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Παρουσιάζοντας τις Κλίμακες Προόδου για την Εκμάθηση Πολιτισμικού 
Γραμματισμού: Εργαλείο Προόδου Διαλόγου 
 

Οι κλίμακες προόδου για την εκμάθηση πολιτισμικού γραμματισμού περιλαμβάνουν δύο 
εργαλεία: 
• Το εργαλείο εξέλιξης της πολιτισμικής μάθησης (με βάση τα υπάρχοντα πλαίσια της UNESCO, 

του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Oxfam) 
• Το εργαλείο προόδου του διάλογου (με βάση τη βιβλιογραφία σχετικά με την ανάπτυξη της 

ομιλίας στην τάξη, και απεικονίζεται με παραδείγματα από τάξεις που συμμετέχουν στο έργο 
DIALLS 2019-2020) 

 
Κατανόηση των εργαλείων 

 

Το αρχικό σημείο για την κατανόηση των εργαλείων, είναι η αποσαφήνιση της προσεγγίσεως του 
DIALLS που συμπεριλαμβάνει την προώθηση της ανοχής, της ενσυναίσθησης και της ένταξης (ως 
υποστηρικτική τάση για τον πολιτισμικό γραμματισμό). Στο Πρόγραμμα Πολιτισμικού Γραμματισμού 
(ΠΠΓ-CLLP) τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί συζητούν μεταξύ τους τις θεματικές του  DIALLS που 
αφορούν την Κοινωνική Ευθύνη, τη Συνύπαρξη και το Ανήκειν. Μαθαίνουν επίσης πώς να μιλάνε 
μαζί, χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες του διαλόγου και της επιχειρηματολογίας ακούγοντας τις 
ιδέες του άλλου και δημιουργώντας νέες γνώσεις μέσα από την αναζήτηση συμφωνιών ή την 
αποδοχή πολλαπλών απόψεων. 

 
Το Εργαλείο Προόδου του Διαλόγου 

Πολλά κείμενα αφορούν διάφορα είδη συνομιλιών μεταξύ ανθρώπων. Επίσης, διάφορα 
πρωτόκολλα κωδικοποίησης έχουν κατασκευαστεί για να αναλύσουν αυτές τις κινήσεις, να 
εξετάσουν τη συζήτηση όπως αυτή συμβαίνει στις τάξεις, να καθορίσουν την πολυπλοκότητα του 
επιχειρήματος και να θέσουν πρότυπα. Στο ΠΠΓ ακολουθούμε μια πρόοδο των μαθησιακών στόχων 
για Διάλογο και Επιχειρηματολογία, όπου αυτοί προέρχονται από προηγούμενες έρευνες και 
θεωρίες γύρω από τον εκπαιδευτικό διάλογο, τις συζητήσεις για μάθηση, την επιχειρηματολογία 
και την ικανότητα λόγου. 

 
Στο εργαλείο προόδου του διαλόγου εξετάζουμε συγκεκριμένα πώς η συζήτηση μας επιτρέπει να 
ενεργούμε με ανοχή, ενσυναίσθηση και ένταξη, να σκεφτόμαστε όχι μόνο τις δικές μας ιδέες, αλλά 
και πώς αυτές σχετίζονται με τις ιδέες άλλων και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε μια διαλογική 
κοινότητα. Μπορούμε να δείξουμε αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις στον διάλογο μέσω αυτού του 
διαγράμματος: 

 
 



 

Society: Κοινωνία 
Community: Κοινότητα 
Own ideas: Οι ιδέες μας  
Others’ ideas: Οι ιδέες των άλλων



 

Το διάγραμμα δείχνει πώς πλαισιώνονται οι ιδέες μας και ο τρόπος που τις εκφράζουμε. Με την 
ευρύτερη έννοια, είμαστε μέρος μιας κοινωνίας όπου πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί και να 
είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι (τα θέματα στο Εργαλείο Προόδου Πολιτισμικής Εκμάθησης). 
Ωστόσο, οι συζητήσεις για το πώς ζούμε τις ζωές μας, που διερευνούν τις αξίες και τις ταυτότητες 
μας, συμβαίνουν σε κοινωνίες όπως οι αίθουσες διδασκαλίας μας, και μας κινούν να αναπτύξουμε 
τις δικές μας ιδέες, ενώ συμμετέχουμε ενεργά στις ιδέες των άλλων. Οι κεντρικές αξίες θα πρέπει 
τότε να είναι συμπεριληπτικοί όσον αφορά τη δημιουργία και τη δράση στις κοινότητές μας, και 
την εκμάθηση της ανοχής ανεχόμαστε την πολλαπλότητα των απόψεων. Πρέπει να αναπτύξουμε 
τις δικές μας ιδέες, αλλά και να ακούσουμε προσεκτικά τις ιδέες των άλλων, με ενσυναίσθηση για 
τις θέσεις τους, μερικές φορές βασιζόμενοι σε αυτά που λένε προς ένα νέο τρόπο σκέψης.  Πρέπει 
επίσης να μάθουμε να ασχολούμαστε με πολλαπλές προοπτικές. Αυτό μπορεί να σημαίνει την 
ανεχόμαστε την ασάφεια πολλαπλών απόψεων χωρίς κάποια «σωστή» απάντηση ή μπορεί να 
σημαίνει την αναζήτηση κοινής βάσης για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Το εργαλείο προόδου του 
διαλόγου του DIALLS καλύπτει αυτά τα διαφορετικά στοιχεία ομιλίας, σκεπτόμενο πώς αυτά 
μπορούν να εξελιχθούν σε μια εξελιγμένη σύζευξη, οργανώνοντας τους δείκτες του διαλόγου σε 
τέσσερις διαστάσεις: 

 
Κοινότητα: Συλλογικές ιδέες και δράσεις, συνεργασία ως κοινότητα 

Ισχύς του επιχειρήματος: Δικαιολόγηση, συλλογισμός, ιεράρχηση 
επιχειρηματολογίας και ανάπτυξη ιδεών 

Σχέση με άλλους: ενσυναίσθηση και εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι άλλοι μπορούν 
να δουν τα πράγματα και πώς αυτό μπορεί να εμπλουτίσει τις δικές μας ιδέες, δίνοντας 
προτεραιότητα στον διάλογο και τη σύνδεση με τους άλλους 

Αντιμετωπίζοντας πολλαπλές προοπτικές: αναζήτηση συμφωνιών ή αποδοχή 
πολλαπλών προοπτικών 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο Προόδου του Διαλόγου 
 

Το εργαλείο είναι οργανωμένο σε τρία πολύ ευρεία στάδια προόδου: αρχή, ανάπτυξη και 
εξέλιξη. Αυτά δεν βασίζονται στην ηλικία, αλλά μάλλον στους βασικούς δείκτες διαλόγου και 
επιχειρηματολογίας. Επίσης, αυτό δεν είναι ένα εργαλείο που προορίζεται να αξιολογήσει τα 
παιδιά ατομικά, αλλά τις ομάδες ή την τάξη σας γενικότερα, και να σας βοηθήσει να 
σχεδιάσετε την συνομιλία στην τάξη. 
 
 

 

 

Τούτου λεχθέντος, οι δεξιότητες είναι αθροιστικές, και αναμένεται ότι τα παιδιά που μαθαίνουν να 
μιλούν μαζί από την αρχή, θα εμφανίζουν ενδείξεις στη στήλη «αρχή», και αυτό μπορεί να είναι πιο 
τυπικό για τα μικρότερα παιδιά (4-7). Η φάση ανάπτυξης μπορεί να είναι πιο χαρακτηριστική για τα 
ελαφρώς μεγαλύτερα παιδιά (8-11) με πιο εξελιγμένες συμπεριφορές που υποδεικνύουν οι 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης από την έρευνα μας ότι σε 
τάξεις πλούσιες σε διάλογο, όπου οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν το διάλογο και την 
επιχειρηματολογία καθιστώντας τα το κεντρικό στοιχείο της διδασκαλίας τους και παρέχουν 
άφθονες ευκαιρίες στους μαθητές να μάθουν, να συμμετάσχουν και να προβληματιστούν μαζί, 
ακόμη και αρκετά μικρά παιδιά μπορούν να επιδείξουν αρκετά εξελιγμένες συνομιλίες. 
Για να το εντοπίσουμε αυτό, για ορισμένους από τους δείκτες, έχουμε συμπεριλάβει παραδείγματα για 

Σημειώνουμε ότι δεν είναι επιθυμητό να χωρίσουμε τις πολυπλοκότητες του διαλόγου σε μια 
λίστα γραμμικών δεξιοτήτων. Ο στόχος του εργαλείου είναι να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς να 
αναγνωρίζουν πώς είναι ένας καλός διάλογος όταν συμβαίνει - και να σκεφτούν πώς θα 
μπορούσαν να υποστηρίξουν τα παιδιά για να το αναπτύξουν. 



