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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

• Προφίλ σχολείου

• Πορεία Επαγγελματικής Μάθησης 

2016-2017 2017-2018

2018-2019

• Οφέλη

-Η φωνή των εκπαιδευτικών

-Η φωνή των παιδιών

• Εν κατακλείδι …

-Η φωνή του σχολείου



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΜΑΘΗΣΗ

Συλλογικό 
εγχείρημα

Συστηματική 
διαδικασία 
συλλογής 

πληροφοριών

Συστηματική 
διαδικασία 

αναστοχασμού



Προφίλ του σχολείου



◎Μαθητικός Πληθυσμός

◎Στο σχολείο φοιτούν γύρω στα 280 παιδιά σε 12 τμήματα

◎ Διδακτικό προσωπικό

◎Στο σχολείο η διευθυντική ομάδα είναι τριμελής και είκοσι

εκπαιδευτικοί (Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης)

εργάζονται με πλήρη ή μερική απασχόληση.

◎Πόροι (Υλικοί και Ανθρώπινοι)

◎Σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα, χτισμένο με ευρωπαϊκές  

προδιαγραφές και άριστη υλικοτεχνική υποδομή

◎Δημογραφικά στοιχεία διδακτικού προσωπικού

◎-η μεγαλύτερη ομάδα του διδακτικού προσωπικού έχει

τοποθετηθεί στο σχολείο τη σχολική χρονιά 16-17

◎-όλοι κατέχουν οργανική θέση μόνιμου δασκάλου/δασκάλας

(μέσος όρος ετών υπηρεσίας, μεταξύ 13-16 χρόνια), και

◎-ένας μεγάλος αριθμός διδασκόντων κατέχει μεταπτυχιακό

τίτλο σπουδών σε θέματα συναφή με την εκπαίδευση.



Σκιαγράφηση της τριετούς 

πορείας δράσης στο πλαίσιο 

Επαγγελματικής Μάθησης 



Σχολική Χρονιά 2016-2017:

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών με την 

υποστήριξη λειτουργού του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου 

Θέμα: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

«ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ, 

ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες 

όλων των παιδιών»



Σχολική Χρονιά 2017-2018:

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών με την 

υποστήριξη λειτουργού του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου. 

Θέμα: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

«ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

στην αίθουσα διδασκαλίας συστηματικά 

και στο σχολείο συστημικά»

(εμβάθυνση στο θέμα)



Σχολική Χρονιά 2018-2019: 

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών, χωρίς  

υποστήριξη λειτουργού του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

Με εφόδια τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις καλές

πρακτικές που υιοθετήθηκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια,

συνεχίστηκε η συμμετοχική προσπάθεια των μελών της

σχολικής κοινότητας για συστηματική εφαρμογή των

αρχών διαφοροποιημένης διδασκαλίας στις τάξεις έχοντας

τις αξίες της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας ως

βασικά εργαλεία υλοποίησης του προγράμματος.



Α) Διάγνωση αναγκών με τη χορήγηση 

ερωτηματολογίου στους εκπαιδευτικούς και 

μαθητές των τάξεων Δ΄- Στ΄ 

Ανάλυση δεδομένων και αξιοποίησή τους για τον 

καθορισμό του θέματος και των μετέπειτα 

δράσεων.



Ερευνητικό
ς

Μεθοδολογικ
ός

Πρακτικ
ός

Θεωρητικ
ός

Πολυεπίπεδος Σχεδιασμός δράσεων



Β) Ομαδική Συμμετοχή / Ενεργοποίηση όλων των εκπαιδευτικών
(διάχυση  των δράσεων επαγγελματικής μάθησης) 

• περαιτέρω κατανόηση της έννοιας της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας (θεωρία → πράξη) και στη σχέση αξιολόγηση και 

διδασκαλία

• συνεργασία μεταξύ α) των εκπαιδευτικών β) της διευθυντικής 

ομάδας και των εκπαιδευτικών

• οργάνωση / σχεδιασμός ημερήσιων μαθημάτων / ενοτήτων / 

αξιολογήσεων στη βάση των αρχών της διαφοροποίησης και 

εφαρμογή τους

• ανταλλαγή διδακτικού υλικού μεταξύ των εκπαιδευτικών

• συμμετοχή σε συνδιδασκαλίες

• αλληλοπαρακολούθηση διδασκαλιών

• ενεργός εμπλοκή και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων



Ατομικοί Στόχοι Μαθητών



Νοητικά Στηρίγματα



Διαβαθμισμένες  δραστηριότητες



Δελτία Εισόδου – Δελτία Εξόδου



Δραστηριότητες Αγκυροβολίας



Διαφοροποιημένες Αξιολογήσεις



Συνεχής αναστοχαστική διαδικασία

• στην ολομέλεια του 

διδακτικού προσωπικού

• σε μικρότερες ομάδες 

εκπαιδευτικών

• ξεχωριστές συναντήσεις 

των συντονιστών του 

προγράμματος 

(διευθυντική ομάδα) με 

τους εκπαιδευτικούς

• ερωτηματολόγια

ενδιάμεσου και τελικού 

απολογισμού

◎ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

◎Αποτελέσματα 

συμμετοχής στο 

πρόγραμμα 

Επαγγελματικής 

Μάθησης

1. Ποια οφέλη έχεις αποκομίσει 

από τη συμμετοχή σου στο 

πρόγραμμα, ως 

εκπαιδευτικός και ως άτομο;

