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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

    

Οργάνωση: 

 Ο εκπαιδευτικός βάζει όρους και στόχους για όλη την τάξη, για το κάθε 
μαθητή ξεχωριστά. 

 Δείχνει στους μαθητές την τεχνική της μελέτης και την επαναλαμβάνει 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Εργασίες: 

 Αποφεύγει ερωτήσεις με πολλά σκέλη. 
 Προτιμά σύντομες ερωτήσεις με απλουστευμένη γλώσσα. 
 Εναλλακτικά δίνει το δικαίωμα της παρουσίασης των εργασιών σε 

σχεδιάγραμμα ή σε μορφή σημειώσεων. 
 

Παράδοση μαθήματος: 

 Ξεκινά από τα γνωστά προηγούμενα, χρησιμοποιώντας λέξεις – 
κλειδιά. 

 Ο ρυθμός δεν πρέπει να είναι ούτε αργός αλλά ούτε και γρήγορος. 
 Χρησιμοποιεί χάρτες, χρωματιστές κιμωλίες, εφημερίδες, περιοδικά 

(πολυαισθητηριακή μέθοδος). 
 Απευθύνεται ονομαστικά σε κάποιους μαθητές ανά τακτά διαστήματα. 
 

Τάξη: 

 Ο μαθητής κάθεται με «ήσυχους» συμμαθητές του. 
 Του δίνεται η ευκαιρία να κινηθεί (να γράψει στον πίνακα, να δείξει στο 

χάρτη...). 
 Του επιτρέπεται η κίνηση σε «προκαθορισμένες περιοχές» όπως 

επίσης - κατόπιν συμφωνίας - να απασχολεί τα χέρια του... 
Αξιοποιώντας την εμπειρία των ενηλίκων, ολόκληρη η τάξη μπορεί να 
εφαρμόσει έναν κώδικα λειτουργίας, με συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι θα 
τηρούνται από όλα τα παιδιά της τάξης, όπως τηρείται ο Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ.) από τους οδηγούς. 

 

 



Παράδειγμα: "Κανόνες Δημοκρατίας" 

 Σηκώνω πάντα το χέρι μου πριν μιλήσω. 
 Περιμένω να έρθει η σειρά μου. 
 Περιμένω να τελειώσει αυτός που μιλάει. 
 Ακούω και προσέχω αυτόν που μιλάει. Δεν κοροϊδεύω κανέναν γι' αυτά 

που λέει. 
 
Οι πέντε αυτοί κανόνες μπορούν να γραφτούν σ' ένα μεγάλο χαρτί με 
ευανάγνωστα γράμματα και να κρεμαστούν στον τοίχο ώστε να μπορεί να τα 
διαβάζει το κάθε παιδί από οποιοδήποτε σημείο της αίθουσας. Ενδείκνυται 
ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει υπερκινητικό παιδί στο τμήμα. 
Τα υπερκινητικά παιδιά χρειάζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος κάποια 
χρονικά διαστήματα με δραστηριότητα. Γι' αυτό τα περισσότερα έχουν 
αναπτύξει δικές τους στρατηγικές εκτόνωσης όπως, π.χ. πηγαίνουν να πιουν 
νερό ή κάθε μισή ώρα πηγαίνουν στην τουαλέτα. 
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