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1.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι θ κατανόθςθ νζων γνωςιακϊν δεδομζνων
επιτυγχάνεται, όταν ο αναγνϊςτθσ μπορεί να κάνει ςυςχετίςεισ μεταξφ των
δεδομζνων αυτϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
Εκπαιδευτικόσ επιςθμαίνει ότι πολλοί μακθτζσ δυςκολεφονται να κατανοιςουν τα
κείμενα των ςχολικϊν εγχειριδίων, παρά το γεγονόσ ότι τουσ εξθγεί τισ άγνωςτεσ
λζξεισ και άλλα δφςκολα ςθμεία.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ
περιφερείασ ςασ να κάνουν και πϊσ, ϊςτε να διευκολφνουν τουσ μακθτζσ
ςτθν κατανόθςθ του ςχολικοφ εγχειριδίου και του λοιποφ εκπαιδευτικοφ
υλικοφ;

2.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτικζσ ομάδεσ μποροφν να γίνουν κοινότητεσ
μάθηςησ και ανάπτυξησ μζςω τθσ διάδραςθσ και τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν,
απόψεων, επεξθγιςεων και επιχειρθμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ρολλοί εκπαιδευτικοί προβλθματίηονται
αν οι διερευνθτικζσ διαδικαςίεσ ςτο ςχολείο πρζπει να γίνονται ατομικά, για να
αναπτφςςονται οι νοθτικζσ και διερευνθτικζσ δεξιότθτεσ κάκε μακθτι, ι ομαδικά,
για να προωκείται θ κοινωνικοποίθςι τουσ. Αρκετοί τάςςονται υπζρ των ατομικϊν
εργαςιϊν, λόγω των αναπτυξιακϊν τουσ δυνατοτιτων, κεωρϊντασ ταυτόχρονα ότι
το ςχολείο παρζχει άλλεσ ευκαιρίεσ κοινωνικοποίθςθσ. Το κζμα ανακφπτει και ςε
επιμορφωτικι ςυνάντθςθ που είχατε με εκπαιδευτικοφσ τθσ περιφζρειάσ ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τουσ
προβλθματιςμοφσ που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ
περιφζρειάσ ςασ να κάνουν και πϊσ, ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ που
παρζχουν οι κοινότθτεσ μάκθςθσ για τθν νοθτικι και κοινωνικι ανάπτυξθ και για
τθν προϊκθςθ τθσ βακφτερθσ κατανόθςθσ τθσ διδαςκόμενθσ γνϊςθσ;
3.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι το διδακτικό πλαίςιο ςτιριξθσ και φκίνουςασ
κακοδιγθςθσ ζχει δυνατότθτεσ να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αναπτυχκοφν
γνωςτικά και να περάςουν από τθν κακοδθγοφμενθ και υποβοθκοφμενθ ςτθν
αυτόνομθ μάκθςθ. H δυνατότθτα αυτι μεγιςτοποιείται, όταν οι ατομικζσ γνωςτικζσ
διαδικαςίεσ ςυμπράττουν με τισ αντίςτοιχεσ των ςυμμακθτϊν τουσ και αξιοποιοφν
τα διακζςιμα γνωςτικά εργαλεία και ςφμβολα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ
εκφράηουν προβλθματιςμό για τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν να εργαςκοφν
παραγωγικά ζξω από το πλαίςιο άμεςων και δαςκαλοκεντρικϊν διδαςκαλιϊν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ
περιφερείασ ςασ να κάνουν και πϊσ, ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ ενόσ
υποςτθρικτικοφ διδακτικοφ πλαιςίου για τθ ςταδιακι μετάβαςθ ςτθν αυτενεργό
μάκθςθ;

4.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζνασ από τουσ αναπτυξιακοφσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ να περάςουν από τθν κακοδθγοφμενθ και υποβοθκοφμενθ ςτθν αυτόνομθ
μάκθςθ. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, ο δάςκαλοσ πρζπει ςε πλαίςιο
φκίνουςασ κακοδιγθςθσ να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να κατακτιςουν τθν
εννοιολογικι γνϊςθ (conceptual scaffolding) του διδαςκόμενου μακιματοσ και να
αναπτφξουν τθν ικανότθτα να μακαίνουν διερευνϊντασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν επικεντρϊνουν
τθ διδαςκαλία τουσ ςτθν ανάπτυξθ των βαςικϊν εννοιϊν του μακιματοσ, τισ οποίεσ
απλϊσ παρακζτουν ωσ νζουσ όρουσ και ωσ άγνωςτεσ λζξεισ. Αυτό ζχει ωσ
αποτζλεςμα οι μακθτζσ να μθν αναπτφςςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ, που είναι
αναγκαίεσ για τθ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ διδαςκόμενθσ ςχολικισ γνϊςθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με το
πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί;

2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ
περιφερείασ ςασ να κάνουν και πϊσ, για να βελτιωκεί θ κατάςταςθ;

