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“Εκπαιδευτικός διάλογος”
● Κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες μάθησης: Η ανάπτυξη νόησης είναι μια 

διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1962)

● Διάλογος είναι το μέσο στη διαδικασία αυτή → Ποιότητα διαλόγου επηρεάζει 
την ποιότητα μάθησης 

● “Διαλογικό μάθημα”○ Μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο○ Εκπαιδευτικός ενθαρρύνει, μοντελοποιεί το διάλογο, κάνει ερωτήσεις που 
ενεργοποιούν τη σκέψη

→ Εκπαιδευτικός από «κάτοχος γνώσης» μόνο μετατρέπεται και σε 
«συντονιστής» ή/και «συμμέτοχος» στην αλληλεπίδραση

Vygotsky, L. (1962). Thought and language. Cambridge MA: MIT.



Βασικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού 
διαλόγου

Συνθήκες διαλόγου: Ασφαλής χώρος για έκφραση ιδεών,
σεβασμός/αποδοχή ιδεών, ευκαιρίες για έκφραση ιδεών

“Κτίσιμο” ιδεών: Ο ένας να κτίζει πάνω στις ιδέες του άλλου
(προϋποθέτει να ακούν προσεκτικά τις ιδέες που εκφράζονται)

Δικαιολόγηση ιδεών: Υποστήριξη ιδεών με τη χρήση
τεκμηρίων (π.χ. επιστημονικά τεκμήρια, γεγονότα, ιδεολογία,
θρησκεία)

Διαχείριση ιδεών: Επεξεργασία ιδεών (διευκρινήσεις,
διαπραγμάτευση), πρόκληση ιδεών (ή μέρος τους), βελτίωση
ιδεών, σύγκριση ιδεών.



Επιχειρηματολογία

❖ Γραπτή ή προφορική κοινωνική δραστηριότητα που
έχει ως στόχο να αιτιολογήσει μια άποψη, στηρίζοντάς
την σε δεδομένα (van Eemeren et al., 1996).

❖ Σημαντική δεξιότητα για την καθημερινότητα όπου
αρκετά συχνά χρειάζεται να επιλύσουν προβλήματα, να
αξιολογήσουμε εναλλακτικές λύσεις και να καταλήγουν
σε αποφάσεις.

❖ Περιλαμβάνει χρήση δεδομένων ή πληροφοριών
(συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση) για να
υποστηρίξουμε έναν ισχυρισμό.



Ένα καλό επιχείρημα

Ένα καλό επιχείρημα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει:
• Ένα ισχυρισμό
• Δεδομένα ή τεκμήρια που να 

στηρίζουν τον ισχυρισμό
• Επεξήγηση που να δείχνει τη σύνδεση 

ανάμεσα στον ισχυρισμό και τα 
τεκμήρια. 

Οταν είναι δυνατό θα πρέπει το επιχείρημα 
να συμπεριλαμβάνει επεξήγηση του γιατί η 
εναλλακτική εξήγηση είναι λανθασμένη. 

Πιστεύω ότι οι κλιματικές 
αλλαγές είναι κυρίως 

αποτέλεσμα ανθρώπινης 
δραστηριότητας αφού τα 

δεδομένα δείχνουν ότι μετά 
τη βιομηχανική επανάσταση 
αυξήθηκε ο μέσος όρος της 

θερμοκρασίας και % του 
CO2 και γνωρίζουμε ότι 

αυτό συνδέεται με το 
φαινόμενο θερμοκηπίου. 

Παρά το ότι υπάρχουν 
τεκμήρια ότι ιστορικά η 
θερμοκρασία αυξήθηκε 

κυκλικά, αυτές οι αυξήσεις 
δεν ήταν ποτέ τόσο 

δραματικές. 