2. Ποιες αλλαγές έχεις 

παρατηρήσει σε σχέση με 

την εργασία των μαθητών 

σου στην τάξη και 

γενικότερα σε σχέση με τα 

μαθησιακά τους 

αποτελέσματα;

3. Ποιοι παράγοντες πιστεύεις λειτούργησαν υποβοηθητικά και ποιοι 

προκάλεσαν δυσκολίες κατά την εφαρμογή του προγράμματος 

επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο;



ΟΦΕΛΗ  

ως άτομα

ως εκπαιδευτικοί



ΑΥΤΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

• «Καλύτερη πρόσβαση στο μαθησιακό δυναμικό των μαθητών»

• «Προσαρμογή διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών»

• «Βελτίωση δεξιοτήτων για διάγνωση αναγκών των μαθητών»

• «Υιοθέτηση νέων μεθόδων παρακολούθησης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων για κάθε μαθητή»

• «Ανανέωση διδακτικών πρακτικών με βάση τις αρχές της 

διαφοροποίησης»

• «Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην εφαρμογή νέων πρακτικών, 

στη χρήση τεχνολογίας, στη διδασκαλία παρουσία συναδέλφων»

• «Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας και 

αλληλοϋποστήριξης στη σχολική μονάδα

• «Ξεπέρασα φοβίες και ανασφάλειες , απέκτησα θετική διάθεση 

και είμαι χαρούμενη στο εργασιακό μου περιβάλλον».



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

• «Μπήκα ξανά στη διαδικασία μελέτης της θεωρίας της οργάνωσης 

της τάξης»

• «Διεύρυνση των μαθησιακών προσεγγίσεων σε σχέση με μια 

ενότητα / ένα μάθημα»

• «Σφαιρική προσέγγιση μαθημάτων/ενοτήτων»

• «Προγραμματισμός στη βάση επιδιωκόμενων δεξιοτήτων»

• «Ξέφυγα από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.»

• «Αναθεώρηση στη διδακτική προσέγγιση»

• «Χρήση ποικιλίας εργαλείων/μέσων και πρακτικών που δεν είχα 

χρησιμοποιήσει ξανά.»

• «Γνωριμία/χρήση νέων τρόπων αξιολόγησης»

• «Διαφοροποιημένα δοκίμια αξιολόγησης»

• «Μεγαλύτερη ευελιξία»



ΟΦΕΛΗ  



ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ …

•Αυτονομία - Αυτορρύθμιση
«Η χρήση στηριγμάτων λειτουργεί πολύ υποστηρικτικά στην αυτονομία 

τους, αλλά συχνά και στην αυτοαξιολόγησή τους.»

«Ενίσχυση της αυτόνομης εργασίας»

«Μεγαλύτερη ευελιξία»

«Περισσότερες ευκαιρίες να δοκιμάσουν και να εργαστούν ατομικά, πριν 

τους παρουσιαστεί έτοιμη η γνώση»

•Συνεργασία – Σχέσεις
«Πιο ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μαθητών»

«Ανάπτυξη σεβασμού και ενσυναίσθησης προς τα άλλα μέλη της ομάδας 

τους»

•Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων



ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΑΤΙΑ … (π.χ., Δ΄, Ε΄, Στ΄)

Ενδεικτικές δηλώσεις:

Α. Όταν κάνουμε μάθημα στην τάξη μου …

Β. Στην τάξη μου κατά τη διάρκεια του μαθήματος …



Δ΄- Ε΄- ΣΤ’  ΤΑΞΕΙΣ: 

ΜΕΡΟΣ Β΄ (ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic
B1 … 121 ,00 2,00 1,4545 ,63246

B2 Λέω με άνεση τη γνώμη μου. 121 ,00 2,00 1,5537 ,59091

B3 Μ’ αρέσει όταν ρωτάει 
ερωτήσεις ο/η δάσκαλος/α μου.

121 ,00 2,00 1,2645 ,61602

B4 … 121 ,00 2,00 1,4298 ,63016

B5 … 121 ,00 2,00 1,8264 ,45967

B6 … 121 ,00 2,00 1,5868 ,64122

B7 … 121 ,00 2,00 1,5041 ,56456

B8 … 121 ,00 2,00 1,7190 ,51999

B9 … 121 ,00 2,00 1,8430 ,42834

B10 Ο/Η δάσκαλος/α μου μιλάει 
με θετικό/καλό τρόπο.