5.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθν παραγωγι λόγου και με τθ διεκνι
διδακτικι πρακτικι, θ εμπλοκι των μακθτϊν ςε προςυγγραφικζσ δραςτθριότθτεσ
ςυλλογισ και ταξινόμθςθσ του υλικοφ που κα αποτελζςει το περιεχόμενο του
κειμζνου ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία αποτελεςματικότερων κειμζνων. Οι
δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςυντελοφν ςτθν καλλιζργεια τθσ κειμενικισ ικανότθτασ των
μακθτϊν, ςτοιχείο που ςυνιςτά βαςικό ςτόχο του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Σε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του
εγχειριδίου τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ ο δάςκαλοσ εμπλζκει τουσ μακθτζσ
ςε δραςτθριότθτα παραγωγισ περιγραφικοφ κειμζνου. Ραρόλο που θ
άςκθςθ του ςχολικοφ βιβλίου ςυνοδεφεται από ερωτθματολόγιο ωσ μζςο
ςυλλογισ υλικοφ ςε προςυγγραφικό επίπεδο, το οποίο οι μακθτζσ
επεξεργάηονται, κάποιοι μακθτζσ δεν καταφζρνουν να παραγάγουν κείμενο
ικανοποιθτικό ωσ προσ το περιεχόμενό του, ενϊ άλλοι δυςκολεφονται να
ξεκινιςουν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζονται οι ςφγχρονεσ διδακτικζσ αντιλιψεισ παραγωγισ
λόγου με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε
εναλλακτικοφσ
τρόπουσ
κατευκυνόμενων
και
μθ
κατευκυνόμενων προςυγγραφικϊν δραςτθριοτιτων ςυλλογισ και
ταξινόμθςθσ υλικοφ.

6.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με διεκνείσ κεωρθτικζσ αντιλιψεισ για τθν παραγωγι λόγου και τθ
διεκνι διδακτικι πρακτικι ςτθν ςυγγραφικι ικανότθτα, οι μακθτζσ κατά τθ
ςυγγραφι τθσ πρϊτθσ κειμενικισ εκδοχισ, θ οποία κα υποςτεί αξιολόγθςθ και
ανακεϊρθςθ κατά το μεταςυγγραφικό ςτάδιο, δεν είναι ςκόπιμο να ςπαταλοφν
χρόνο ςτθ διόρκωςθ μορφοςυντακτικϊν και ορκογραφικϊν λακϊν, κάτι που κα
πραγματοποιθκεί ςτθ φάςθ τθσ γλωςςικισ επιμζλειασ του κειμζνου (editing).
Αντίκετα, ςτο κυρίωσ ςυγγραφικό ςτάδιο αςχολοφνται με τθ δομι και το
περιεχόμενο του κειμζνου, ςφμφωνα με τθν εργαςία τουσ ςτθν προςυγγραφικι
φάςθ, ϊςτε να μθ διαςπάται θ προςοχι τουσ κατά τθν κειμενικι ςφνκεςθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ ζχει κζςει ςτουσ μακθτζσ
τθ δραςτθριότθτα τθσ ςφνκεςθσ περιγραφικοφ κειμζνου. Στισ οδθγίεσ που
τουσ δίνει πριν από τθ ςυγγραφι του κειμζνου περιλαμβάνεται και θ
ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ορκογραφικά και τα λεξιλογικά λάκθ, όπωσ και ςτθ

χριςθ των ςθμείων ςτίξθσ χωρίσ να τουσ διευκρινίςει ςε ποια φάςθ του
διαδικαςτικοφ προτφπου λαμβάνουν χϊρα οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ.
Αποτζλεςμα είναι οι μακθτζσ να διακόπτουν τον ειρμό τουσ κατά τθ
ςφνκεςθ του κειμζνου τουσ ςε ενζργειεσ διόρκωςθσ γλωςςικϊν λακϊν, με
ςυνζπεια τθν παραγωγι μθ αποτελεςματικϊν κειμζνων από τουσ μθ ικανοφσ
ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου μακθτζσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζονται οι ςφγχρονεσ διεκνείσ αντιλιψεισ για τθ ςφνκεςθ
κειμζνου με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ
περιφερείασ ςασ να κάνουν και πϊσ, για να κακοδθγιςουν αποτελεςματικά
τουσ μακθτζσ, πριν εμπλακοφν ςτθ ςυγγραφι τθσ πρϊτθσ εκδοχισ του
κειμζνου τουσ;

7.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονεσ απόψεισ για τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ τθσ μθτρικισ
γλϊςςασ, τα μορφοςυντακτικά φαινόμενα (κλιςθ, παραγωγι και ςφνκεςθ)
διδάςκονται ςτουσ μακθτζσ μζςω των τριϊν ακόλουκων φάςεων: επαγωγικι
παρουςίαςθ, πρακτικι εξάςκθςθ και παραγωγι λόγου, με ςτόχο τθν ανακαλυπτικι
ςυναγωγι του κανόνα, τθν εμπζδωςι του μζςω τθσ επανάλθψθσ και τθν ανάκλθςθ
και εφαρμογι του ςτθν κακθμερινι επικοινωνία.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Κατά τθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνου
γραμματικοφ φαινομζνου ο δάςκαλοσ, κατά τθν πάγια τακτικι των
περαςμζνων δεκαετιϊν, διδάςκει το φαινόμενο με τθν παραγωγικι μζκοδο
(παρουςίαςθ του κανόνα και παραδείγματα εμπζδωςθσ).
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Σχολιάςτε τον τρόπο διδαςκαλίασ που επζλεξε ο δάςκαλοσ.
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ των γραμματικϊν
φαινομζνων και κανόνων ςτουσ μακθτζσ.

