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Προλογικό ςθμείωμα 

Δεν  είναι ςπάνιο ζνα μάκθμα, για ποικίλουσ λόγουσ, να καταςτεί 
άρρυκμο και να παρουςιάςει ςυμπτϊματα διδακτικισ αςτάκειασ και 
ακαταςταςίασ. 

 

Αν όλα αυτά οφείλονται ςτο διδάςκοντα, κα πρζπει να τα 
καταπολεμιςει· να αναηθτιςει δθλαδι τρόπουσ για να περάςει από τθ 
διδακτικι αρρυκμία ςτθ διδακτικι οργανοτικότθτα. Αυτό, κυρίωσ, 
προςπακεί να δείξει θ παρουςίαςθ (ppt) που ακολουκεί. 

 

Εξάλλου, ςιμερα, θ ςφγχρονθ τεχνολογία και, ειδικά, θ αξιοποίθςθ του 
υπολογιςτι ςτθ διδακτικι πράξθ, μεταξφ των άλλων πολλϊν που 
προςφζρουν, είναι και θ δυνατότθτα να οργανϊνει κανείσ το μάκθμά 
του με ιδανικό τρόπο. 



Πότε ζνα μάκθμα είναι άρρυκμο 

α) Όταν δεν υπάρχει οργανωτικόσ προςχεδιαςμόσ 

 (δθλαδι ςχζδιο και οργανωμζνο πλάνο διδαςκαλίασ) 

 

β) Όταν το μάκθμα δεν ζχει ζναν κεντρικό εξελιςςόμενο άξονα 

 

γ) Όταν κυριαρχεί ζνασ ανοργάνωτοσ διδακτικόσ αυτοςχεδιαςμόσ 

 

δ) Όταν αναπτφςςονται ζντονεσ φυγόκεντρεσ τάςεισ 

 (χάνεται δθλαδι το κζντρο του μακιματοσ και προβάλλονται 
τα επουςιϊδθ) 



 

Τότε: 

 Μάκθμα = διδαςκαλία 

άρρυκμθ 

ακατάςτατθ 

χωλαίνουςα 

αναποτελεςματικι 



Τι προκαλεί ςτο μακθτι  
το άρρυκμο μάκθμα 

    

α) γνωςιακι ςφγχυςθ 

 

 

β) δυςκολία ςτθν πρόςλθψθ – αφομοίωςθ  

 

γ) αποςτροφι των μακθτϊν ςτο μάκθμα 

 

 

 

δ) Τελικά, το μάκθμα παραμζνει  

 «κοφφιο», άδειο, κενό 



Με τι παρομοιάηεται ζνα άρρυκμο μάκθμα 

α) με οδοιπόρο που δεν ξζρει ποιον δρόμο να  

ακολουκιςει 

 

 

 

β) με ταξίδι χωρίσ προοριςμό 

 

γ) με πόλθ που ςτο κζντρο επικρατεί  

κυκλοφοριακό χάοσ 

 

 

δ) με περιπλάνθςθ ςε λαβφρινκο, χωρίσ τον μίτο τθσ 
Αριάδνθσ 

-Ποφ πάμε; 
- Δεν ξζρω. 



