
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 



Η έννοια της μεθόδου 
 Προϊόν του Διαφωτισμού (Descartes, «Λόγος περί της 

μεθόδου». Εξελίχθηκε στη νεωτερική επιστημολογία ως 
επιστημονική- ερευνητική μέθοδος. 

 Η αναζήτηση θεωρητικών βάσεων για τη διδασκαλία 
θεωρήθηκε αρχικά ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
μεθόδων. 

 Έτσι, η παιδαγωγική δανείστηκε αρχικά τα πρότυπα των 
μεθόδων διδασκαλίας από τις επιστημονικές μεθόδους 
που υπηρετούν την έρευνα. 

 Οι μέθοδοι αυτές ανήκουν στην καρτεσιανή 
επιστημολογία και, αργότερα, εγγράφονται στο 
θετικιστικό παράδειγμα (αναλογίες με την εφαρμοσμένη 
επιστήμη). 

 

 

 



Κρίσιμες διευκρινίσεις 
 Η μέθοδος δεν μπορεί να οριστεί μόνο ως σύνολο 

τρόπων και μέσων για τη μετάδοση των περιεχομένων. 
 Κάτι τέτοιο υπονοεί μια σαφή διάκριση ανάμεσα στο «τι» 

και στο «πώς» πρέπει να διδαχτεί. 
 Η μέθοδος παίρνει τον ουσιαστικό της χαρακτήρα, όταν 

αναφέρεται σε ολοκληρωμένα συστήματα διδακτικών 
πρακτικών, που απορρέουν από μια ευρύτερη σύλληψη 
για τους σκοπούς της εκπαίδευσης, τη φύση των 
περιεχομένων που θα διδαχθούν και την συνεκτίμηση των 
τρόπων μάθησης. 

 Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν όλες οι παραδειγματικές 
διδακτικές θεωρίες τις οποίες επινόησαν μεγάλοι 
παιδαγωγοί από τον Σωκράτη ως τους Froebel, Pestalozzi, 
Montessori κλπ. 
 
 
 
 



Η έννοια της μεθόδου στο Α.Π. 
 Για τους θεωρητικούς του Α.Π., η μέθοδος δεν περιορίζεται 

στην εκτέλεση ενός προγράμματος, δεν διαθέτει δηλαδή 
αυτονομία σε σχέση με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του. 

 Βρίσκεται σε μια οργανική σύνδεση με τα υπόλοιπα δομικά 
στοιχεία της διδασκαλίας: τους σκοπούς και τους στόχους 
της, τα περιεχόμενα, τις μορφές και τα μέσα, περικλείοντας, 
ταυτόχρονα τη γνώση των τρόπων με τους οποίους μαθαίνει 
ο μαθητής: 

 Π.χ. Όταν οι διδακτικοί στόχοι μιας διδασκαλίας φτάνουν 
μέχρι το «να μπορούν οι μαθητές να ταξινομούν το υλικό 
ενός κειμένου σε γεγονότα και σχόλια», 

 - πόσο είναι δυνατόν η μορφή διδασκαλίας να είναι ο 
διάλογος επιχειρημάτων; Και 

 πόσο είναι δυνατόν η μέθοδος διδασκαλίας να είναι 
ερμηνευτική; 

 

 



Κλασικές διδακτικές μέθοδοι  
 Εντάσσονται στην καρτεσιανή επιστημολογία, 

επικαλούνται δηλαδή την τυπική λογική. 
Περιγράφουν περισσότερο τις ακολουθίες της 
σκέψης ή της δομημένης παρουσίασης ενός 
περιεχομένου και λιγότερο τις πραγματικές 
διδακτικές λειτουργίες σε μια τάξη. Είναι οι: 

 Επαγωγική ή συνθετική μέθοδος 

 Παραγωγική ή αναλυτική μέθοδος 

 Αναλυτικο-συνθετική μέθοδος  

 Ερμηνευτική μέθοδος 

 Συγκριτική μέθοδος 



 

Επαγωγική ή συνθετική μέθοδος 
  Στηρίζεται στο ερευνητικό μοντέλο των θετικών 

επιστημών (εμπειρικές αφετηρίες, συστηματικές 
παρατηρήσεις, γενικεύσεις). 