121 1,00 2,00 1,7686 ,42348

B11 … 121 ,00 2,00 1,7273 ,53229

Valid N (listwise)
121



Υπάρχει σχέση 

ανάμεσα στις 

δηλώσεις;

Για παράδειγμα:

• Οι μαθητές που 

δήλωσαν ότι  νιώθουν 

άνετα/τους αρέσει όταν 

ρωτάει ερωτήσεις η/ο 

εκπαιδευτικός (Β3) 

απάντησαν και 

θετικότερα στις 

δηλώσεις ότι 

χρησιμοποιούν διάφορα 

μέσα διδασκαλίας (Α14) 

και ότι ξεκινούν το 

μάθημα με εύκολες 

δραστηριότητες (Α16).



Υπάρχει σχέση 

ανάμεσα στις 

δηλώσεις;

Για παράδειγμα:

• Οι μαθητές που 

απάντησαν θετικότερα ότι 

η δασκάλα ελέγχει την 

εργασία τους (Α13), 

απάντησαν θετικότερα 

και στη δήλωση ότι 

μπορούν να διαλέγουν 

ποια εργασία θέλουν να 

κάνουν (Α12).



ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΜΕΡΟΣ Α΄)
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic
A1 16 1,00 2,00 1,7500 ,44721
A2 16 1,00 2,00 1,4375 ,51235
A3 16 1,00 2,00 1,8125 ,40311
A4 16 ,00 2,00 1,2500 ,57735
A5 16 1,00 2,00 1,3750 ,50000
A6 16 1,00 2,00 1,3750 ,50000
A7 16 1,00 2,00 1,2500 ,44721
A8 16 1,00 2,00 1,3750 ,50000
A9 16 1,00 2,00 1,3750 ,50000
A10 16 1,00 2,00 1,8750 ,34157
A11 16 1,00 2,00 1,4375 ,51235
A12 16 ,00 2,00 ,8750 ,80623
A13 16 1,00 2,00 1,5000 ,51640
A14 16 ,00 2,00 1,3125 ,60208
A15 16 1,00 2,00 1,5625 ,51235
A16 16 1,00 2,00 1,8125 ,40311
A17 16 1,00 2,00 1,8750 ,34157
A18 16 1,00 2,00 1,9375 ,25000
A19 16 ,00 2,00 1,0625 ,68007
A20 16 1,00 2,00 1,3750 ,50000
A21 16 1,00 2,00 1,3750 ,50000
A22 16 ,00 2,00 1,5000 ,63246
A23 16 1,00 2,00 1,8750 ,34157
A24 16 1,00 2,00 1,5625 ,51235
A25 16 1,00 2,00 1,6250 ,50000
A26 16 1,00 2,00 1,4375 ,51235
Valid N (listwise) 16



ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΜΕΡΟΣ Β΄)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic
B1 16 ,00 2,00 1,8125 ,54391

B2 16 1,00 2,00 1,5000 ,51640

B3 Μ’ αρέσει όταν ρωτάει 
ερωτήσεις ο/η δάσκαλος/α μου.

16 ,00 2,00 1,1250 ,50000

B4 16 1,00 2,00 1,5000 ,51640

B5 16 2,00 2,00 2,0000 ,00000

B6 16 ,00 2,00 1,6250 ,71880

B7 16 1,00 2,00 1,6875 ,47871

B8 16 ,00 2,00 1,5625 ,62915

B9 16 1,00 2,00 1,9375 ,25000

B10 16 1,00 2,00 1,8125 ,40311

B11 16 1,00 2,00 1,8750 ,34157

Valid N (listwise)
16



Εν Κατακλείδι….

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ  



32

Συνεργασία  με 
μικρή ομάδα 

ειδικών

Σταδιακή 
ανάπτυξη 
κλίματος 

εμπιστοσύνης

Τροποποίηση 
υφιστάμενων 

δομών, οργάνωσης 
και λειτουργίας της 
σχολικής μονάδας

Μεγάλος αριθμός 
μαθητών στην 

αίθουσα με 
διαφορετικές 

ανάγκες

Περιορισμένος 
χρόνος των 

εκπαιδευτικών



τα σχολεία μπορούν να γίνουν 

κουλτούρες όπου οι νέοι άνθρωποι 

ανακαλύπτουν τη χαρά, τη δυσκολία 

και τη συγκίνηση της μάθησης όπως 

και εμείς οι ενήλικες 

ανακαλύπτουμε ξανά τη χαρά, τη 

δυσκολία και τη συγκίνηση της 

μάθησης. …

Είμαστε όλοι μια κοινότητα 

ανθρώπων που μαθαίνουν 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ



Η μάθηση των παιδιών εξαρτάται από 

την επαγγελματική μάθηση των 

εκπαιδευτικών, η οποία εμπλουτίζεται 

από την ανατροφοδότηση των μαθητών.

ΠΑΡΑΔΟΧΗ: Η επίδραση των 

εκπαιδευτικών στα μαθησιακά 

αποτελέσματα των μαθητών είναι άμεση.



Ο ρόλος της διεύθυνσης και του 

υποστηρικτή είναι καθοριστικός 

στην πορεία της μάθησης και 

αποσκοπεί να ενδυναμώσει την 

ομάδα των εκπαιδευτικών και να 

βελτιώσει την ποιότητα του σχολείου 

εκ των έσω….

να γίνει ένα σχολείο που «μαθαίνει».




