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Η φωνή των 
εκπαιδευτικών  

Η φωνή των 
μαθητών 

Η συνέχεια 
…….. 



Διάγνωση αναγκών - Εκπαιδευτικοί 



Διάγνωση αναγκών - Μαθητές 



Κοινή Νοηματοδότηση 

 Διαφοροποίηση Διδασκαλίας 

 Έμφαση στην παροχή κινήτρων μάθησης και 

στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

 α. Μαθητών με διαφορετικό επίπεδο    

             επίδοσης 

 β. Μαθητών με ειδικές μαθησιακές  

             ανάγκες 

 γ. Αλλόγλωσσων μαθητών 

 



 

 

Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας με σκοπό 

την παροχή κινήτρων μάθησης και την 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των 

μαθητών 



 Τι είναι η διαφοροποίηση;  

 
 Η Διαφοροποίηση είναι φιλοσοφία η οποία 

υποστηρίζει ότι η βασική εκπαίδευση δεν 
αναπαράγει αδυναμίες ούτε, όμως, περιορίζει 
δυνατότητες 

 

 Απαντά σε μια πτυχή του ερωτήματος «Ποιος είναι 
ο αδύνατος μαθητής»  

 

 Διαφοροποίηση είναι η διαδικασία εποικοδόμησης 
γνώσης για κάθε μαθητή 

 
Μαίρη Κουτσελίνη- Ιωαννίδου 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 



Συμβουλή Διευθύντριας/Συντονίστριας 
(στο ξεκίνημα) 

 Ο εκπαιδευτικός που θα εισαγάγει για πρώτη 

φορά τη διαφοροποίηση στην τάξη του δε θα 

πρέπει να το  κάνει βεβιασμένα και δε θα 

πρέπει  να εισαγάγει τη διαφοροποημένη 

πρακτική στο σύνολο  της.  Ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να κάνει αργά και σταθερά βήματα 

 



Επιμόρφωση Δράσεις Αναστοχασμός 



Επιμορφωτικές δράσεις 

1. Σεμινάρια / ημερίδες με θέμα τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

2. Επιμορφωτικές συναντήσεις στη σχολική μονάδα με αξιοποίηση μελών του 

διδακτικού προσωπικού  

3. Επιμορφωτικές ενδοσχολικές συναντήσεις σε συνεδριάσεις προσωπικού και 

κατά ειδικότητα (στρατηγικές, εργαλεία διαφοροποίησης)   

4. Σεμινάρια και εργαστήρια σε σχολική βάση με την υποστήριξη του Π.Ι. (Διήμερο 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 23-24.1.2017)  

5. Παρακολούθηση διδασκαλιών σε τάξεις εντός της σχολικής μονάδας 

σχεδιασμένες στη βάση των αρχών διαφοροποίησης (δειγματική διδασκαλία) 

6. Συζητήσεις / αναστοχαστικές δράσεις για ανταλλαγή καλών πρακτικών 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας (αξιοποίηση της κοινής κενής)  

7. Μελέτη υλικού (άρθρα, βιβλία σχετικά με το θέμα της διαφοροποίησης) 

 
 
 









 

 Ανδρεανή Μπάιτελμαν, PhD  







Καλές πρακτικές για την προώθηση 

της Δημιουργικής Σκέψης 



Πρακτικές που ακολουθήθηκαν από 

εκπαιδευτικούς του σχολείου (ένα παράδειγμα) 

Δελτίο Εισόδου - Εξόδου 
Νοητικό Στήριγμα (Ενδεικτικός 

κατάλογος συναισθημάτων) 

Αγανάκτηση 

Αγάπη 

Αισιοδοξία 

Ανησυχία 

Απαισιοδοξία 

Απελπισία 

Απόγνωση 

Απογοήτευση 

Απορία 

Αποφασιστικότητα 

Δισταγμός 

Δυστυχία 

Εκδίκηση 

Εκνευρισμός 

Έκπληξη 

Ενθουσιασμός 



Μαθητές στο επίπεδο 

της τάξης 

 

Μαθητές πάνω από 

το επίπεδο της τάξης 

 



 



ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ -  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ -  ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ … 

 



«Μετά την επιμόρφωση πέρασα από διάφορα 

στάδια. Καταρχάς είχα θυμό, γιατί τα δεδομένα 

(ύλη, χρόνος) δεν μου επιτρέπουν να εφαρμόσω. 

Βρήκα εξαιρετικές τις παρουσιάσεις και πολύ καλή 

πρακτική. Μετά σκέφτηκα ότι αυτό είναι ουτοπία και 

αρνούμαι να το εφαρμόσω. Στη συνέχεια, πήρα 

κάποιες ιδέες όπως τη διαφοροποίηση 

(απλοποίηση) στα γραπτά και προφορικά 

ερωτήματα για να γίνονται πιο κατανοητά και στους 

αδύνατους μαθητές, ή χρήση νοητικών 

στηριγμάτων  κ.α. και κάνω αυτό».  



 «Δύσκολος ο σχεδιασμός καθημερινά 

μαθήματος με βάση τη διαφοροποίηση. 

Πρακτικές που έχω εφαρμόσει, είναι το δελτίο 

εισόδου. Προσπαθώ να έχω πάντα και όπου 

μπορώ τα ενδιαφέροντα των μαθητών» 

 «Είχε θετική επίδραση, γιατί έγινε 

συστηματοποίηση και οργάνωση της 

στοχοθεσίας. Απλή και προσιτή ήταν η 

εφαρμογή του δελτίου εισόδου» 



Πρακτικές που υιοθετήθηκαν 

«Έχω υιοθετήσει 

την ιεράρχηση 

εργασιών και 

μου άρεσε 

επίσης το δελτίο 

εισόδου – 

εξόδου» 



«Με βοήθησε στην 

υποβολή 

ερωτήσεων. 

Επίσης στην 

ανάθεση 

εργασιών» 

«Σχεδιασμός 

καλύτερος του 

μαθήματος ώστε να 

συμμετέχουν 

περισσότερο οι 

μαθητές όλων των 

επιπέδων των 

διαφορετικών 

τύπων 

νοημοσύνης» 

Πρακτικές που υιοθετήθηκαν 



Πρακτικές που υιοθετήθηκαν 

«Διαβάθμιση δραστηριοτήτων 

διαφορετικότητα ερεθισμάτων, 

ασύγχρονη εργασία με στόχο την 

εμπλοκή όλων των μαθητών» 



Τι αναμένουμε … 

 

 

 «Επιπρόσθετες 

τακτικές/ 

στρατηγικές για 

καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης 

και πρόκληση 

ενδιαφέροντος» 

«Ευελπιστώ να 

συνεχιστεί με 

περισσότερες 

δειγματικές και 

πρακτικές 

εφαρμογές» 



Τι αναμένουμε … 

 



 

Ευχαριστώ πολύ  

για την προσοχή σας! 


