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 Ποια προβλήματα θέσαμε: 

 

• Ανομοιογένεια παιδιών της τάξης 

ως προς το επίπεδο στους πιο 

κάτω τομείς ανάπτυξης: 

 Συναισθηματική ευαισθησία 

μερίδας παιδιών 

 Μειωμένη ικανότητα 

συγκέντρωσης μερίδας παιδιών 

• Και ανομοιογένεια ως προς την 

ηλικία 

Τι μας δήλωσαν τα παιδιά  

(μέσα από προσωπική συνέντευξη με τη χρήση 

δομημένου ερωτηματολογίου): 

• Ποια δραστηριότητα σου αρέσει περισσότερο; 
Γυμναστική ,Παραμύθι / Μαθηματικά 
Γυμναστική και παραμύθι  
• Ποια δραστηριότητα δε σου αρέσει; 
Μάθημα και παραμύθι 
• Ποιος αποφασίζει στο σχολείο τι θα κάνουμε; 
Δασκάλα ,δασκάλες και διευθύντρια, κάποτε η δασκάλα και 
κάποτε τα παιδάκια, κάποια παιδάκια, εγώ 
Δασκάλα ,Δασκάλα και παιδιά 

• Πως θα ήθελες να γίνεται το μάθημα για να 

μαθαίνεις καινούρια πράγματα; 
Υλικά για τον καθένα, με το ζευγάρι ή στην ομάδα, να έχει και 
μουσική και να χορεύουμε 
Να  δουλεύομε στην ομάδα, με το διπλανό μας, με όλη την 
τάξη και να κρατούμε υλικά 
 

Παραδείγματα στόχων: 
1.  Επιμόρφωση  για τη διαφοροποίηση 

στην εργασία και συστηματικότερη  
εφαρμογή της  

2. Συστηματικότερη προαγωγή και 
αισθητοποίηση των δημοκρατικών 
διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων μέσα 
στην καθημερινότητα των παιδιών 

3.  Προαγωγή της ενεργού πολιτότητας. 
4. Εμπλουτισμός του ημερήσιου 

προγράμματος με κιναισθητικές 
δραστηριότητες 

 

Τι αλλαγές παρατηρήσαμε; 
•  Όλο και περισσότερα παιδιά 

απολαμβάνουν να εργάζονται στις ομάδες 
τους έχοντας μεγαλύτερη εμπλοκή στα 
δρώμενα, εξοικειώθηκαν στην 
ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την 
εργασία τους, έγιναν πιο υπομονετικά και 
σέβονται το συνεργάτη τους όταν μιλά. 

• Ανανέωση του ενδιαφέροντος τους στις 
διάφορες δραστηριότητες με τη χρήση 
κιναισθητικών δραστηριοτήτων 

• Ελεύθερη έκφραση απόψεων από μερίδα 
παιδιών και τεκμηρίωση της άποψη τους 
με μεγαλύτερη ευκολία 

• Εμφανές το αίσθημα επιτυχίας σε κάθε 
παιδί 

Υιοθέτηση σε μεγαλύτερο 
βαθμό της συνεργατικής 

μεθόδου διδασκαλίας 

Εφαρμογή της μεθόδου 
διαφοροποίησης  εργασίας σε 

μάθημα των Φυσικών Επιστημών  

Εφαρμογή δημοκρατικότερων 
διαδικασιών στη λήψη 
αποφάσεων- τα παιδιά 

ψηφίζουν τη δραστηριότητα 
που τους αρέσει  

Δραστηριότητες όπου κάθε παιδί 
έχει το δικό του υλικό- εργασία 

σε ομάδες 

Τα παιδιά ανταλλάζουν 
προσκλήσεις  για  πάρτι- 

διερεύνηση  κλίματος τάξης με το 
κοινωνιόγραμμα 

Εφαρμογή της μεθόδου 
διαφοροποίησης εργασίας την 

ώρα των ήσυχων δραστηριοτήτων 

Επιστολή από τα παιδιά προς 
τον πρόεδρο της σχολικής 

εφορείας στα πλαίσια 
προαγωγής της  ενεργού 

πολιτότητας 

Εμπλουτισμός του ημερήσιου 
προγράμματος με κιναισθητικές 
δραστηριότητες 