 Προχωρά από τα επιμέρους στην ολότητα (στα 
συμπεράσματα ή στην εξαγωγή κανόνων). 

 Εφαρμόζεται στα γλωσσικά μαθήματα αλλά και την 
Ιστορία. 

 Έχει δεχτεί κριτική από επιστημολογικής πλευράς 
(Popper: οι εμπειρικές προτάσεις είναι ανεπαρκείς για 
να οδηγήσουν σε λογικό συμπέρασμα, παρά μόνο με τη 
λογική της πιθανότητας). 

 Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης της εμπειρίας των 
μαθητών με το γνωστικό αντικείμενο. 



 

Παραγωγική ή αναλυτική μέθοδος 
  Συνδέεται με την ίδια τη δυνατότητα θεμελίωσης 

αποδεικτικών συλλογισμών  παραγωγής αληθών 
συμπερασμάτων. Τυπικό παράδειγμα: ο παραγωγικός 
συλλογισμός (με την πρώτη προκείμενη να είναι μια 
αυταπόδεικτη αλήθεια). 

 Προχωρά από τους ορισμούς στα επιμέρους, από το 
γενικό στο ειδικό. 

  Εφαρμόζεται στα μαθηματικά, αλλά και σε κάθε 
αντικείμενο στο οποίο η διδασκαλία θεμελιώνεται σε 
κανόνες, ορισμούς ή αυταπόδεικτες αλήθειες. 

 Ασκεί τις δεξιότητες συλλογισμού των μαθητών και 
αναδεικνύει τη λογική ορθότητα και εγκυρότητα. 

 Μπορεί να χειραγωγήσει, όταν στηρίζεται σε μη 
αυταπόδεικτες προκείμενες (ηθικές, ιδεολογικές κ.λπ). 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Αναλυτικο-συνθετική μέθοδος  
  Σύνθεση των δύο προηγούμενων μεθόδων 

 Τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής μεθόδου 
εμφανίζονται στις πρώτες φάσεις της διδασκαλίας 
(έναρξη από ορισμούς, κανόνες ή περιγράμματα 
της ενότητας & κίνηση προς τα επιμέρους). 

 Μετά, η διδασκαλία συνεχίζεται ως επαγωγή: τα 
επιμέρους ανασυντίθενται σε ένα υψηλότερο 
επίπεδο. 

 Οι φάσεις της αναλυτικο-συνθετικής μεθόδου θα 
μπορούσαν να αντιστοιχιστούν με την ακολουθία 
των υποκατηγοριών του γνωστικού τομέα στην 
στοχοταξινομία του Bloom. 



 

Ερμηνευτική μέθοδος 
  Αφορά σε: λογοτεχνικά κείμενα, ιστορικές πηγές κ κάθε 

κειμενικό δείγμα που χαρακτηρίζεται από μη αναφορική 
γλώσσα ή νοηματική απροσδιοριστία. 

 Η γενικότερη πρακτική των ανθρωπιστικών επιστημών 
απέναντι στο ζήτημα του νοήματος  

   

 Σκοπός της η κατανόηση και όχι η εξήγηση. 

 Κατανόηση = διαδικασία αναγωγής των λεκτικών σημείων 
σε ό,τι θέλει να εξωτερικευθεί μέσω αυτών (υποτύπωση 
μιας εσωτερικότητας). 

 Εργαλείο της ερμηνείας: Ο συσχετισμός μιας «άγνωστης» 
πραγματικότητας, του νοήματος, με μια γνωστή: τα 
λεκτικά του στοιχεία και τα ιστορικά του συγκείμενα. 

 

 



Ο ερμηνευτικός κύκλος ως διδακτική πορεία 

 1/ Ενεργοποίηση των βιωματικών ανταποκρίσεων των 
μαθητών: ανάγνωση άμεση, αισθητική που αφήνει 
ανοιχτές προσδοκίες νοήματος και οικοδομεί 
ερμηνευτικές υποθέσεις. 

 2/ Ανάγνωση πιο αποστασιοποιημένη, έγκυρη και 
κριτική: α) Σαφείς αναγνωστικές οδηγίες, ώστε οι 
μαθητές να στηρίζουν τις κρίσεις τους στη γλώσσα του 
κειμένου, β) Ένταξη του κειμένου στα 
ιστορικοφιλολογικά του συμφραζόμενα. 

