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Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, 
ο ρόλος της ψυχολογίας και κοινωνιολογίας στην παιδαγωγούσα 
διδασκαλία, κλάδοι παιδαγωγικής, ιδιότητες βούλησης σε σχέση µε 
την παιδαγωγική, τα παιδαγωγικά και µορφωτικά ιδεώδη από την 
αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Υποστηρικτές και Αντίθετοι µε το ρόλο 
της αγωγής. Οι παιδαγωγικές θεωρίες για το ∆ιαφέρον. 
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είδη µάθησης, τα αποτελέσµατα της µάθησης, οι νόµοι της µάθη-
σης, διαίρεση σχολείων σε σχέση µε τη µάθηση, προγράµµατα σπου-
δών, διαίρεση µαθηµάτων και ύλης. Συστήµατα σπουδών, σε σχέ-
ση µε τη µάθηση και τις παιδαγωγικές θεωρίες, Μάθηση και Νοη-
µοσύνη, Προβλήµατα στη µαθησιακή διαδικασία. 
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της αγωγής. Το αντικείµενο της αγωγής, ο σκοπός και τα είδη της 
αγωγής, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της αγωγής. 
Οι επικοινωνιακές σχέσεις στη σχολική αγωγή. Τα κίνητρα και η 
µαθητική συµπεριφορά. Το σύστηµα αµοιβών και ποινών. Η λει-
τουργία ποινής και τιµωρίας στο πλαίσιο της αγωγής. Ο συναγω-
νισµός και ο ανταγωνισµός στη σχολική τάξη. 
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ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ...............................................................  79 
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σµός, µορφολογική θεωρία µάθησης, θεωρία ψυχολογικού πεδί-
ου, γνωστικές θεωρίες, κοινωνική θεωρία, ψυχοκοινωνική θεωρία, 
κοινωνικοπολιτισµική θεωρία µάθησης, ανθρωπιστική θεωρία µά-
θησης. Οι νεότερες συµπληρωµατικές θεωρίες µάθησης. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ........................................................................  96 
Οι παιδαγωγικές θεωρίες για τη µαθητική συµπεριφορά. Η παρα-
βατική και µη επιθυµητή συµπεριφορά και τα αίτιά της. Η επιθυ-
µητή συµπεριφορά. Η µαθητική αταξία - απειθαρχία και µοντέλα 
ελέγχου της κατά τις παιδαγωγικές σχολές. Ήπιες µορφές µη επι-
θυµητής συµπεριφοράς. Η συµπεριφορά και η προσωπικότητα του 
ανθρώπου. Η ηθικοσυναισθηµατική ανάπτυξη και οι παιδαγωγι-
κές θεωρίες. Η ηθικότητα ως εκπαιδευτική και παιδαγωγική επι-
δίωξη. Η διαχείριση της σχολικής ∆ικαιοσύνης από τον εκπαιδευ-
τικό. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ .......................................................................  116 
Το νόηµα της σχολικής τάξης κατά τις παιδαγωγικές σχολές, η 
οµοιογένεια και η ανοµοιογένεια στη σχολική τάξη. Οι παιδαγω-
γικές, µαθησιακές και επικοινωνιακές σχέσεις στη σχολική τάξη. 
Ο σχολικός χώρος από παιδαγωγική και εκπαιδευτική σκοπιά. Η 
λειτουργία του διαλείµµατος και ο ρόλος του παιχνιδιού στο σχο-
λικό χώρο. 
 
 