Τι συμβαίνει συνήθως στην επιχειρηματολογία

❑Αρχικά οι απαντήσεις είναι στα
δύο άκρα (Συμφωνώ/
Διαφωνώ)

❑Μέσα από τη διαδικασία
ανταλλαγής ιδεών και συλλογής
τεκμηρίων οι μαθητές θα
πρέπει μετακινηθούν κάπου
στο μέσο (Συμφωνώ/διαφωνώ
με προϋποθέσεις)



Πρακτικές υποστήριξης διαλόγου και 
επιχειρηματολογίας

✧ Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

✧ Αυξάνουμε το χρόνο αναμονής όταν κάνουμε μια ερώτηση για να 
έχουν χρόνο και άλλοι μαθητές να συμμετέχουν. 

✧ Απαντάμε με ερωτήσεις (π.χ. Πως το ξέρεις αυτό; Μπορείς να 
μας εξηγήσεις τη σκέψη σου; Οι άλλοι τι νομίζουν/ τι έχουν να 
πουν;)



Πρακτικές υποστήριξης 
επιχειρηματολογίας
✧ Ποια τα δεδομένα/τεκμήρια που έχουν οι μαθητές; Θα 

πρέπει με κάποιο τρόπο να “καταγραφούν” για να 
αποφασίσουν εαν κάποια από τις αποφάσεις είναι πιο πιθανή.

✧ Εξηγούμε στους μαθητές τη δομή του επιχειρήματος: 
✧ Ισχυρισμός (η άποψή μου)
✧ Δεδομένα/τεκμήρια (πού το ξέρω)
✧ Συλλογισμός (γιατί)

✧ Δίνουμε γλωσσικά στηρίγματα
- Απλά ρήματα και φράσεις που εκφράζουν άποψη (π.χ., «νομίζω», «πιστεύω», 
«κατά τη γνώμη μου») 
- Λέξεις, φράσεις για σύνδεση επιχειρημάτων («επίσης», «ακόμα», «επιπλέον») 
- Αιτιολογικές προτάσεις και σύνδεσμοι (π.χ., «γιατί», «επειδή», «διότι») 



π.χ.

▪ “Τι είναι ελευθερία;” (Διαθέσεις)

▪ “Πρέπει να συμβάλλουμε ενεργά στην κοινωνική ευημερία χωρίς να περιμένουμε 
αντάλλαγμα.” (Κοινωνική Ευθύνη)

▪ “Η ζωή σε αστικές περιοχές είναι καλύτερη από τη ζωή στις αγροτικές περιοχές. 
Δικαιολογήστε τη γνώμη σας.” (Ευρωπαική ταυτότητα)
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Ομαδικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν δίλημμα ("Talking Point")

Πώς ενθαρρύναμε διάλογο και επιχειρηματολογία στα 
μαθήματα DIALLS;
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Κανόνες διαλόγου
Όταν δουλεύουμε σε ομάδες….
1. Όλοι συμβάλλουν στη συζήτηση2. Όλες οι ιδέες αντιμετωπίζονται ως αξιόλογες, 

αλλά αξιολογούνται με κριτικό τρόπο3. Κάνουμε ερωτήσεις ο ένας στον άλλο
4. Ζητούμε από τον άλλο να δικαιολογεί την 

απάντησή του/την ιδέα του
5. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλο και 

λειτουργούμε σαν ομάδα!

Littleton, K. & Mercer, N. (2013). Interthinking: Putting talk to work. P.38

Πώς ενθαρρύναμε διάλογο και 
επιχειρηματολογία στα μαθήματα 
DIALLS;



Πώς συνδέονται οι Προτροπές 
Μαθήματος με τον Διάλογο και 

την Επιχειρηματολογία; 

Κάθε ‘Προτροπή Μαθήματος’ 
συνδέεται με ένα στόχο 

Διαλόγου και 
Επιχειρηματολογίας. Ο στόχος 
αναφέρεται στους μαθητές. Στο  

τέλος του μαθήματος γίνεται 
συζήτηση για το πόσο 
επετεύχθηκε ο στόχος. 

Σκεφτείτε πώς θα μπορούσε να 
επιτευχθεί ο στόχος στη 

συζήτηση στην ολομέλεια αλλά 
και τις συζητήσεις μαθητών σε 

ομάδες.  