 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 
Στην πρώτη σελίδα του εργαλείου προόδου του διαλόγου, θα δείτε τους δείκτες να 
διαμορφώνονται ως ένα πλέγμα, που δείχνει τα στάδια της προόδου (αρχή, ανάπτυξη και 
εξέλιξη) και τη διάσταση του διαλόγου (κοινότητα, ιδέες που σχετίζονται με άλλους, πολλαπλές 
προοπτικές).  
Εάν κάνετε κλικ σε μια ένδειξη, το εργαλείο θα σας μεταφέρει σε μια σελίδα παραδείγματος, 
όπου μπορείτε να δείτε τα παιδιά να συμμετέχουν στη συζήτηση που περιλαμβάνει αυτόν τον 
δείκτη. Υπάρχουν μερικές σημειώσεις εκπαιδευτικών που εξηγούν πώς η ομιλία δείχνει τον 
δείκτη. Τα παραδείγματα δεν είναι «τέλεια», αντιπροσωπεύουν πόσο «ακατάστατη» μπορεί να 
είναι η ομιλία στην τάξη, και συμπεριλαμβάνονται για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε 
παρόμοια είδη ομιλίας στην τάξη σας. Θα παρατηρήσετε στην τάξη σας, ότι τα παιδιά μπορεί να 
επιδείξουν κάποιες πολύ εξελιγμένες συμπεριφορές σε ορισμένες από τις διαστάσεις, αλλά να 
χρειάζονται περισσότερη δουλειά σε άλλες. 
 
Επόμενα Βήματα 
Φυσικά, η αναγνώριση ότι τα παιδιά εμφανίζουν συγκεκριμένους δείκτες πολιτισμικής παιδείας 
μέσω της ομιλίας τους, είναι μόνο το πρώτο βήμα. Στην πρώτη σελίδα του εργαλείου προόδου 
διαλόγου έχουμε συμπεριλάβει επίσης μερικά επόμενα βήματα που πρέπει να λάβετε υπόψιν ως 
εκπαιδευτικοί. Όπως γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαλόγου δεν είναι απλώς μια «λίστα 
επιλογών» γραμμικών, κατακερματισμένων δεξιοτήτων, αυτά τα επόμενα βήματα μιλούν γενικά 
για τα είδη δραστηριοτήτων και το ήθος που προωθεί η τάξη, για να ζωντανέψει το DIALLS! 



Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 
   

 

 

 
 
 

THE DIALOGUE PROGRESSION TOOL INDICATORS 
ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

 
 αρχή ανάπτυξη εξέλιξη 

Οι παρακάτω δείκτες θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τον διάλογο των παιδιών στη βάση κάθε διάστασης. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι τα παιδιά 
εμφανίζουν συμπεριφορές από όλο το εύρος των δεικτών, και ότι αυτό είναι συσχετισμένο με το περιβάλλον. Προσπαθήστε να εξετάσετε την 
ανάπτυξή τους και στις τέσσερις διαστάσεις, για να χτίσετε μια κοινότητα μάθησης μαζί, όπου οι ιδέες μπορούν να μοιραστούν, να χτιστούν και να 
αμφισβητηθούν σε ένα συναισθηματικό, ανεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον. Κάντε κλικ σε κάθε ένδειξη για να μεταβείτε σε μια σελίδα 
παραδειγμάτων. Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία κάθε σελίδας για να επιστρέψετε πίσω. 

 
 

κοινότητα - 
συλλογικές 

ιδέες και 
δράση 

*ακούγοντας ο ένας τον άλλον 
(ενεργά και υπομονετικά) 
* συμμετοχή μέσω ιδεών  
 
* ενθαρρύνοντας όλους να 
συνεισφέρουν (αποδεχόμενοι 
διαφορετικές προοπτικές) 

 * ενεργώντας συλλογικά 
προσκαλώντας άλλους να 
συνεισφέρουν  
* συνεργασία για να 
συμφωνήσουμε μια ιδέα  
 
* εξερευνώντας διαφορετικές ιδεών 
για αναζήτηση κοινής βάσης 

 * διαπραγμάτευση διαφορετικών 
ιδεών για αναζήτηση συμφωνίας 
* αξιολογώντας τις ιδέες και 
επιλέγοντας πορεία δράσης  

 

 
 

δύναμη της 
ιδέας μας 

*δίνοντας εξηγήσεις 
χρησιμοποιώντας το γιατί 

 * αιτιολόγηση λόγων πέρα από την 
απλή «γνώμη», χρησιμοποιώντας 
συχνά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

 * αιτιολογώντας ιδέες  με σύνδεση 
σε ευρύτερες / γενικές γνώσεις  

 

–συσχέτιση 
με άλλους -  

ενσωμάτωση 
ιδεών 

* σκεπτόμενοι τις ιδέες των 
άλλων (επαναδιατυπώνοντας 
ιδέες) 
 
* δείχνοντας σεβασμό 
προς τις ιδέες των άλλων 
(συμφωνία) 

* συσχέτιση με άλλους 
συμμετέχοντας στις ιδέες τους, 
που ίσως να μπορούν να 
επεκταθούν 
* κατανόηση ιδεών που είναι 
διαφορετικές από τις δικές μας  
* χτίζοντας στις ιδέες άλλων για να 
τις συμπεριλάβουμε  

* προτρέποντας κάποιον για να 
μάθει περισσότερα για τις 
εναλλακτικές απόψεις 
* χτίζοντας στις ιδέες των άλλων 
προς μια νέα σκέψη  

  

 
αντιμετώπισ
η ποικίλων 

προοπτικών 
(ποικιλομορ

φία) 

* αναγνωρίζοντας ότι οι άλλοι 
μπορεί να μην συμφωνούν μαζί 
μας, και αντίστροφα    

 * προκαλώντας τις ιδέες άλλων με 
σεβασμό 
 
*αλλάζοντας γνώμη 

 * αναγνωρίζοντας και εξηγώντας 
την αλλαγή θέσεων  
* συζητώντας εναλλακτικές λύσεις  
για την αξιολόγησή τους 
* συνδέοντας ιδέες για να τις 
συνθέσουμε  

 

 

 

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ 
 

 αρχή ανάπτυξη εξέλιξη 
Θα διαπιστώσετε ότι τα παιδιά εμφανίζουν συμπεριφορές στο διάλογό τους από όλο το φάσμα δεικτών. Δεν προτίθεται το εργαλείο να είναι μια ακριβής 
λίστα επιλογών δεξιοτήτων, αλλά να σας βοηθήσει να προβληματιστείτε για το πώς προχωρά ο διάλογος των παιδιών. Οι ιδέες παρακάτω, προορίζονται 
να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά να προχωρήσουν στις συζητήσεις τους. 

 
 
 

κοινότητα - 
συλλογικές 

ιδέες και 
δράση 

Σε αυτήν τη φάση θα διαπιστώσετε ότι το 
παράδειγμα του εκπαιδευτικού  είναι το 
κλειδί για τη συμπερίληψη όλων των 
παιδιών στην τάξη και ότι οδηγείτε το ήθος 
της κοινότητας. Επαινέστε τα παιδιά όταν 
συμπεριλαμβάνουν ενεργά άλλα άτομα για 
να συζητήσουν τις ιδέες τους. Οι 
συζητήσεις μπορεί ως επί το πλείστον να 
είναι ολόκληρης της τάξης, αλλά η χρήση 
των συνομιλητών θα επιτρέψει την 
ακρόαση περισσότερων φωνών. 

