπική διδασκαλία. Εξ άλλου, η μετωπική διδασκαλία μόνο 

φαινομενικά μπορεί να εγγυάται μια λογικότερη και συντομότερη πορεία, ενώ αυτή περιορίζει 

τον συμμετέχοντα στον ρόλο του παθητικού δέκτη νέων πληροφοριών.  

     Είναι, βέβαια, αυτονόητο, ότι δεν πρέπει για όλα και πάντοτε να αναπτύσσουμε διάλογο! Και 

τούτο, επειδή, όπως και σε κάθε ανθρώπινη συζήτηση, έτσι και στον διάλογο στο μάθημα, 

υπάρχουν όρια, τα οποία καθορίζονται τόσο από την κατάσταση του μαθήματος, όσο και από την 

ωριμότητα και το ταλέντο των μαθητών.  

     Ταυτόχρονα, όμως , δεν πρέπει να υπερεκτιμάμε τις δυνατότητες της μετωπικής διδασκαλίας 

και να περιορίζουμε υπερβολικά την καλλιέργεια του διαλόγου, διότι :« μία Εκπαίδευση, η οποία 

την διάλεξη και τις δυνατότητές της υπερεκτιμά, ενώ τον διάλογο ελάχιστα εξασκεί, προσεγγίζει 

μια πνευματική δικτατορία.»  

Από επιστημονική εργασία με θέμα 

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Μια Κοινωνική, Παιδαγωγική και Διδακτική προσέγγιση 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά (60-70 λέξεις) το περιεχόμενο των παραγράφων δυο έως 

πέντε( «Ο διάλογος στο μάθημα δεν είναι μόνον ένας κατ’ εξοχήν τύπος διδασκαλίας … δηλαδή 

τους κάνει, ψυχολογικά και κοινωνικά, ισορροπημένα άτομα».)  

Μονάδες 15 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Με ποιους τρόπους αναπτύσσεται η δεύτερη παράγραφος του κειμένου; Να εξηγήσετε 

την επιλογή του συγγραφέα. 

Μονάδες 10 

 

Β2. Να βρείτε τα δομικά μέρη των τριών πρώτων παραγράφων του κειμένου. 

Μονάδες 9 

 

Β3. α)Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους και με το δεύτερο να 

δημιουργήσετε μια νέα λέξη: διάλογο, καταστάσεις, απορρίψεις, επικοινωνία, καλλιέργεια. 

Μονάδες 10 

         β) Να γράψετε από ένα συνώνυμο για κάθε λέξη: ελαττώματα, υλοποιηθεί. 

Μονάδες 5 

 

Β4. Ποιο πρόσωπο κυριαρχεί στο κείμενο; Τι προσδίδει η επιλογή αυτή στο λόγο; 

Μονάδες 6 

Β5. Να εξετάσετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο κείμενο. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας καλείστε να γράψετε ένα άρθρο 

στη σχολική εφημερίδα με θέμα το διάλογο. Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με τη 

σπουδαιότητά του στο μάθημα αλλά και με τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο 

διάλογος μπορεί να είναι αποδοτικός στη διδασκαλία. (250-300 λέξεις) 

Μονάδες 40 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 