8.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονεσ απόψεισ για τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ τθσ μθτρικισ
γλϊςςασ, τα μορφοςυντακτικά φαινόμενα (κλιςθ, παραγωγι και ςφνκεςθ)
διδάςκονται ςτουσ μακθτζσ μζςω των τριϊν ακόλουκων φάςεων: επαγωγικι
παρουςίαςθ, πρακτικι εξάςκθςθ και παραγωγι λόγου, με ςτόχο τθν ανακαλυπτικι
ςυναγωγι του κανόνα, τθν εμπζδωςι του μζςω τθσ επανάλθψθσ και τθν ανάκλθςθ
και εφαρμογι του ςτθν κακθμερινι επικοινωνία.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.

2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Κατά τθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνου
γραμματικοφ φαινομζνου ο δάςκαλοσ αποφεφγει να εμπλζξει τουσ μακθτζσ
ςτισ προταςιακζσ αςκιςεισ (ςυμπλιρωςθ κενϊν και μετατροπισ
φράςεων/προτάςεων) του βιβλίου κεωρϊντασ τισ παρωχθμζνεσ και
απότοκεσ του ςυμπεριφοριςτικοφ μακθςιακοφ προτφπου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Σχολιάςτε τον τρόπο διδαςκαλίασ που επζλεξε ο δάςκαλοσ.
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ εξάςκθςθσ των μακθτϊν ςτα
γραμματικά φαινόμενα.

9.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονεσ απόψεισ για τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ τθσ μθτρικισ
γλϊςςασ, τα μορφοςυντακτικά φαινόμενα (κλιςθ, παραγωγι και ςφνκεςθ)
διδάςκονται ςτουσ μακθτζσ μζςω των τριϊν ακόλουκων φάςεων: επαγωγικι
παρουςίαςθ, πρακτικι εξάςκθςθ και παραγωγι λόγου, με ςτόχο τθν ανακαλυπτικι
ςυναγωγι του κανόνα, τθν εμπζδωςι του μζςω τθσ επανάλθψθσ και τθν ανάκλθςθ
και εφαρμογι του ςτθν κακθμερινι επικοινωνία.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Κατά τθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνου
γραμματικοφ φαινομζνου ο δάςκαλοσ αποφεφγει να εμπλζξει τουσ μακθτζσ
ςε διαδικαςίεσ ρθτισ ςυναγωγισ του γραμματικοφ κανόνα, κεωρϊντασ
παραδοςιακζσ και παρωχθμζνεσ τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ, και εμμζνει
ςτθ διαιςκθτικι προςζγγιςθ των γραμματικϊν δομϊν κάποιων κειμζνων
από τουσ μακθτζσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Σχολιάςτε τον τρόπο διδαςκαλίασ που επζλεξε ο δάςκαλοσ.
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ παρουςίαςθσ των γραμματικϊν
κανόνων ςτουσ μακθτζσ.

10.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονεσ απόψεισ για τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ τθσ μθτρικισ
γλϊςςασ, τα γραμματικά φαινόμενα δε διδάςκονται ςτουσ μακθτζσ μόνο ςτθ
δομικι αλλά και ςτθ λειτουργικι / πραγματολογικι τουσ διάςταςθ μζςω τθσ
επεξεργαςίασ του λόγου εντόσ του πλαιςίου ςτο οποίο δθμιουργικθκε και
αξιοποιείται.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Δϋ / Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Κατά τθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνου
γραμματικοφ φαινομζνου ο δάςκαλοσ εμμζνει ςτθ κλίςθ των μερϊν του

λόγου και ςτθ ςφνταξθ των προτάςεων, κατά το παραδοςιακό πρότυπο,
χωρίσ να εςτιάηει και ςτθ ςθμαςιολογικι και λειτουργικι διάςταςθ του
λόγου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Σχολιάςτε τον τρόπο διδαςκαλίασ που επζλεξε ο δάςκαλοσ βάςει και των
ςφγχρονων παραδοχϊν για τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ.
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ λειτουργικισ
διάςταςθσ των γραμματικϊν δομϊν ςτουσ μακθτζσ τόςο ςε επίπεδο
προςφοράσ τθσ νζασ γνϊςθσ, όςο και ςε επίπεδο πρακτικισ άςκθςθσ και
παραγωγισ λόγου.
11.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τθ ςφγχρονθ διεκνι διδακτικι πρακτικι ςτθ διδαςκαλία τθσ
γραμματικισ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, τα γραμματικά φαινόμενα διδάςκονται ςτουσ
μακθτζσ ςε ςχζςθ με το κειμενικό είδοσ ςτο οποίο απαντοφν με μεγάλθ ςυχνότθτα
για ςυγκεκριμζνουσ επικοινωνιακοφσ λόγουσ (γραμματικι των κειμενικϊν ειδϊν). Θ
ςυγκεκριμζνθ διδακτικι φιλοςοφία διζπει και τα ιςχφοντα αναλυτικά προγράμματα
ςπουδϊν και τα διδακτικά εγχειρίδια.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Κατά τθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνου
γραμματικοφ φαινομζνου ο δάςκαλοσ εμμζνει ςτθ δομικι διάςταςι του
(κλιτικό ςφςτθμα, κανόνεσ ςχθματιςμοφ) κατά το παραδοςιακό και το
δομιςτικό πρότυπο χωρίσ να εςτιάηει και ςτθ ςυςχζτιςι του με
ςυγκεκριμζνα είδθ λόγου παρά τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ και αςκιςεισ του
ςχολικοφ εγχειριδίου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Σχολιάςτε τον τρόπο διδαςκαλίασ που επζλεξε ο δάςκαλοσ βάςει και των
ςφγχρονων παραδοχϊν για τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ.
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ κειμενικισ
διάςταςθσ των γραμματικϊν δομϊν ςτουσ μακθτζσ τόςο ςε επίπεδο
προςφοράσ τθσ νζασ γνϊςθσ, όςο και ςε επίπεδο πρακτικισ άςκθςθσ και
παραγωγισ λόγου.