 Η ομαδική εργασία σε αυτήν τη φάση θα 
επιτρέψει στα παιδιά να αναλάβουν την ευθύνη 
να συμπεριλάβουν το ένα το άλλο. Καθορίστε 
ρόλους σε κάθε ομάδα, δίνοντας στα παιδιά το 
καθήκον να ανατροφοδοτούν πόσο καλά 
περιλάμβανε η ομάδα τους το ένα το άλλο. 
Μπορείτε να αναθέσετε σε ένα παιδί το ρόλο 
αυτού που «ενθαρρύνει» που ψάχνει 
συγκεκριμένα για συμπεριφορές χωρίς 
αποκλεισμούς από τα μέλη της ομάδας 

 Σε ένα εξελιγμένο επίπεδο οι μαθητές θα 
είναι σε θέση να αναθέσουν στους εαυτούς 
τους ρόλους και στόχους για την 
ολοκλήρωση των εργασιών. Με μικρές 
συνεδρίες ολομέλειας σε χρόνο ομαδικής 
εργασίας, ζητώντας από την τάξη να 
προβληματιστεί σχετικά με την εξέλιξη των 
εργασιών της, θα πρέπει να επικεντρωθούν 
στην ικανότητά τους να εργαστούν ως ομάδα, 
όχι μόνο στη δραστηριότητα. Θέτοντας 
καταστάσεις όπου η αξία των ιδεών μπορεί 
να αξιολογηθεί ενθαρρύνοντας τον 
προβληματισμό σχετικά με αυτό. 

 
 
δύναμη της 

ιδέας μας 

Ακόμα και τα μικρότερα παιδιά μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το «γιατί» για να 
εξηγήσουν το αυλλογισμός τους. Μόλις το 
κάνουν με αυτοπεποίθηση, προκαλέστε 
ευγενικά τις αιτιολογήσεις που θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν πληρέστερα. 

 Σε αυτήν τη φάση, είναι σημαντικό τα παιδιά να 
αρχίσουν να σκέφτονται την εγκυρότητα ενός 
επιχειρήματος πέρα από τη γνώμη τους, αλλά 
χρησιμοποιώντας στοιχεία από το πλαίσιο της 
δραστηριότητας (ίσως το κείμενο που 
μοιράζονται). Η διαλογική διδασκαλία που 
ενθαρρύνει την επεξήγηση ιδεών θα βοηθήσει 
τα παιδιά να σκέφτονται πιο κριτικά 

 Οι μαθητές θα πρέπει να είναι καλά 
προετοιμασμένοι στην παροχή στοιχείων για 
τα επιχειρήματά τους, και αυτό θα πρέπει να 
βασίζεται σε γενικευμένες γνώσεις, εκτός από 
τις δικές τους εμπειρίες, και τις διακειμενικές 
αναφορές που αντλούν από άλλες πηγές. 

 
 

συσχέτιση 
με άλλους - 

ενσωμάτωση 
ιδεών 

Συχνά τα παιδιά ασχολούνται τόσο πολύ 
με τις δικές τους ιδέες που θέλουν να 
μοιραστούν, που δεν ακούνε πλήρως του 
άλλους. Επιδείξτε πώς να ενσωματώσετε 
και να αναφέρετε την ιδέα κάποιου άλλου 
και καθοδηγήστε την προσοχή τους σε 
ιδέες που σχετίζονται μεταξύ τους. 
Επαινέστε τα παιδιά όταν το κάνουν αυτό 
σαφές, δίνοντας ο ένας το λόγο στον άλλο. 
. 

Σε αυτήν τη φάση τα παιδιά συνήθως 
χρησιμοποιούν το «Προσθέτοντας σε αυτό…» 
ως γλώσσα που σηματοδοτεί την προσπάθειά 
τους να κάνουν τα σημεία τους σχετικά με τη 
ροή της συζήτησης. Μπορεί να διαπιστώσετε 
ότι χρησιμοποιούν αυτήν τη γλώσσα ακόμη και 
όταν δεν χτίζουν καθόλου πάνω σε 
προηγούμενες ιδεές! Μόλις σιγουρευτείτε ότι 
νιώθουν αυτοπεποίθηση στη χρήση φράσεων 
όπως «Προσθέτοντας πάνω στην ιδέα του/της 
Χ…» ή  «Επιστρέφοντας στην ιδέα του/της 
Ψ…» αρχίστε να τους προκαλείτε εάν 
πιστεύετε ότι χρησιμοποιούν αυτήν τη 
γλώσσα επιφανειακά. 

Στην ομαδική εργασία αναμένετε να δείτε ότι 
οι μαθητές μπορούν να προτρέψουν ο ένας 
τον άλλον με σκοπό να μάθουν περισσότερα 
για τις ιδέες του άλλου. Σε μια πραγματικά 
διαλογική τάξη αυτές τις δεξιότητες μπορούν 
να μεταφερθούν και στην ολομέλεια, έτσι 
ώστε ο δάσκαλος να μην είναι πλέον ο 
κεντρικός αγωγός για τη συζήτηση, αλλά τα 
παιδιά να ανταποκρίνονται και να διερευνούν 
τις απόψεις μεταξύ τους. Προκαλέστε τους να 
προσδιορίσουν το «νέο» μέρος μιας ιδέας και 
πώς σχετίζεται με άλλες. 



Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 
   

 

 

 
αντιμετώπισ
η ποικίλων 

προοπτικών 
(ποικιλομορ

φία) 

Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε εδώ ότι 
είναι αποδεκτό οι ιδέες να διαφέρουν. 
Διδάξτε στα παιδιά να χρησιμοποιούν 
φράσεις όπως ‘Διαφωνώ με αυτή την ιδέα 
γιατί…’ και να είστε ξεκάθαροι για τη 
διαφωνία με μια ιδέα, αντί με το άτομο.  

 Όταν τα παιδιά είναι σε θέση να διαφωνήσουν 
και να αποδεχτούν πολλές απόψεις, θα πρέπει 
να ενθαρρυνθούν να εξετάσουν εάν νέες ιδέες 
τους έκαναν να αλλάξουν γνώμη. Η υπόδειξη  
«Έχω αλλάξει γνώμη – νόμιζα Χ, αλλά τώρα 
νομίζω Υ» δείχνει στα παιδιά ότι η αλλαγή 
θέσης μπορεί να είναι μια πολύτιμη κίνηση. 

 Όταν ενθαρρύνετε τους μαθητές να 
σχολιάσουν την ομαδική τους εργασία, 
ζητήστε τους να προβληματιστούν σχετικά με 
τις αλλαγές των θέσεων τους, που 
συνέβησαν. Αυτό θα τους επιτρέψει να 
εντοπίσουν και να συνθέσουν ιδέες, καθώς 
και να εξετάσουν το σκεπτικό τους σε μια 
αλλαγή θέσης. 

 



Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 
   

 Ακούγοντας ο ένας τον άλλο (ενεργά και υπομονετικά) 
Μη λεκτικά, περιμένοντας τη σειρά του κάποιος, χωρίς να έχει το χέρι ψηλά σκεπτόμενος τι 
θέλει να πει 

KS1 παράδειγμα (ολομέλεια) 

Σημειώσεις 

Εδώ, καθώς μια εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες στην τάξη, ένα παιδί τελειώνει την 
πρόταση της — διακόπτοντας λίγο, αλλά δείχνει ότι έχει ακούσει αρκετά καλά και 
περίμενε τι θα έλεγε στη συνέχεια. Το παράδειγμα δείχνει επίσης ότι η δασκάλα 
καθορίζει σαφείς προσδοκίες για την ακρόαση των παιδιών. 