Δφο ενδεικτικά παραδείγματα 

για το αςαφζσ, το άρρυκμο και το κακοοργανωμζνο 
μάκθμα 



Παράδειγμα 1ο  
Θζμα: Τι είναι ο υπερρεαλιςμόσ 

Τελικά, ο υπερρεαλιςμόσ κα καταφφγει 
ςε δφο βαςικοφσ παράγοντεσ, τθν τζχνθ 
και το υποςυνείδθτο· όταν δθλαδι ο 
υπερρεαλιςτισ ποιθτισ γράφει, αφινει 
το μθχανιςμό τθσ τφχθσ να προςδιορίςει 
τθ μορφι του ζργου του. Το ποίθμα 
δθλαδι γράφεται χωρίσ 
προκακοριςμζνο ςτόχο, κάτω από τθν 
επίδραςθ του υποςυνειδιτου, που είναι 
από τθ φφςθ του φευγαλζο και 
δθμιουργεί ηωθρζσ λεκτικζσ 
εντυπϊςεισ. Για τον υπερρεαλιςτι 
ποιθτι οι λζξεισ είναι αυτόνομεσ και 
ελεφκερεσ. Η δφναμθ και θ ορμι τουσ 
βρίςκονται κυρίωσ ςτθν ζκταςθ, κατά 
τθν οποία ξεφεφγουν από το 
επιβεβλθμζνο νόθμά τουσ, 
ςυνδυαηόμενεσ μεταξφ τουσ χωρίσ να 
υπακοφουν ςε ορκολογικοφσ νόμουσ. 

(από ςχολικό βιβλίο) 

Σφντομο ςχόλιο: 

 

 Το κείμενο είναι: 

 ρευςτό, αςαφζσ, δφςλθπτο 

 

Τελικά, τα ερωτιματα παραμζνουν: 

α) πϊσ γράφεται θ υπερρεαλιςτικι 
ποίθςθ; 

β) ο ποιθτισ γράφει ότι του κατζβει 

γ) για τον μθ υπερρεαλιςτι ποιθτι, 
οι λζξεισ δεν είναι αυτόνομεσ και 
ελεφκερεσ;  κλπ. 



Παράδειγμα 2ο  
Θζμα: Η γλϊςςα και το φφοσ του Αιςχφλου 

Η γλϊςςα του είναι μεγαλόπρεπθ, 
επίςθμθ και ςεμνι, ανάλογθ με τισ 
ςοβαρζσ ιδζεσ που εκφράηει. Με τθ 
λζξθ και τον ιχο βοθκά τον ακροατι να 
φτάςει ςτθν ουςία των πραγμάτων και 
των ιδεϊν. Στα διαλογικά μζρθ είναι 
πολφ απλι και απζριττθ, ενϊ ςτα 
λυρικά με τον πλοφτο των επικζτων και 
των ςχθμάτων γίνεται πυκνι και 
πολλζσ φορζσ δυςνόθτθ. Το φφοσ του 
ςτα διαλογικά μζρθ διακρίνεται για τθν 
αγάπθ ςτισ αντικζςεισ και τθ λιτότθτα 
ςτθ χριςθ επικζτων, ενϊ ςτα λυρικά 
αποκτά μεγαλοπρζπεια ανάλογθ με 
τουσ χαρακτιρεσ του. Τα ζργα του 
γενικά διακρίνονται για τθν ποιθτικι 
φανταςία, τθν τόλμθ των εικόνων και 
τθ μεγαλοπρζπεια των ςυλλιψεων. 

(από παλαιότερο ςχολικό βιβλίο) 

Συνοπτικό ςχόλιο: 

 

 Ζνα κείμενο, καλογραμμζνο 
βζβαια, που προςπακεί, με 
περιγραφικό τρόπο, να 
κακορίςει τθ γλωςςικι 
ιδιαιτερότθτα του Αιςχφλου. 

 Η γλϊςςα, όμωσ, και το φφοσ 
παρουςιάηονται μόνο με 
παραδείγματα που ςχολιάηονται 
και οδθγοφν ςε ςυμπεράςματα. 

 Χρθςιμοποιοφνται περίπου 15 
επίκετα, ςτοιχείο που κάνει το 
λόγο ρευςτό και αφθρθμζνο. 