Περιεχόµενα 
 

9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  
ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ...................................................  123 
Τι είναι οι µαθησιακές δυσκολίες, η ∆υσλεξία και οι δυσλεκτικοί 
µαθητές. Τα αίτια, τα συµπτώµατα και οι τρόποι αξιολόγησης των 
δυσλεκτικών. Τρόποι θεραπείας των υπερκινητικών και παρορµη-
τικών παιδιών. Η Αριστεροχειρία. Ειδικές περιπτώσεις µαθητών 
µε µαθησιακά προβλήµατα (σχιζοφρενείς, κωφάλαλοι, τυφλοί). Τα 
προβλήµατα των εφήβων και της εφηβείας γενικότερα. 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ..................................................  141 
Το αντικείµενο της διδακτικής, η θέση της διδακτικής στο σύστη-
µα επιστηµών, η σκοποθεσία και η στοχοθεσία στη διδακτική δια-
δικασία, η µεθοδολογία στη διδακτική πράξη. Η αξιολόγηση ως 
τµήµα της διδακτικής διαδικασίας, ο ρόλος των ερωτήσεων στη δι-
δακτική πράξη. Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη στη διδακτική, 
η στρατηγική - µοντέλο διδασκαλίας γενικά. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄  
ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ...........................  157 
Η διερευνητική, η εποικοδοµητική, η οµαδοσυνεργατική, η διαθε-
µατική/διεπιστηµονική, η άµεση διδασκαλία. Προτεινόµενο Curri-
culum (σχέδιο) µε φιλοσοφικό προσανατολισµό και κοινωνική διά-
σταση. Εναλλακτικές διδακτικές µέθοδοι κατά τις παιδαγωγικές 
θεωρίες. Η πορεία διδασκαλίας και τα στάδια, σύµφωνα µε τις παι-
δαγωγικές θεωρίες. Ο ρόλος του προγραµµατισµού στη διδασκα-
λία και τη διδακτική ευρύτερα. 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄  
Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ...........................  181 
Η Στρατηγική της Ιστορίας (µέθοδοι, στόχοι, πορεία), η Αξιοποίη-
ση των πηγών, η Στρατηγική των Αρχαίων Ελληνικών από πρω-
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τότυπο και µετάφραση (διδαγµένο), η διδακτική του Συντακτικού 
και της Γραµµατικής στο πλαίσιο των Αρχαίων Ελληνικών (µέ-
θοδοι, στόχοι, πορεία). Η Στρατηγική των Λατινικών ως µαθή-
µατος γλωσσικού. Η Στρατηγική του Αδίδακτου κειµένου.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄  
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ .................................................................  196 
Η Στρατηγική της Εκθεσης (Περιεχόµενο  Εκφραση  ∆οµή). 
Η ικανότητα των µαθητών για παραγωγή λόγου. Η αξιολόγηση 
στην έκθεση και προτάσεις για τη διόρθωση. Ενδεικτικά πλάνα - 
τύποι θεµάτων. Η φιλοσοφία της Εκφρασης και ∆οµής στην έκθε-
ση. Η Περίληψη ως άσκηση λόγου. Η σηµασία της παραγραφο-
ποίησης και της δοµής παραγράφου. Η ∆ιεύρυνση της κριτικής 
σκέψης στην έκθεση. Προτάσεις για µαθητές µε πολλές γλωσσικές 
δυσκολίες. Η παραγωγή και συγγραφή λόγου σε διάφορα κειµενι-
κά είδη. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄  
Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ .........................  225 
Η Στρατηγική διδασκαλίας στην Πεζογραφία και την Ποίηση. Τα 
αφηγηµατικά κείµενα και η διδακτική τους. Η µεθοδολογία στο 
λογοτεχνικό κείµενο. Η διαθεµατική µέθοδος στη Λογοτεχνία. Η 
διακειµενικότητα ως διδακτική µέθοδος. Η αξιοποίηση της ψυχα-
ναλυτικής ανάγνωσης στο λογοτεχνικό κείµενο. Η Στρατηγική της 
Φιλοσοφίας ως βιωµατικού και κριτικού µαθήµατος. 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (από πρωτότυπο)..............  249 
∆οκιµή διδασκαλίας στον Θουκυδίδη § 37, 39, 41, Πρόταση δι-
δασκαλίας στη Θεογονία του Ησιόδου, Πρόταση στον Ευριπίδη, 
Βάκχαι, Πρόταση στον Αριστοτέλη, Ηθικά Νικοµάχεια, (Ενότ. 
2η, 4η, 10η). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆΄  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ                                                               

(από πρωτότυπο – από µετάφραση) ........................................  275 
∆οκιµή διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά (πρωτότυπο) της Β΄ 
Γυµνασίου (Ενότ. 2η), Πρόταση στον Λυκούργο κατά Λεωκράτους. 
Πρόταση στον Αριστοτέλη, Ηθικά Νικοµάχεια (Ενότ. 8η) και Πο-
λιτικά. (ενότ. 16η) Πρόταση στον Πλάτωνα, Πολιτεία, (ενότ. 11η) 
∆οκιµή διδασκαλίας σε Αδίδακτο κείµενο. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ                                                                 

(από πρωτότυπο – από µετάφραση) ........................................  295 
∆οκιµή διδασκαλίας στον Ηρόδοτο, Ιστορίη (Ενότ. 8η), στον Ο-
µηρο, Ιλιάς, ραψ. Ω, Οδύσσεια, ραψ. Ε. Πρόταση διδασκαλίας 
στο Σοφοκλή, Αντιγόνη. Προτάσεις για την αρχαία τραγωδία από 
µετάφραση (Ευριπίδου Ελένη ή Ορνιθες Αριστοφάνους). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΈΚΘΕΣΗΣ ............................  330 
∆οκιµή διδασκαλίας στην Ποίηση, «Το Ψωµί» του Σαχτούρη, 
πρόταση στον Σεφέρη, «Η Ελένη», «Επί Ασπαλάθων», «Ο Τελευ-
ταίος Σταθµός». Πρόταση διδασκαλίας στη θεµατική ενότητα «Ε-
πίκληση στην Αυθεντία» από το βιβλίο Πειθώ. ∆οκιµή διδασκα-
λίας στη Νέα Ελληνική γλώσσα της Γ΄ Γυµνασίου (Ενότ. 2η). 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ........................................................  348 
∆οκιµή διδασκαλίας στην Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυµνασίου, πρόταση 
στην Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία της Β΄ Γυµνασίου, Προ-
τάσεις για τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Γ΄ Γυµνασίου. 
Πρόταση στην τοπική Ιστορία µε τη µέθοδο project. Προτάσεις 
στη Νεότερη Ιστορία γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου. 
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