KS2 παράδειγμα (ομάδα) 

Σημειώσεις 

Ως ένα παράδειγμα από μεγαλύτερα παιδιά, αυτό το απόσπασμα δείχνει ένα σαφές 
παράδειγμα ενός παιδιού που θυμάται να είναι υπομονετικό. Η Rose εκφράζει μια σκέψη 
και ο Matthew την διακόπτει (συγκεκαλυμμένη  ομιλία σε αγκύλες). Συνειδητοποιεί ότι 
ήταν ανυπόμονος και ότι δεν την περίμενε να τελειώσει, οπότε σταματά αμέσως και ζητά 
συγγνώμη, καλύπτοντας το στόμα του για να δείξει τη δέσμευση του να μην διακόπτει και 
να ακούσει υπομονετικά την Rose. 

Ή διαφωνείς. Julia 

Λοιπόν. Θέλω να ακούσετε προσεκτικά τι θα πω, και μετά θέλω να 
σκεφτείτε συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν μιλάμε ακόμα. «Πρέπει πάντα 
να ακολουθείτε τους κανόνες». Έχω μια γραμμή εδώ. Σε αυτήν την 
πλευρά συμφωνώ πολύ, πρέπει πάντα να ακολουθούμε τους κανόνες. Η 
γραμμή έρχεται στη μέση, «Χμμ, μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι». 
Μέχρι το διαφωνώ - πρέπει πάντα να ακολουθούμε τους κανόνες; Πέτρο, 
έλα επάνω, βάλε εκεί που θες να βάλεις το όνομα σου. Που νομίζεις? 
Συμφωνείς ότι πρέπει πάντα να ακολουθούμε τους κανόνες- 

T 

Matthew [Όπως - συγγνώμη.] (καλύπτει το στόμα του, συνειδητοποιώντας ότι έχει διακοψει) 
Rose και το σπίτι σου είναι γεμάτο με τόσες πολλές αναμνήσεις που μερικές φορές 

δεν γνωρίζεις καν ότι συνέβη αλλά ναι. 

Νομίζω ότι ένα σπίτι είναι ένα μέρος γεμάτο με όλες τις σημαντικές αναμνήσεις 
σας. Όπως, αν προσκαλούσα έναν από τους φίλους μου να κοιμηθεί στο πρώτο 
σπίτι μου, τότε αυτό είναι σίγουρα όταν εγώ - αυτό είναι που μου αρέσει - αυτό 
είναι ένα μέρος του σπιτιού μου γεμάτο αναμνήσεις. [Και εγώ]- 

Rose 



Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

Συμμετέχοντας με εισήγηση ιδεών 
Τα παιδιά εκφράζουν ιδέες σε σχέση με την ερώτηση του εκπαιδευτικού, όχι σε σχέση με τις 
απαντήσεις μεταξύ τους  

KS1 παράδειγμα (ολομέλεια) 

Σημειώσεις  
Για τις απόψεις των παιδιών, η εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται σε ένα τυπικό πλαίσιο της 
ολομέλειας της τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο δεν επιδιώκει να επεκτείνει τις ιδέες καθώς 
συλλέγει απλώς μια σειρά από αυτές, πριν να τις εξετάσει αργότερα. Η συλλογή ιδεών 
σημαίνει ότι η τάξη μπορεί αργότερα να τις συγκρίνει και να τις συζητήσει. 

KS2 Παράδειγμα (ομάδα) 

Σημειώσεις 
Το μάθημα κινήθηκε σε μικρές ομαδικές ομιλίες και η Nicole μοιράζεται μια ιδέα ως 
απάντηση στην ερώτηση του εκπαιδευτικού, αφού ρωτήσει τους συμμαθητές της εάν 
μπορεί να την μοιραστεί.

T Τι είναι το σπίτι; Κάπου που ζείτε; Εντάξει. Θα το γράψω εδώ. 
(Γράφοντας ) Μερικά [...] όπου ζείτε. Maya. 

Maya Είναι κάπου ασφαλές. 
T Κάπου ασφαλές (γραφή). […] Violet. 

Violet Είναι όπου κοιμόμαστε. 
T Όπου κοιμάστε (γραφή). […] Rachel; 

Rachel Είναι κάπου που το αγοράζετε. 
T Μπορείς να ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ το σπίτι σου. Εντάξει 

(γραφή) . 
 […] Mia. Mia Είναι όπου κάνεις Χριστούγεννα. 
T Πού κάνεις τα Χριστούγεννα! (Γραφή) […] Miaa, επιλέγεις κάποιον 

άλλο που έχει σηκώσει το χέρι του 
Mia Sarah 

Sarah Είναι κάπου όπου είστε φιλικοί; 

Ευχαριστώ. Νομίζω λοιπόν ότι ίσως η δουλειά του ήταν στο φεγγάρι και 
στη συνέχεια πήρε την οικογένειά του ή τη γυναίκα του ή τον φίλο του ή 
την αδερφή του, ό, τι κι αν είναι, και τους πήγε… εκεί. Ίσως πέθαναν και 
σκέφτεται όταν πήγε στο φεγγάρι και κοίταξε τον κόσμο, ίσως σκέφτηκε 
«έπρεπε να τους αφήσω εκεί». Και ίσως έχει παιδιά εκεί και το κάνει αυτό 
- αυτό το τραγούδι.

Nicole 

Matthew Ναι. 

IΈχω μια ιδέα. [Μπορώ να], μπορώ να πω την δική μου; Nicole 



Ενθαρρύνοντας όλους να συνεισφέρουν (αποδεχόμενοι τις διαφορετικές οπτικές) 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 
 

 

 

 
Με την σειρά – πιθανόν αυτό το στάδιο να είναι καθοδηγούμενο από τον εκπαιδευτικό  

 
KS1 παράδειγμα (ολομέλεια) 

 

 

Σημειώσεις 
Ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει. Ο εκπαιδευτικός σχηματίζει έναν κύκλο παιδιών, ώστε 
όλοι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιήσουν μια χειρονομία που υποδηλώνει ότι θέλουν να μιλήσουν και 
ενθαρρύνονται να επιλέξουν τον επόμενο ομιλητή.

 

 



Ενεργώντας ενταξιακά ενθαρρύνοντας τους άλλους να συμμετέχουν 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 
 

 

 

Τα παιδιά ρωτούν τους υπόλοιπους εάν έχουν κάτι να μοιραστούν ή να προσθέσουν. 
 

KS2 παράδειγμα (μικρή ομάδα) 
 

 
 

Σημειώσεις 
Η τάξη μόλις μετακινήθηκε σε μικρές ομαδικές συζητήσεις αφού της δόθηκε μια ερώτηση 
από τον εκπαιδευτικό. Η Nicole αμέσως ρωτάει τον Owen, που είναι πολύ ήσυχος, εάν 
θα ήθελε να ξεκινήσει. Όταν αυτός δεν θέλει, ρωτάει άλλο παιδί από την ομάδα. 

  

  

  



Δουλεύοντας μαζί για συμφωνία σε μια ιδέα  

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 
 

 

 

Συμμετέχοντας στις ιδέες του άλλου 
 

KS2 παράδειγμα (ομάδα) 
 

Σημειώσεις  
Ο εκπαιδευτικός ζήτησε από τις ομάδες να βρουν ένα ή δύο συναισθήματα να συσχετιστούν με 
τον χαρακτήρα μιας ταινίας, τα οποία πρόκειται να γράψουν σε ένα κομμάτι χαρτί σε σχήμα 
καρδιάς. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν τον σκοπό μαζί, και συμφωνούν με την ιδέα του Matthew να 
συμπεριλάβουν την λέξη «θυμωμένος» στην καρδιά τους. Η πραγματική συνεργασία μαζί, 
συμβαίνει όταν η Rose προσπαθεί να κατανοήσει την ιδέα του  Matthew, και ο Matthew εξηγεί, 
και τότε η  Rose τελικά συμφωνεί. Οι άλλοι, Nicole και Owen, συμφωνούν σταδιακά. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Εξετάζοντας διαφορετικές ιδέες για αναζήτηση κοινής βάσης 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 
 
 

 

 

Εξετάζοντας τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ ιδεών, προσπαθώντας να βρουν σημεία  
όπου μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία 

KS2 παράδειγμα (μικρή ομάδα καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό) 
 

 
 

Σημειώσεις εκπαιδευτικού 
Τα παιδιά εργάζονται μαζί συνοψίζοντας ποιο είναι το κοινό τους έδαφος, το οποίο 
ακολουθείται από εξηγήσεις τον προσωπικών τους  θέσεων με σεβασμό. 