12.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στο πλαίςιο τθσ καλλιζργειασ πρακτικϊν λειτουργικοφ και κοινωνικοφ
γραμματιςμοφ ςτουσ μακθτζσ, ςτοιχείο που αποτελεί ςε διεκνζσ επίπεδο ςτόχο τθσ
γλωςςικισ διδαςκαλίασ, οι μακθτζσ καλοφνται να εξαςκθκοφν ςτθν παραγωγι και
πρόςλθψθ αναφορικϊν και κατευκυντικϊν ειδϊν λόγου, τα οποία διδάςκονται ςε

ςχζςθ με τθ δομι, το περιεχόμενο και το φφοσ τουσ και ςε ςυνάρτθςθ με το ςτόχο
που επιτελοφν, τον αποδζκτθ και το καταςταςιακό πλαίςιο ςφνκεςθσ και ερμθνείασ
τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Σε δραςτθριότθτα παραγωγισ
αφθγθματικοφ λόγου οι μακθτζσ δεν καταφζρνουν να αξιοποιιςουν το
ερωτθματολόγιο και τον πίνακα ελζγχου που ςυνοδεφουν τθν άςκθςθ ςτο
ςχολικό εγχειρίδιο, αλλά παράγουν κείμενο με χαλαρά ςυνδεδεμζνα τα
νοιματα και χωρίσ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ του χρονικοφ άξονα, που
διζπει τα αφθγθματικά κείμενα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ κειμενοκεντρικι διδαςκαλία των
ειδϊν λόγου με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ των ειδϊν λόγου τόςο
ωσ προσ τθ δομι τουσ, όςο και ωσ προσ τθ γλωςςικζσ επιλογζσ και το φφοσ
που τα χαρακτθρίηουν.
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στο πλαίςιο τθσ καλλιζργειασ πρακτικϊν λειτουργικοφ και κοινωνικοφ
γραμματιςμοφ ςτουσ μακθτζσ, ςτοιχείο που αποτελεί ςε διεκνζσ επίπεδο ςτόχο τθσ
γλωςςικισ διδαςκαλίασ, οι μακθτζσ καλοφνται να εξαςκθκοφν ςτθν παραγωγι και
πρόςλθψθ αναφορικϊν και κατευκυντικϊν ειδϊν λόγου, τα οποία διδάςκονται ςε
ςχζςθ με τθ δομι, το περιεχόμενο και το φφοσ τουσ και ςε ςυνάρτθςθ με τον
επικοινωνιακό ςτόχο που επιτελοφν, τον αποδζκτθ και το καταςταςιακό πλαίςιο
ςφνκεςθσ και ερμθνείασ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Σε δραςτθριότθτα παραγωγισ
περιγραφικοφ λόγου ο δάςκαλοσ παρουςιάηει τα δομικά και γλωςςικά
χαρακτθριςτικά του ανεξάρτθτα από τισ διαφοροποιιςεισ τουσ ςε ςχζςθ με
το ςυγγραφικό ςκοπό (π.χ. πλθροφόρθςθ, πεικϊ), τον κειμενικό τφπο (π.χ.
τουριςτικόσ οδθγόσ, επιςτθμονικό άρκρο) και τθν επικοινωνιακι περίςταςθ
(φορμαλιςτικι προςζγγιςθ των κειμενικϊν ειδϊν).
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ κειμενοκεντρικι διδαςκαλία των
ειδϊν λόγου με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ αποφυγισ τθσ φορμαλιςτικισ
προςζγγιςθσ κατά τθ διδαςκαλία των κειμενικϊν ειδϊν και αξιοποίθςθσ του
ατομικϊν γλωςςικϊν πόρων των μακθτϊν.

14.

Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι «θ γνϊςθ του περιεχομζνου του μακιματοσ» δεν αρκεί
για να πετφχει θ διδαςκαλία. Είναι απαραίτθτο τα Αναλυτικά Ρρογράμματα, τα
ςχολικά βιβλία, το ςυμπλθρωματικό εκπαιδευτικό υλικό και ο εκπαιδευτικόσ να
μετατρζπουν με προςκικεσ και τροποποιιςεισ τθν επιςτθμονικι γνϊςθ ενόσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου ςε «παιδαγωγικι γνϊςθ περιεχομζνου» (pedagogical
content knowledge), προκειμζνου ςτθ ςχολικι τθσ μορφι θ επιςτθμονικι γνϊςθ
να γίνει κατανοθτι ςτουσ μακθτζσ και ενδιαφζρουςα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε μερικζσ τάξεισ ςχολείων τθσ
περιφζρειάσ ςασ παρατθρείται ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ από τθ μεριά των μακθτϊν
και δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ του μακιματοσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Αυτό ζχει
ωσ αποτζλεςμα τθ χαμθλι βακμολογία των μακθτϊν και τα ςυνεπακόλουκα
παράπονα των γονζων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και
πϊσ, για να αντιμετωπίςει τα προβλιματα μζςα από τθ «διδάξιμθ γνϊςθ»;

15.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθν παραγωγι λόγου και με τθ διεκνι
διδακτικι πρακτικι, θ εμπλοκι των μακθτϊν ςε μεταςυγγραφικζσ δραςτθριότθτεσ
αυτοαξιολόγθςθσ τθσ πρϊτθσ κειμενικισ εκδοχισ που ςυνζκεςαν οι μακθτζσ
ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία αποτελεςματικότερων κειμζνων. Οι δραςτθριότθτεσ
αυτζσ ςυντελοφν ςτθν καλλιζργεια τθσ κειμενικισ ικανότθτασ των μακθτϊν,
ςτοιχείο που ςυνιςτά βαςικό ςτόχο του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Σε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του
εγχειριδίου τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ ο δάςκαλοσ εμπλζκει τουσ μακθτζσ
ςε δραςτθριότθτα παραγωγισ επιχειρθματολογικοφ κειμζνου. Ραρόλο που
θ άςκθςθ του ςχολικοφ βιβλίου ςυνοδεφεται από πίνακα ελζγχου ωσ μζςο
αυτοαξιολόγθςθσ ςε μεταςυγγραφικό επίπεδο, τον οποίο οι μακθτζσ
επεξεργάηονται, κάποιοι μακθτζσ δεν καταφζρνουν να διορκϊςουν με
αποτελεςματικό τρόπο το αρχικό κείμενό τουσ τόςο ςε επίπεδο δομισ και
περιεχομζνου, όςο και ςε επίπεδο γλϊςςασ και φφουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζονται οι ςφγχρονεσ διδακτικζσ αντιλιψεισ παραγωγισ
λόγου με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε εναλλακτικοφσ τρόπουσ μεταςυγγραφικϊν δραςτθριοτιτων
αυτοαξιολόγθςθσ των μακθτϊν.

16.
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλσζηηθή
ηθαλφηεηα θαη, επνκέλσο, ε θαιιηέξγεηά ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηδαζθαιία ησλ
γξαθνθσλεκηθψλ αληηζηνηρηψλ, δηεπθνιχλεη ηελ θαηάθηεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο
αλάγλσζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε Β΄, Μάζεκα Γιψζζα, καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Ο δάζθαινο ηεο ηάμεο δηακαξηχξεηαη φηη
νη καζεηέο ηνπ, κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ
θαηάθηεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο .
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν λνκίδεηε φηη ζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη πξνηείλεηε θαη κε πνηα επηρεηξήκαηα λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη πψο, ψζηε
ε δηδαζθαιία ηνπ κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο λα γίλεη παηδαγσγηθφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε;
17.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δηαζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο κε ηελ εμέηαζε ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο, ζπληείλεη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε. Αληίζεηα, άιιεο έξεπλεο ηζρπξίδνληαη φηη κφλν ε
δηδαζθαιία μερσξηζηψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ παξέρεη ζηέξεεο θαη θαιά
νξγαλσκέλεο γλψζεηο ζηνπο καζεηέο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο νη ηάμεηο , Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Δθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκφ
γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
ζπρλά ζπλνδεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ ηνπ
Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο . Άιινη, πάιη αλαδεηνχλ παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.
Γ. Δρωηήζεις
1. Καηά ηε γλψκε ζαο ηα ελ ρξήζεη δηδαθηηθά βηβιία πνηα ζέζε παίξλνπλ ζηελ
αληηπαξάζεζε ησλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ;
2. Σε πνηεο πεξηπηψζεηο θαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο ζα πξνηείλαηε ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θάζε κία απφ ηηο δχν απηέο πξνζεγγίζεηο;
18.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτικζσ ομάδεσ μποροφν να γίνουν κοινότητεσ
μάθηςησ και ανάπτυξησ μζςω τθσ διάδραςθσ και τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν,
απόψεων, επεξθγιςεων και επιχειρθμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Δ’ τάξθ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί δάςκαλοι αμφιςβθτοφν τισ
δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ Δ’ τάξθσ να επεξεργαςτοφν ςε μικρο-ομάδεσ των 3-4