Πότε ζνα μάκθμα δεν είναι άρρυκμο 
και ακατάςτατο; 



Οι 10 βαςικζσ προχποκζςεισ 

Όταν ςυγκεντρϊνει τα παρακάτω βαςικά ςτοιχεία: 

 

α) προοργανωμζνο – αναλυτικό ςχζδιο διδαςκαλίασ 

 

β) προκακοριςμό διδακτικϊν ςτόχων 

 

γ) επιλογι ενδεδειγμζνθσ μεκόδου και μορφισ διδαςκαλίασ 

 

δ) ζνταξθ τθσ ςυνολικισ πορείασ και τροχιάσ του μακιματοσ ςτθν 
οικονομία του διδακτικοφ χρόνου 



ε) ηωντάνια – παραςτατικότθτα 

 

ςτ) τα απαραίτθτα μζςα διδαςκαλίασ 

 

η) τα αναγκαία φφλλα εργαςίασ για τουσ μακθτζσ 

 

θ) εμπεδωτικι ανακεφαλαίωςθ 

 

κ) προφορικι ι γραπτι αξιολόγθςθ 

 

ι) προδιαμορφωμζνεσ αςκιςεισ και εργαςίεσ για το ςπίτι. 



Παραδείγματα οπτικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ 

Η ζννοια τθσ διδακτικισ παραςτατικότθτασ 



Παράδειγμα 1ο:  
παραςτατικι ανακεφαλαίωςθ 

Αϋ δζςμθ 

ερωτθμάτων 

για ποιο κζμα κα 
μιλιςω; 

τι κυρίωσ κα 
προβάλω; 

με ποιο τρόπο; 

Βϋ δζςμθ 

ερωτθμάτων 

ποφ; 

(= χϊροσ) 

πότε; 

(= χρόνοσ) 

πϊσ; 

(= λεπτομζρειεσ) 

Γϋ δζςμθ 

ερωτθμάτων 

ποιο το όλο; 

(το ευρφ κεματικό 
πλαίςιο) 

ποιεσ οι 
διαςυνδζςεισ; 

ποια τα 
αποτελζςματα; 

Παραςτατικι απεικόνιςθ τθσ μεκόδου των αυτο-ερωτθμάτων: 



Παράδειγμα 2ο:  
παραςτατικι διδαςκαλία 

Τα μζρθ του λόγου: πόςα και ποια είναι 



Η διδαςκαλία με ςτόχουσ 
Όταν το μάκθμα ξζρει ποφ ςτοχεφει 

Το μθ άρρυκμο μάκθμα ζχει πάντα ςτόχουσ. Οι ςτόχοι είναι 
απαραίτθτοι, διότι: 

 

α) Ο διδάςκων γνωρίηει από τα πριν τι πρζπει να μάκουν οι 
μακθτζσ του. 

β) Το μάκθμα αποκτά άξονα και ραχοκοκαλιά. 

γ) Αποτρζπονται οι φυγόκεντρεσ τάςεισ και θ κατατριβι με 
ανοφςιεσ παρεμβάςεισ. 

δ) Είναι εφκολθ για τον διδάςκοντα θ  

 αυτοαξιολόγθςθ. 

ε) Προςμετράται με αξιοπιςτία θ  

 αποτελεςματικότθτα του μακιματοσ. 



Παράδειγμα διδαςκαλίασ με ςτόχουσ 

Διδακτικι ενότθτα: Τα ουςιαςτικά (Βϋ Δθμοτικοφ) 



Στοχοκεςία 

α) Να κατανοιςουν οι μακθτζσ (εμπειρικά) τθν ζννοια των 
ουςιαςτικϊν. 

 

β) Να καταλάβουν τθ διαφορά ανάμεςα ςτα ςυγκεκριμζνα και τα 
αφθρθμζνα ουςιαςτικά. 

 

γ) Να αντιλθφκοφν τθν ζννοια των τριϊν γενϊν. 

 

δ) Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ζννοια του ενόσ (ενικόσ) και των 
πολλϊν (πλθκυντικόσ). 

 

Και οι 4 ςτόχοι κα υπθρετθκοφν μόνο και μζςα από ςειρά 
παραδειγμάτων. 