Lily όλοι πιστεύουμε ότι το τέλος ίσως έχει κάτι  
{διαφορετικό}, επειδή νόμιζα έπαιζε για να μαζέψει πιο 
πολλούς ανθρώπους –όπως ίσως υπήρχαν κάποια άλλα 
πλάσματα που έζησαν εκεί και τους έβγαλα έξω από 
{unclear}. Η Aubrey σκέφτηκε (δείχνει την Aubrey ). 

Aubrey Σκέφτηκα ότι προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή της ης 
και σκέφτηκα, όταν άρχισε να παίζει, όταν άρχισε να παίζει, 
φαινόταν όπως- φαινόταν σαν το σπίτι του να ανατινάζετε ή 
κάτι, γιατί δεν μπορούσες να το δεις. Έτσι - 



Διαπραγματευόμενοι διαφορετικές ιδέες για αναζήτηση συμφωνίας 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Αναφορά διαφορετικών ιδεών και ίσως χρήση προσωρινής γλώσσας για εισηγήσεις 
 

KS2 παράδειγμα (ομάδα) 
 
 

 
Σημειώσεις εκπαιδευτικού   
Οι μαθητές συζητούν τι είναι το σπίτι και αν η οικία και το σπίτι είναι το ίδιο πράγμα. Η 
Lily διαφωνεί με την Aubrey και η  Aubrey προσπαθεί να εντοπίσει στα λεγόμενα της Lily 
τους λόγους, γιατί στην πραγματικότητα μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία παρά τη 
διαφωνία τους.

Aubrey Λοιπόν νομίζω – το σπίτι είναι το ίδιο όπως για τον καθένα στην ομάδα – πιστεύω πρέπει 
να το συζητήσουμε αυτό, γιατί δεν νομίζω, προσωπικά, θα ήταν. Το δικό σου – νιώθω 
άνετα στο σπίτι μου αλλά – και μου αρέσει πολύ, αλλά δεν είναι εκεί που γεννήθηκα. Δεν 
είναι όπως το σπίτι που γεννήθηκα. Οπότε νομίζω- θα το λέω σπίτι μου, αλλά μετά αν 
κοιτάξεις πίσω, δεν είναι ολοκληρωτικά το σπίτι μου. 

Lily Διαφωνώ μαζί σου, Aubrey, γιατί γεννήθηκα στο Λονδίνο και μετακόμισα όταν 
γεννήθηκα, αλλά δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το αντιμετωπίζω ως το σπίτι μου παρόλο 
που γεννήθηκα εκεί επειδή δεν θυμάμαι, δεν θα μου άρεσε να γυρίσω πίσω σε αυτό. Δεν 
έχουμε πολλές εικόνες από αυτό. Απλά επειδή χμμ-  

Aubrey Ναι. 
Lily Επειδή αυτό δεν θα ήταν το σπίτι μου επειδή δεν θυμάμαι και δεν είναι εκεί που νομίζω 

ότι μεγάλωσα και-   
Aubrey Αλλά τότε μαζί σου, είχες σπίτι πριν, και εκεί είναι που κάπως μεγάλωσες. 

Οπότε εάν ήσουν στο Λονδίνο, ναι, ήσουν στο Λονδίνο, αλλά μετά, αν μετακόμισες στο  
Great Missenden και μετά μετακόμισες ξανά, ακόμη υπάρχει ένας σύνδεσμος. 



Αξιολογώντας ιδέες και επιλέγοντας πορεία δράσης 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Προτεραιότητα και αξιολόγηση ιδεών, αποφασίζοντας ως ομάδα να κάνουν κάτι 
 

KS2 Παράδειγμα ολομέλεια 
 

 

Σημειώσεις εκπαιδευτικού 
Σε αυτήν την σειρά, ο εκπαιδευτικός υποδεικνύει στα παιδιά πώς να συνοψίσουν και να κρατήσουν 
μια ιδέα όταν αναλογίζονται την δυναμική της και μετά να προσθέτουν νέες ιδές για να 
συμφωνήσουν προς μια κατεύθυνση (αντί μια δράση).  Παρόλο που δεν είναι από τα ισχυρότερα 
παραδείγματα, αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τους εκπαιδευτικούς να καθορίσουν τη 
συλλογική δράση στην ολομέλεια, ώστε οι μαθητές να μπορούν να υιοθετήσουν τις ίδιες στρατηγικές 
σε μικρές ομάδες εργασίας. Όπως όλες οι δεξιότητες διαλόγου, πρέπει να δομηθεί προσεκτικά, 
δίνοντας ευκαιρίες στα παιδιά να προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίζονται τη συζήτηση μαζί.

Θα μπορούσε να μάθει να κάνει και τα δύο. 
Ενδιαφέρον. Ivan. 
Θα μπορούσε να τα συνδυάσει. Ίσως να δοκιμάσει την πυγμαχία ενώ χορεύει. 

 Ω, λοιπόν, δημιουργεί ένα νέο άθλημα, να κάνει πυγμαχία σαν μπαλέτο. 
Bloxing. Bloxstet 

 
 
Ivan 

T 
John 

Μόλις είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ. Μιλούσαμε στον  Ryan, και ο Ryan έλεγε ότι 
αγαπά το  iPad, είναι το αγαπημένο του πράγμα να κάνει, να παίζει στο  iPad, και είπα, «Λοιπόν, 
τι γίνεται αν το να παίζεις στο iPad σου σημαίνει ότι η αδερφή σου δεν μπορεί να παίξει στο iPad 
της;» Ένα από τα iPads έχει σπάσει. Και ο Ryan  είπε, «Φυσικά, θα μοιραζόμουν τον χρόνο μου 
στο iPad μαζί της. Θα έδινα λίγο χρόνο για να παίξει η αδερφή μου στο iPad της. Ας σκεφτούμε 
λοιπόν το ποντίκι. Το ποντίκι θέλει να κάνει μπαλέτο.  Το ποντίκι πάντα κάνει μπαλέτο. Ο μπαμπάς 
προσπαθεί να τον πείσει να κάνει πυγμαχία, αλλά αρνείται να κάνει πυγμαχία και συνεχίζει με το 
μπαλέτο. Ο μπαμπάς είναι λίγο λυπημένος, γιατί ο μπαμπάς αγαπούσε την πυγμαχία - Θα το 
τακτοποιήσω σε ένα λεπτό - ο μπαμπάς αγαπούσε την πυγμαχία. Ήθελε να δει τον γιο του να κάνει 
πυγμαχία, αλλά δεν το κάνει. Αυτος χορεύει. Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να κάνει το ποντικάκι για 
να κρατήσει τον μπαμπά του κάπως χαρούμενο, αλλά να εξακολουθεί να είναι πιστός στον εαυτό 
του;Anthony; 

Θα μπορούσε απλά να το δοκιμάσει. 
Απλά να το δοκιμάσει, ναι. Θα μπορούσε να δοκιμάσει την πυγμαχία, να δει αν του άρεσε, 
γιατί δεν έμοιαζε να το είχε δοκιμάσει, αλλά ίσως το έκανε. Δεν ξέρω. Iris; 
Θα μπορούσε να μάθει να κάνει και τα δύο. 

 
 
 
 
 
 

Anthony 

T 

Iris 



Δίνοντας εξηγήσεις χρησιμοποιώντας το επειδή 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Το «Επειδή» μπορεί να μην οδηγεί πάντα σε ένα πλήρως συνεκτικό επιχείρημα, αλλά η 
πρόθεση είναι εκεί 
 

KS1 παράδειγμα (ολομέλεια) 
 

 

Σημειώσεις 
Αυτή η ακολουθία δείχνει μια απλή ερώτηση και μια απάντηση, όπου ένα παιδί μοιράζεται την ιδέα 
χρησιμοποιώντας μια δομή προτάσεων που αρχίζει με το «επειδή». Ο εκπαιδευτικός ζητά από την  Evelyn 
να διευκρινίσει πότε δίνει μέρος μιας απάντησης. 