μακθτϊν γραπτζσ και απεικονιςτικζσ πθγζσ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, για να
εντοπίςουν ιςτορικζσ πλθροφορίεσ και να τισ ςχολιάςουν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν οι κοινότθτεσ μάκθςθσ για
κριτικι προςζγγιςθ των πθγϊν;

19.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτικζσ ομάδεσ μποροφν να γίνουν κοινότητεσ
μάθηςησ και ανάπτυξησ μζςω τθσ διάδραςθσ και τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν,
απόψεων, επεξθγιςεων και επιχειρθμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ τάξθ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί δάςκαλοι αμφιςβθτοφν τισ
δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ Στ τάξθσ να επεξεργαςτοφν ςε μικρο-ομάδεσ των 3-4
μακθτϊν κριτικά γραπτζσ και απεικονιςτικζσ πθγζσ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, για
να εντοπίςουν τισ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ και τθν οπτικι από τθν οποία είναι
γραμμζνεσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν οι κοινότθτεσ μάκθςθσ για
κριτικι προςζγγιςθ των πθγϊν;
20.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ για τθ ςχολικι μάκθςθ τονίηουν τθν ανάγκθ ςτιριξθσ των μακθτϊν με
επεξθγιςεισ, νφξεισ και οδθγίεσ μζχρι που να κατακτιςουν τα διδαςκόμενα. Στθ
ςυνζχεια, ςτθ λογικι τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ (fading scaffolding), τα εξωτερικά
ςτθρίγματα πρζπει να υποχωριςουν για να αυτο-ρυκμίηουν οι μακθτζσ τθ
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Β και Γ τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Νεοδιόριςτοσ δάςκαλοσ προςπακεί να
υποςτθρίξει τουσ μακθτζσ του ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου αξιοποιϊντασ ςτο
ζπακρο εικόνεσ, ερωτιματα και ςχιματα, που διεπίςτωςε ότι βοθκοφν τουσ
μακθτζσ. Ρροσ το τζλοσ τθσ χρονιά όμωσ διεπίςτωςε ότι οι μακθτζσ άρχιςαν να
δείχνουν όλο και μεγαλφτερθ αδιαφορία. Ο εκπαιδευτικόσ αναρωτιζται που ζκανε
το λάκοσ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με το
πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να αξιοποιιςει ουςιαςτικά τισ δυνατότθτεσ τθσ ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ
για τθ μετάβαςθ από τθν υποςτθριηόμενθ και κακοδθγοφμενθ ςτθν αυτόνομθ
μάκθςθ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ τάςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ επιχειροφν να εξιςορροπιςουν τθ
γνϊςθ του ιςτορικοφ περιεχομζνου με τθν ανάπτυξθ ιςτορικισ μάκθςθσ
ικανοτιτων, όπωσ είναι θ χρονολογικι ςκζψθ, θ ιςτορικι κατανόθςθ, θ ιςτορικι
ερμθνεία και θ ςυςχζτιςθ με γεγονότα άλλων εποχϊν, αλλά και τθσ ςφγχρονθσ
κακθμερινισ ηωισ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ τάξθ Δθμοτικοφ.
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Δάςκαλοι τθσ περιφζρειάσ ςασ επικυμοφν
και προςπακοφν να εμπλουτίςουν τθν αφθγθματικι προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ με
δραςτθριότθτεσ (β) ερμθνείασ και κριτικισ των ιςτορικϊν δεδομζνων, (β)
ςυςχζτιςισ τουσ με κακθμερινζσ καταςτάςεισ και (γ) κριτικισ ανάλυςθσ. Πμωσ,
παρά τισ προςπάκειεσ τουσ δεν επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελζςματα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ όλων των μακθτϊν και να κερδίςει τθν
ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ;

22.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ τάςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ επιχειροφν να εξιςορροπιςουν τθ
γνϊςθ του ιςτορικοφ περιεχομζνου με τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων, όπωσ θ ιςτορικι
ερμθνεία και θ ςυςχζτιςθ με γεγονότα τθσ ςφγχρονθσ κακθμερινισ ηωισ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Δ τάξθ.
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Δάςκαλοι τθσ περιφζρειάσ ςασ επικυμοφν
και προςπακοφν να εμπλουτίςουν τθν αφθγθματικι προςζγγιςθ τθσ Λςτορίασ με
δραςτθριότθτεσ (α) ερμθνείασ των ιςτορικϊν δεδομζνων και (β) ςυςχζτιςισ τουσ
με κακθμερινζσ καταςτάςεισ. Πμωσ, παρά τισ προςπάκειεσ τουσ δεν επιτυγχάνουν
τα αναμενόμενα αποτελζςματα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ

1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ όλων των μακθτϊν και να κερδίςει τθν
ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ;
23.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Για τθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ θ ςχετικι βιβλιογραφία προτείνει., μεταξφ άλλων,
τθν παράλλθλθ μελζτθ ςτθν τάξθ κειμζνων που «ςυνομιλοφν», προςεγγίηοντασ το
ίδιο –κοινωνικά αμφιλεγόμενο- ηιτθμα από διαφορετικζσ οπτικζσ και κζςεισ, ςυχνά,
αντικρουόμενεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ’ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ρεπειραμζνοσ δάςκαλοσ, που ετοιμάηει
διδαςκαλία ςτο πλαίςιο επιμορφωτικισ θμερίδασ, προγραμματίηει μια
υποδειγματικι επεξεργαςία του προσ διδαςκαλία κειμζνου από κάκε πλευρά με
αρκετά ςτοιχεία κριτικισ ανάλυςθσ. Εςείσ, όμωσ, κεωρείτε ότι πρζπει να εφαρμόςει
τθν προςζγγιςθ των παράλλθλων κειμζνων, δεδομζνου ότι τα κζμα προςφζρεται
και τζτοια κείμενα υπάρχουν και οι μακθτζσ τθσ Στ τάξθσ μποροφν να
αντιπαραβάλλουν τα δφο κειμζνων και να εντοπίςουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ, τισ
οποίεσ να ερθμϊςουν και να αποτιμιςουν κριτικά.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τθν
πρόταςθ που ειςθγείςτε;
2. Τι κα λζγατε ςτον εκπαιδευτικό για (α) να τον πείςετε να αξιοποιιςει ςτθ
διδαςκαλία του παράλλθλα κείμενα και (β) να τον βοθκιςετε ςτθν αξιοποίθςι των
δυνατοτιτων μακθτϊν τθσ Στ τάξθσ;

24.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ ςφγχρονθ βιβλιογραφία αλλά και το ιςχφον Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Λςτορίασ
εντάςςουν ςτουσ ειδικοφσ ςκοποφσ του μακιματοσ τθν κριτικι αξιολόγθςθ
ιςτορικϊν πθγϊν, που δίνουν διαφορετικζσ οπτικζσ ςτο ίδιο κζμα, τισ οποίεσ οι
μακθτζσ ανάλογα με τθν θλικία τουσ καλοφνται να κατανοιςουν, να ερμθνεφςουν
και να αποτιμιςουν κριτικά. Επιςθμαίνεται, όμωσ, ςυχνά από τθν ζρευνα ότι οι
πεποικιςεισ και οι ιδεολογικοί προςανατολιςμοί των εκπαιδευτικϊν ενδζχεται να
καταςτιςουν προςχθματικι τθ διερευνθτικι διαδικαςία, κατευκφνοντασ τουσ
μακθτζσ ςε προκακοριςμζνα ςυμπεράςματα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ τάξθ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ζνασ εκπαιδευτικόσ διδάςκει Λςτορία
κάνοντασ χριςθ αντιτικζμενων ιςτορικϊν μαρτυριϊν, γραπτϊν και απεικονιςτικϊν,
για να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να αναλφςουν τισ μαρτυρίεσ και

να εντοπίςουν ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ, τισ οποίεσ και να κατανοιςουν ωσ
επιλογζσ ςυγκεκριμζνων ιδεολογικϊν αφετθριϊν που οικοδομοφν αντίςτοιχεσ
ιςτορικζσ αφθγιςεισ. Συχνά, όμωσ, τουσ εκμαιεφει ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν
πιο «ζγκυρθ μαρτυρία», διατυπϊνοντασ αξιολογικοφσ χαρακτθριςμοφσ για τισ
υπόλοιπεσ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με το
πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
προκειμζνου θ ανάλυςθ των εικόνων να είναι μια πραγματικά ανοιχτι διαδικαςία
και όχι όχθμα προβολισ ςυγκεκριμζνων πεποικιςεων και ιδεολογικϊν απόψεων,
είτε αυτζσ είναι οι επίςθμεσ είτε οι προςωπικζσ;

25.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι θ μθτρικι γλϊςςα των παιδιϊν αποτελεί αφετθρία για τθν κατάκτθςθ
μιασ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ. Κατά ςυνζπεια, όςο πιο πολφ ενιςχφουν τα παιδιά τθ
ςχζςθ τουσ με τθ μθτρικι τουσ γλϊςςα, προφορικι και γραπτι, τόςο πιο εφκολα
κατακτοφν και τθ δεφτερθ γλϊςςα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου.
1. Δεδομζνα: Μικρζσ τάξεισ Δθμοτικοφ.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη- πρόβλημα.
Οι εκπαιδευτικοί με αλλοδαποφσ μακθτζσ ςτθν τάξθ τουσ, ζχοντασ ςαν πρόκεςθ να
ενιςχφςουν τθν εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, επιπλιττουν τα παιδιά όταν κατά
τθν ϊρα των δραςτθριοτιτων ι του διαλείμματοσ χρθςιμοποιοφν αυκόρμθτα τθ
μθτρικι τουσ γλϊςςα και ςυνιςτοφν ςτουσ αλλόγλωςςουσ γονείσ να μιλάνε ςτο
ςπίτι ςτα παιδιά τουσ μόνο –ι κυρίωσ- ςτα ελλθνικά. Για κάποια παιδιά αυτό ζχει
ςαν αποτζλεςμα να ςυμμετζχουν λιγότερο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με το
πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
για να υιοκετιςει παιδαγωγικότερεσ και αποτελεςματικότερεσ πρακτικζσ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ ςφγχρονθ βιβλιογραφία αλλά και το ιςχφον Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Λςτορίασ
εντάςςουν ςτουσ ειδικοφσ ςκοποφσ του μακιματοσ τθν κριτικι αξιολόγθςθ
ιςτορικϊν πθγϊν, που δίνουν διαφορετικζσ οπτικζσ ςτο ίδιο κζμα, τισ οποίεσ οι
μακθτζσ καλοφνται να κατανοιςουν, να ερμθνεφςουν και να αποτιμιςουν.
Επιςθμαίνεται, όμωσ, ςυχνά από τθν ζρευνα ότι οι πεποικιςεισ και οι ιδεολογικοί