 3. Συζήτηση για τα θέματα του κειμένου: οι μαθητές 
τοποθετούνται, διαλέγονται, συνδέουν τα θέματα του 
κειμένου με τον δικό τους κόσμο ή δημιουργούν κάτι 
νέο. 

 



Παράδειγμα 
Κ. Καρυωτάκη, «Είμαστε κάτι …»  

(Ελεγεία κ Σάτιρες 

 

Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες  

κιθάρες. Ο άνεμος, όταν περνάει, 
στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει 
στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες. 

Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες. 
Υψώνονται σα δάχτυλα στα χάη, 
στην κορυφή τους τ’ άπειρο αντηχάει, 
μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες. 

Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, 
χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. 
Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύσις. 

Στο σώμα, στην ενθύμηση πονούμε. 
Μας διώχνουνε τα πράγματα, κι η ποίησις, 
είναι το καταφύγιο που φθονούμε. 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Francis Vielé-Griffin 

                [N’est – il une chose] 

Του κόσμου πια δεν είναι 
ούτ’ ένα πράγμα σ’ εμάς αγαπητό 
–ένα τραγούδι, μια παρθένα, 
ένα βιβλίο, ένα φυτό– 

ιερό δεν είναι σε μιαν άκρη, 
κάτου απ’ την όψη τ’ ουρανού 
–ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ, μια   
γλυκιά θύμηση του νου– 

δεν είναι γύρω ούτ’ ένα πάθος, 
υπέρτερο, θριαμβευτικό 
–μια δόξα, ή ένα ωραίο λάθος, 
ή ένα μεγάλο μυστικό– 

α! που οι ψυχές να το αγαπάνε 
και να γελούν εδώ στη γης, 
που να το βλέπουμε και να ’ναι 
δικαιολογία της ζωής. 

 



Επιλογή εξωκειμενικών στοιχείων 

 Α) Ιστορικο-κοινωνικά  

 Πρώτη δεκαετία μεσοπολέμου (1920-1930): Ψυχικός κάματος και 
δυσκολία προσαρμογής στην πραγματικότητα. Απαισιόδοξη διάθεση, 
αίσθημα ανίας και ελαττωμένη αντίσταση στην πραγματικότητα.  

 Β) Κριτικά κείμενα 

 Τέλος Άγρας,  «Ο Καρυωτάκης και οι σάτιρες»  

 «Αυτό λοιπόν είναι που τον κατατρώγει: η απουσία των ωραίων 
πραγμάτων, η απουσία των σπανίων πραγμάτων, η απουσία των 
μεγάλων πραγμάτων, η απουσία –έστω– των τραγικών. Η μονοτονία κι 
η πεζότης της ζωής. Μ’ άλλους λόγους: είναι ρομαντικός. Εφαντάσθηκε 
την αλήθεια, την ομορφιά, την καθαυτό πραγματικότητα –έξω από τη 
ζωή. Πέρα από τη ζωή. Αφηρημένην». 



 

Συγκριτική μέθοδος 
  Ενδιάμεση μέθοδος (μεταξύ επαγωγής και 

παραγωγής), όταν υπάρχουν δεδομένα που 
επιδέχονται συγκριτικής αποτίμησης. 

 Ασκούν την παρατηρητικότητα και εξοικειώνουν με τη 
χρήση κριτηρίων. 

 Διακρίνεται σε περιγραφική (προσδιορισμός 
εξωτερικής σχέσης μεταξύ στοιχείων) και ερμηνευτική 
(ανάλυση των αιτίων και των διαμορφωτικών όρων 
μιας σχέσης). 

 Οι δεξιότητες σύγκρισης προάγουν την κριτική σκέψη. 
Αναπτύσσονται υπό προϋποθέσεις: α) να δίνονται και 
οι δύο όροι της σύγκρισης, β) να προτείνονται άξονες 
σύγκρισης, γ) να δίνονται οδηγίες που κατευθύνουν τη 
διαδικασία της σύγκρισης. 



Τα όρια των κλασικών μεθόδων 
 Το νέο επιστημονικό πνεύμα (Bachelard 2000 [19996]: 

136-137) αμφισβητεί τη διαχρονικότητα ακόμη και των 
αποτελεσματικότερων μεθόδων.  