Evelyn Επειδή υπήρχε μόνο ένα. 
T Συγγνώμη;  

Evelyn Επειδή  υπήρχε μόνο – δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι μαζί του 

Πιστεύετε ότι η οικογένειά του μπορεί να τον ακούσει; Πώς ξέρετε ότι 
η οικογένειά του δεν ήταν στο φεγγάρι; 

T 



Αιτιολόγηση λόγου πέρα από την απλή «γνώμη», χρησιμοποιώντας συχνά 
συγκεκριμένο πλαίσιο  

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

 
Χρήση αποδεικτικών στοιχείων από το κείμενο / μάθημα / πλαίσιο 
 

KS2 παράδειγμα (μικρή ομάδα καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό) 
 

 

Σημειώσεις  
Συζητώντας μια ταινία όπου ο εκπαιδευτικός ρωτά ποιο είναι το πιο σημαντικό όνειρο –
του πατέρα ή του αγοριού; Η Lily δίνει μια αιτιολόγηση με βάση την ταινία που έχουν 
παρακολουθήσει. Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς η προφορική γλώσσα είναι συχνά 
περίπλοκη και περιλαμβάνει ιδέες που δεν έχουν διαμορφωθεί πλήρως. Η Lily 
χρησιμοποιεί το «εσύ» καθώς ταυτίζεται με τους χαρακτήρες των ταινιών, σχετικά με το 
πώς αισθάνονται . 

Ίσως το όνειρο του αγοριού, επειδή του μπαμπά ήδη εκπλήρωσε το 
όνειρο του , και ο γιος του, δεν μπορεί να ακολουθεί πάντα τι δεν 
επειδή δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητος αν ακολουθήσεις αυτό που 
κάνει ο μπαμπάς σου. Όπως, αν ο γιός του κάνεις όπως όταν είσαι 
ανεξάρτητος και μαθαίνεις, και μαθαίνεις κάτι εντελώς νέο και απλά 
θα ακολουθήσεις τα όνειρα σου. 
 

Lily 

[Τι] είναι πιο σημαντικό; T 



Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

 
 

Τεκμηριώνοντας ιδέες  κάνοντας συνδέσεις δημιουργώντας 
δεσμούς ευρύτερων/γενικών γνώσεων.   

Γενικεύοντας σε ευρύτερες γνώσεις πέρα από το κείμενο / μάθημα / πλαίσιο 
 

KS2 παράδειγμα (ολομέλεια) 
 

 
 

Σημειώσεις 
Η τάξη συζητά τι σημαίνει να έχεις ένα σπίτι, να μετακινείσαι ή να αναγκάζεσαι να φύγεις 
από το σπίτι σου. Εδώ ο,Tobias συνδέει το θέμα με την εμπόλεμη κατάσταση και την 
μετανάστευση  χρησιμοποιώντας τις γενικές του γνώσεις πέρα από το μάθημα. 

Tobias Υπάρχει ένας πόλεμος κοντά στη Συρία, το Ιράν. Αυτό 
συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. 

T Εντάξει. 
Tobias Και μερικές φορές οι άνθρωποι δεν 

μπορούν να επιστρέψουν [και] – 

T [Ναι] άρα δεν μπορούν να επιστρέψουν, έτσι; 
Tobias [Και]- 

T [Έπρεπε] να φύγουν και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Tobias; 
Tobias Και, επίσης, ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν ένα μέρος να 

αποκαλούν σπίτι, όπως οι μετανάστες. Μερικές φορές δεν 
ξέρουν ποιο - πού είναι το σπίτι τους γιατί μπορεί αυτό που λένε 
σπίτι να είναι κάπου αλλού, αλλά αυτό που λένε σπίτι να είναι 
κάπου αλλού, επειδή μετακινούνται , και έτσι δεν είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα τόπο. 



Σκέψη για τις ιδέες των άλλων (επαναδιατύπωση ιδεών) 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Επανάληψη της ιδέας κάποιου 
 

KS1 παράδειγμα (ολομέλεια) 
 

 
Σημειώσεις 

Τα παιδιά συζητούν τι είναι το σπίτι για αυτά, λέγοντας διάφορες ιδέες. Η Madeline προτείνει ότι είναι ο αδερφός 
της που παίζει ρόλο (γραμμή 101) και ο Anthony τρείς γύρους μετά,  επαναδιατυπώνει την ίδια ιδέα 
αναφερόμενος στην αδερφή του (γραμμή 109). Η Evelyn (γραμμή 111) επεξεργάζεται περαιτέρω την ιδέα 
αντιστρέφοντας την  αξιολόγηση της σχέσης της με την αδερφή της. Ο εκπαιδευτικός παίρνει τον ρόλο 
καθοδηγητή εδώ, επαναδιατυπώνοντας τις ιδέες των παιδιών για να δείξει πώς μπορούν αυτές να εκτιμηθούν.

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Σεβασμός στις ιδέες των άλλων (συμφωνώντας) 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

 
 
Ίσως απλά συμφωνώντας πριν την πρόσθεση μιας άλλης ιδέας  

KS1 παράδειγμα (ολομέλεια) 
 

 
 

Σημειώσεις  
Σχεδιαζόμενο από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τον σεβασμό στις 
διαφορετικές ιδέες συνοψίζοντας τες  και αυτό, επιτρέπει στον Harry να ασχοληθεί με 
τις ιδέες άλλων παιδιών και να συμφωνήσει μαζί τους δίνοντας έναν λόγο.

Συμφωνώ επειδή, γιατί να ήθελε να πάει στο φεγγάρι και να μείνει εκεί  και να φτιάξει 
σπίτι;  
 

Harry 

Μμμ (ενδιαφέρον).Λοιπόν η Madeline πιστεύει ότι πέταξε στο φεγγάρι για να δει πώς ήταν, 
κάπως όπως κάνουν οι αστροναύτες,Richard, αλλά το διαστημόπλοιο του έπεσε και κόλλησε εκεί. 
Σηκώστε το χέρι σας αν συμφωνείτε και, μπορείτε να μου πείτε γιατί 
διαφωνείτε και μπορείτε να προσθέσετε κάτι σε αυτό;Harry. 

T 



Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

 
 
 

Σχέση με άλλους μέσα από την συζήτηση των ιδεών τους, 
ζητώντας τους να επεκταθούν σε αυτές 

Προσθήκη σχολίου, ζητώντας διευκρινίσεις 
KS2 παράδειγμα (ομάδα καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό) 

 

 

Σημειώσεις 
Ο εκπαιδευτικός  έχει μπει στην ομάδα, που συζητά πώς να ορίσει το σπίτι, και ρώτησε 
την Mirtel που είναι το σπίτι για εκείνη. Όταν η Mirtel απάντησε "Εσθονία", ο TA ρώτησε 
εάν δεν ένιωθε σαν σπίτι της την Αγγλία. Όταν η  Mirtel απαντά πώς νιώθει και 
αναφέρετε στο πόσο καλά γνωρίζει την Αγγλία (γραμμή 213), η Ivy την καλεί να 
επεκτείνει τα συναισθήματά της παρά την εξοικείωσή της με την Αγγλία, ρωτώντας αν 
είναι ευτυχισμένη.

  

 

 

 
 

 



Ενσυναίσθηση με ιδέες που είναι διαφορετικές από τις δικές σας 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Βάζοντας τον εαυτό σας στη θέση κάποιου άλλου, αναγνωρίζοντας την άποψή του 
KS2 Παράδειγμα (ομάδα) 

 

 
 

Σημειώσεις 
Ζητήθηκε από τα παιδιά να ορίσουν το σπίτι και να προσδιορίσουν πού ανήκουν. Η Mirtel μόλις εξήγησε 
ότι το «ανήκειν» δεν είναι το ίδιο με εκεί που ζει σήμερα, επειδή ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά για 
πολλούς λόγους ανήκει στην Εσθονία. Ο Mark απαντάει με ενσυναίσθηση, λέγοντας  "Το καταλαβαίνω", 
και φαίνεται να ανταποκρίνεται στη σκέψη της Mirtel λέγοντας ότι δεν ξέρει για  το που ανήκει ο ίδιος.

Ναι. Ακόμη ανήκω στην Εσθονία. Μιλώ Εσθονικά, διαβάζω 
Εσθονικά. Η μαμά μου σχεδιάζει να […] καλέσει μια δασκάλα από 
την Εσθονία, ώστε να μπορούμε- ώστε να με βοηθήσει να μάθω και 
μετά θα μείνω στην Αγγλία, έτσι θα είναι πιο εύκολο. 
Οπότε εσύ - ναι, το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού ανήκω 

Mirtel 
 
 
 

Mark 



Κτίζοντας στις ιδέες των άλλων για συμπερίληψη  

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Επεξεργασία / συλλογισμός με την ιδέα κάποιου άλλου, με αναφορά σε αυτόν 
 

KS2 παράδειγμα (ολομέλεια) 
 

 
 

Σημειώσεις 
Η Lily αναφέρεται αρκετές φορές στην Aubrey, μία φορά με άμεση αναφορά, και κτίζει πάνω στη 
προηγούμενη συζήτηση της  Aubrey. 

 

 

 
 

 

 



Προκαλώντας κάποιον για να μάθεις περισσότερα για τις ιδέες του 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Προκαλώντας κάποιον: καλωσορίζοντας την επεξεργασία/συλλογισμό 
 

KS3 παράδειγμα (ολομέλεια) 
 

 
Σημειώσεις 

Ο Samuel ξεκινά να περιγράφει το επιχείρημα του Carl για το οποίο διαφωνεί – αλλά 
ρωτά τον Carl να του πει περισσότερα για την ιδέα του. Ο Carl εξηγεί τί εννοεί - που 
σημαίνει ότι δεν βρίσκουν μόνο κοινό έδαφος. Αυτό αποκαλύπτεται επιτρέποντας ο ένας 
στον άλλο (Carl) να εξηγήσουν ξεκάθαρα τι εννοούσαν. 

Με τον Carl με αυτό που είπε ο Carl, Διαφωνώ με το τελευταίο κομμάτι που μόλις 
είπες, γιατί είπες ότι πρέπει να αφήσουν το παιδί τους να κάνει ό, τι θέλει. Μπορείς 
να επεκταθεί πάνω σε αυτό, σε παρακαλώ; 
Όχι, έλεγα, αν το παιδί τους αν αφήσουν το παιδί τους να είναι δημιουργικό και να ζούν 
όπως θέλουν, να μην τους αφήνουν συνεχώς να κάνουν ό, τι θέλουν, αλλά χμμ, να 
τους αφήνουν να αποφασίζουν αν θέλουν να κάνουν κάτι, ΄΄όπως να τους 
βοηθήσουν να πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση.. 
Άρα, να τους δώσουν ελεύθερη 
βούληση;  

 Ναι. 
Εντάξει. 

Samuel 
 
 
Carl 
 
 
 
Samuel 
 
 Carl 
Samuel 



Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

Επεξεργασία/ αιτιολόγηση με ιδέες για οικοδόμηση νέων ιδεών (αλληλοσυνδεόμενο) 

KS3 παράδειγμα (ομάδα) 

Σημειώσεις 
Οι μαθητές προσπαθούν να κατανοήσουν τις εικόνες σε ένα βιβλίο, σε αυτήν την 
περίπτωση μια εικόνα ενός ατόμου που εργάζεται δίπλα σε ένα άτομο σε μια αιώρα. Ο 
Samuel ακούει, την ιδέα του Cedric για τον καπιταλισμό, ολοκληρώνοντας την πρόταση 
του για να δείξει ότι συμφωνεί.  Μετά κτίζει στην ιδέα, της ισότητας των φύλων ως τρόπος 
κατανόησης της διαφοράς που αναγνωρίζει ο Cedric. Ο Cedric συμφωνεί με τη σκέψη του 
Samuel και εκφράζει τις σκέψεις του για αυτή. 

Αναγνωρίζοντας ότι οι άλλοι μπορεί να μην συμφωνούν μαζί 
μας και το αντίθετο (διαφωνώντας) 
Αναγνωρίζοντας την διαφωνία/ ή το διαφωνώ 

KS1 παράδειγμα (ολομέλεια) 

Σημειώσεις  
Σε αυτό το παράδειγμα,  KS1, ο εκπαιδευτικός ρώτησε "Πρέπει πάντα να ακολουθείτε 
τους κανόνες;" και ζήτησε από τα παιδιά να βάλουν το χέρι τους στον κύκλο αν έχουν  
κάποια γνώμη να μοιραστούν. Μετά που απαντά η Ayana και ο εκπαιδευτικός 
επαναδιατυπώνει το σχόλιο της για να το ακούσει όλη η τάξη, η Helen απαντά ευθέως. 

Μόλις αντιλήφθηκα κάτι. Σε μια από τις προηγούμενες συζητήσεις  μας μιλούσαμε για 
τους πλούσιους και τον καπιταλισμό, και εδώ φαίνεται να χαλαρώνει ενώ κάνει σκληρή 
δουλειά. Ίσως αυτή είναι μια συνήθεια για πλούσιους έναντι των [λιγότερο τυχερών].  
[Φτωχών]. Ή θα μπορούσατε ίσως να το συνδέσετε  το ότι οι άντρες να πληρώνονται 
περισσότερο [αν] [Ναι, ναι]. 

Μιλάς για ίσα δικαιώματα, πως οι γυναίκες  [έχουν ίσα] 
[Πόσο φορές] είναι τόσο σεξιστές και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω; είναι φρικτό, αυτή 
να κάνει δουλειά στο σπίτι και εκείνος απλώς χαλαρώνει σε μια αιώρα. 

Cedric 

Samuel 
Cedric 
Samuel 
Cedric 

Πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες, γιατί, εάν […] εάν […] αν ο δάσκαλος λέει, λέει 
κάτι και δεν το έκανες, τότε ο δάσκαλος μπορεί να θυμώσει. 
Λοιπόν, η Ayana λέει, «Πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες γιατί, αν ο δάσκαλος λέει 
κάτι και δεν το έκανες, τότε ο δάσκαλος μπορεί να θυμώσει.» Λοιπόν, ακόμη 
συμφωνείς, "Πρέπει πάντα να ακολουθείς τον κανόνα". Βάλε το χέρι σου αν 
συμφωνείς ή διαφωνείς. Ayana, επέλεξε κάποιον που έχει το χέρι του στον κύκλο.  

Συμφωνώ κάπως και διαφωνώ επίσης, γιατί κάποιες φορές πρέπει να 
ακολουθούμε τους κανόνες, αλλά μερικές φορές, σε αυτήν την ταινία, υπήρχε 
ένα πιο γρήγορος τρόπος να παίρνεις τα φύλλα, οπότε δεν χρειαζόταν να 
ακολουθείς τους κανόνες, και έφτιαξαν ένα νέο κανόνα.   

Ayana 

T 

Helen 



Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Τροποποιεί την άποψη της, ("μερικές φορές") καθώς δηλώνει ξεκάθαρα και με σεβασμό 
ότι διαφωνεί ("μερικές φορές [δεν θα έπρεπε αν] υπάρχει [πιο γρήγορος τρόπος)".



Προκαλώντας ιδέες με σεβασμό 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Ακούγοντας μια ιδέα και προλογίζοντας τη διαφωνία με την παραδοχή ότι, η πρώτη ιδέα 
είναι έγκυρη, ακόμη και αν υπάρχει διαφωνία 

 
KS2 παράδειγμα (ολομέλεια) 

 

 
 

Σημειώσεις 
Η Rose αναγνωρίζει πρώτα πιο σημείο του σχολίου του Gavin ήταν μια νέα πληροφορία 
για την ίδια και επεξηγηματικά λέει ότι αν είναι σωστός, θα συμφωνήσει με αυτό το σημείο 
του σχολίου του  «θα χρησιμοποιούσε τα μέρη του πυραύλου». Μετά η, Rose λέει θα 
«προκαλούσε» τον Gavin — η λέξη που κατέδειξε η δασκάλα για την διαφωνία — σε 
συγκεκριμένο σημείο του συλλογισμού. Είναι πολύ ξεκάθαρη ότι τον άκουσε και βρήκε την 
αναφορά στην ιστορία και την ιδέα του σημαντική, αλλά δημιουργεί ένα σημείο στη βάση 
της  πιθανότητας.