 Oι έννοιες, οι μέθοδοι είναι πάντοτε γενικές συλλήψεις 
ενός εγχειρήματος και συναρτώνται με τα συγκεκριμένα 
ερωτήματα, τις επιδιώξεις και τις πειραματικές συνθήκες 
κάτω από τις οποίες έχουν διατυπωθεί. 

  Όσο απομακρυνόμαστε από το πεδίο του 
πειραματισμού και της εφαρμογής, όσο μετατρέπουμε 
τη μέθοδο σε μια μηχανική πρακτική που οδηγείται 
από τη συνήθεια στην πορεία που έχει επανειλημμένα 
ακολουθήσει, τόσο η μέθοδος χάνει την αρχική 
γονιμότητά της. 



Τα όρια των κλασικών μεθόδων2 
 

 «Ίσως μια νέα προσέγγιση στη μελέτη της διδασκαλίας 
θα αναδυθεί, όταν εγκαταλείψουμε τον όρο «μέθοδος», 
ο οποίος έχει συσχετισθεί με βαρυφορτωμένους όρους, 
όπως «παραγωγή», «επαγωγή» κ.λπ. –όρους για τους 
οποίους ο καθένας έχει τους δικούς του προϊδεασμούς 
και προτιμήσεις. Αν σχίσουμε τη λεκτική κουρτίνα και 
κοιτάξουμε τις πραγματικές διδακτικές λειτουργίες στην 
τάξη, θα τις βρούμε διαφορετικές από εκείνες που οι 
γλωσσικές μας δεσμεύσεις μας οδηγούν να πιστέψουμε. 
Βλέπουμε ότι οι δάσκαλοι κάνουν πολλά πράγματα, που 
δεν μπορούν να προσαρμοστούν νοικοκυρεμένα στις 
παραδοσιακές παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη μέθοδο». 

  Smith, 1960: 240 



Ποιες λέξεις λείπουν; 
 

 “Tο σημαντικότερο στοιχείο προόδου τ …..…..  είναι η 
έκπληξη που προκαλεί μία νέα εικόνα ή ένας νέος 
συνδυασμός εικόνων, αφού η έκπληξη διεγείρει την 
―πάντοτε κάπως ψυχρή― λογική και την αναγκάζει 
να προχωρήσει προς νέους συσχετισμούς. Όμως η 
ίδια η αιτία αυτής της προόδου, δηλαδή εκείνο που 
προκαλεί την έκπληξη, είναι τα δυναμικά πεδία που 
δημιουργούν οι νέοι συνδυασμοί εικόνων στη 
φαντασία. όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη αυτών 
των συνδυασμών, τόσο μεγαλύτερη και η ευτυχία 
του ………… που κατόρθωσε να τους συνθέσει”. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 20) Πώς θα εξηγούσατε σε κάποιον ότι η ίδια η έννοια της μεθόδου 

είναι προϊόν του Διαφωτισμού και της Νεωτερικότητας; β) με βάση 
την προηγούμενη εξήγησή σας, θα μπορούσατε στη συνέχεια να  
τεκμηριώσετε  γιατί οι κλασικές διδακτικές μέθοδοι (τις οποίες θα 
αναφέρετε) έχουν κάποιους περιορισμούς;  

 21) Πότε μια διδακτική μέθοδος παίρνει τον ουσιαστικό της 
χαρακτήρα και δεν ταυτίζεται με το σύνολο των τεχνασμάτων που 
μπορούν να κάνουν ένα μάθημα ελκυστικό; 

 22) Ποια μέθοδο θα επιλέγατε (ανάμεσα στην παραγωγική, την 
επαγωγική και την αναλυτικοσυνθετική), για να διδάξετε μια 
ενότητα, όπως, λ.χ. την «Εισαγωγή στην Τραγωδία»; Να εξηγήσετε 
τα κριτήρια της επιλογής σας. 

 23) α) Ποια είναι εκείνη η μέθοδος η οποία θα μπορούσε να προάγει 
συστηματικά την κριτική σκέψη; β) Για ποιους λόγους και κάτω από 
ποιες προϋποθέσεις θα είχε την παραπάνω δυνατότητα; 

 