Προσθέτω σε αυτό που είπε ο Gavin επειδή  αυτό – δεν ήξερα ότι 60 
χρόνια πριν  η NASA το έκανε αυτό ή δεν το έκανε, αλλά αν 
προσγειώθηκε-στο διάστημα με τον πύραυλο, τότε θα χρησιμοποίησε τα 
μέρη του πυραύλου. Αλλά προκαλώ επίσης τον Gavin γιατί δεν νομίζω 
ότι θα είχε ένας πύραυλος ή θα ήταν από ξύλο  και να έχει μπογιά πάνω 
και να έχει τετράγωνα παράθυρα που κανονικά θα είχε ένα σπίτι ή [μια 
πόρτα]. 

Rose 

Λοιπόν αυτό που σκεφτόμουν, ότι νομίζω ότι το σπίτι του είναι στη γη γιατί  
μπορεί να ήταν – πριν καιρό, δεν ξέρω, γύρω στο 1960, η NASA έστελνε 
ζώα στο διάστημα όπως γάτες και σκύλους και πίθηκους, έτσι πράγματα. 
Μπορεί να [...] μπορεί να ήταν πραγματικά στη γη αλλά τον πήραν και τον 
έβαλαν σε πύραυλο, και τον έστειλαν στο φεγγάρι και τότε μπορεί να έχασε 
ενέργεια ή κάτι  οπότε έχασε το σήμα με χμμ τη γη, και τότε μπορεί να–
προσγειώθηκε στο φεγγάρι. Και χρησιμοποίησε τα μέρη από τον πύραυλο 
για να χτίσει ένα σπίτι εκεί και τέτοια πράγματα. 

Gavin 



Αλλάζοντας γνώμη σε κάποιον  

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Σημεία όπου οι μαθητές είτε αναγνωρίζουν ότι έχουν αλλάξει γνώμη είτε το δείχνουν 
 

KS2 παράδειγμα (ομάδα) 
 

 

Σημειώσεις 
Εδώ, η Lily εξηγεί ότι άλλαξε τη σκέψη της, αν και σταματά να εξηγεί γιατί.

[Ναι κι εγώ] σκέφτηκα ότι ή σκέφτηκα ίσως όπως – επειδή την νύχτα, 
υπάρχουν παράξενοι θόρυβοι. Ίσως έκανε αυτούς τους περίεργους θορύβους. 
Αλλά τώρα νομίζω, όπως η ιστορία, Νομίζω ότι προσπαθεί να μας - την 
προσοχή μας και ίσως προσπαθούσε να κάνει φίλους. 

Lily 



Αναγνωρίζοντας και εξηγώντας τις αλλαγές θέσης 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Όχι μόνο δηλώνοντας αλλαγή θέσης αλλά εξηγώντας γιατί συμβαίνει αυτό 
 

KS2 παράδειγμα (ολομέλεια) 
 

Σημειώσεις  
Τα παιδιά συζητούν αν υπάρχει διαφορά μεταξύ μετακίνησης και εγκατάλειψης 
σπιτιού όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, για παράδειγμα ως πρόσφυγας κατά τη 
διάρκεια ενός πολέμου και πώς αυτό μπορεί να συνεπάγεται τον αποχωρισμό από 
την οικογένειά σου. Προηγουμένως είχαν συμφωνήσει ότι η οικογένεια ήταν ένα 
σημαντικό μέρος του «σπιτιού». Ο Aubrey δείχνει ότι έχει ακούσει και εξέτασε τις 
εναλλακτικές απόψεις - και πώς αυτό τον έκανε να αλλάξει γνώμη. 

Aubrey Ακούγοντας τί είπε η δεσποινίς Smith, συμφωνώ επειδή είναι, είναι επειδή - 
είναι επειδή δεν θα έκανες πραγματικά - είναι ένα είδος μέρους που θα 
ήθελες να είσαι ασφαλής, δεν θες να σκοτωθείς αν- θα προτιμούσες – 
μάλλον προτιμάς χμμ να έχεις – να το παλέψεις λίγο αν θα εγκατέλειπες. 
Αλλά αν ήσουν στο Λονδίνο όταν ήταν ο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμος, θα ήταν 
περισσότερο σαν να έπρεπε να μείνεις μακριά από όλα. Έτσι θα 
προτιμούσα να πάω στην εξοχή. 



Συζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την αξιολόγηση τους 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

 

 

Παρουσιάζοντας αποδείξεις κριτικής σκέψης μέσω σύγκρισης ιδεών για εξέταση των αξιών τους  
KS3 παράδειγμα (ολομέλεια) 

 

 
 

Σημειώσεις 
Οι μαθητές συζητούν τι είναι το σπίτι. Τη συζήτηση διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός σε 
γύρους  αλλά τα αγόρια παίρνουν το ένα την άποψη του άλλου για να προσφέρουν 
εναλλακτικές λύσεις, ενώ συμφωνούν ή διαφωνούν ευγενικά μεταξύ τους.

Lucas. 
Συμφωνώ με τον Amiri γιατί όταν οι άνθρωποι όταν οι άνθρωποι όπως - όταν 
ο ξάδερφος μου μετακόμισε έξω από το Λονδίνο, του του έλειπε το Λονδίνο 
πολύ και ακόμη του λείπει αλλά εξακολουθεί να μένει εκτός Λονδίνου. Αλλά 
είναι κάπως – σαν, σαν  να ζείς κάπου για καιρό όπως τα παιδικά σου χρόνια 
και [τέτοια]  

T 
Lucas 

T Εντάξει. Ωραία. Christian. 
Christian Δεν θα έλεγα ότι συμφωνώ με τον Amiri. Θα έλεγα ότι χρειάζεται λίγο χρόνο να 

αλλάξεις πως – που πιστεύεις ότι είναι το σπίτι σου. Το συνηθίζεις. Αλλά 
γίνεται – αν μετακομίσεις το, το σπίτι σου δεν θα είναι , ας πούμε εκεί που 
γεννήθηκες. Ας πούμε γεννήθηκες στο, στο  - εκτός Λονδίνου και 
μετακόμισες στο Λονδίνο, το σπίτι σου νιώθεις ότι είναι στο Λονδίνο μετά 
από - ίσως θα ήταν μερικά χρόνια αν ζούσες έξω από το Λονδίνο για μερικά 
χρόνια. Απλά είναι το σπίτι σου, δεν αλλάζει, αλλά σταδιακά και όχι 
αμέσως. 

Θα το έλεγα για να αντικρούσω  το επιχείρημα του Harry ότι μπορείς ίσως  - 
μπορείς να αλλάξεις σπίτια – ή μπορείς να αλλάξεις σπίτια, αλλά δεν 
μπορείς να αλλάζεις σπίτια. Λοιπόν, αυτό που εννοώ είναι μπορείς να 
μετακομίσεις όσες φορές χρειάζεται αλλά το σπίτι σου, όπως το λες, σπίτι 
είναι όπου είναι η καρδιά σου – η καρδιά σου 

         

Amiri 



Σύνδεση ιδεών για τη σύνθεση τους 

Κάντε κλικ στο λογότυπο DIALLS στην επάνω δεξιά γωνία για να επιστρέψετε 

Συγκεντρώνοντας ιδέες για να δημιουργήσετε κάτι νέο 

KS2 παράδειγμα (ομάδα) 

Σημειώσεις 
Τα παιδιά ασχολούνται με το τι σημαίνει «σπίτι», και αν διαφορετικές καταστάσεις 
διαμονής θα θεωρούνταν σπίτι. Στον τελευταίο γύρο, ο Christian φάνηκε να φτάνει σε 
μια μέση άποψη για να συνδυάσει την άποψη του για τα ξενοδοχεία, που είναι ένα 
προσωρινό σπίτι, με το επιχείρημα της Mia ότι δεν ήταν ένα πραγματικό σπίτι, ορθά 
καθορισμένο. 
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