προςανατολιςμοί των εκπαιδευτικϊν ενδζχεται να καταςτιςουν προςχθματικι τθ
διερευνθτικι διαδικαςία, κατευκφνοντασ τουσ μακθτζσ ςε προκακοριςμζνα
ςυμπεράςματα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Δ τάξθ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ζνασ εκπαιδευτικόσ διδάςκει Λςτορία
κάνοντασ χριςθ διαφορετικϊν απεικονίςεων ωσ ιςτορικϊν μαρτυριϊν, για να
προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να αναλφςουν τισ μαρτυρίεσ και να
εντοπίςουν ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ, τισ οποίεσ και να κλθκοφν να εξθγιςουν και
να αποτιμιςουν. Συχνά, όμωσ, με το είδοσ των ερωτιςεων κατευκφνει προσ τθ
«ορκι» γνϊμθ και κρίςθ τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με το
πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
προκειμζνου θ ανάλυςθ των εικόνων να είναι μια πραγματικά ανοιχτι διαδικαςία
και ζμμεςα κατευκυνόμενθ;

27.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Για τθ διδακτικι τθσ Λογοτεχνίασ θ ςχετικι βιβλιογραφία προτείνει, μεταξφ άλλων,
τθν παράλλθλθ μελζτθ ςτθν τάξθ κειμζνων που «ςυνομιλοφν», προςεγγίηοντασ το
ίδιο –κοινωνικά αμφιλεγόμενο- ηιτθμα από διαφορετικζσ οπτικζσ και κζςεισ, ςυχνά,
αντικρουόμενεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Γ’ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ρεπειραμζνοσ δάςκαλοσ, που ετοιμάηει
διδαςκαλία ςτο πλαίςιο επιμορφωτικισ θμερίδασ, προγραμματίηει μια
υποδειγματικι επεξεργαςία του προσ διδαςκαλία κειμζνου από κάκε πλευρά με
αρκετά ςτοιχεία κριτικισ ανάλυςθσ. Εςείσ, όμωσ, κεωρείτε ότι πρζπει να εφαρμόςει
τθν προςζγγιςθ των παράλλθλων κειμζνων, δεδομζνου ότι τα κζμα προςφζρεται
και τζτοια κείμενα υπάρχουν και οι μακθτζσ τθσ Γ τάξθσ μποροφν να αντιπαραβολι
των δφο κειμζνων και να εντοπίςουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ, τισ οποίεσ και να
ςχολιάςουν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τθν
πρόταςθ που ειςθγείςτε;
2. Τι κα λζγατε ςτον εκπαιδευτικό για (α) να τον πείςετε να αξιοποιιςει ςτθ
διδαςκαλία του παράλλθλα κείμενα και (β) να τον βοθκιςετε ςτθν αξιοποίθςι των
δυνατοτιτων μακθτϊν τθσ Γ τάξθσ;

28.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Σφγχρονεσ παιδαγωγικζσ απόψεισ κεωροφν ότι βαςικι επιδίωξθ κάκε ςφγχρονθσ
διδακτικισ παρζμβαςθσ πρζπει να αποτελεί θ ανάπτυξθ του μεταγνωςτικοφ
(metacognition) των μακθτϊν, διότι διαςφαλίηει προχποκζςεισ για τθ βακιά
κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ και για τθν αυτονομία ςτθ ςχολικι και ςτθ δια βίου
μάκθςθ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Δϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Κάποιοι μακθτζσ παρουςιάηουν
προβλιματα ςτθν παραγωγι αφθγθματικϊν κειμζνων υψθλισ κατανόθςθσ. Ο
δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ
για τθν ανάπτυξθ του
μεταγνωςτικοφ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει
αποτελεςματικά τα μακθςιακά προβλιματα τθσ τάξθσ του;
29.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ παιδαγωγικζσ απόψεισ κεωροφν ότι μία από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ κάκε
ςφγχρονθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ πρζπει να αποτελεί θ ανάπτυξθ του
μεταγνωςτικοφ (metacognition) των μακθτϊν, διότι διαςφαλίηει προχποκζςεισ για
τθ βακιά κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ και για τθν αυτονομία ςτθ ςχολικι και ςτθ δια
βίου μάκθςθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Γλϊςςα,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
ςτθν αυτο-αξιολόγθςθ αφθγθματικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ
για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ
για τθν ανάπτυξθ του μεταγνωςτικοφ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει
αποτελεςματικά τα μακθςιακά προβλιματα τθσ τάξθσ του;

30.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ παιδαγωγικζσ απόψεισ κεωροφν ότι μία από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ κάκε
ςφγχρονθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ πρζπει να αποτελεί θ ανάπτυξθ του
μεταγνωςτικοφ (metacognition) των μακθτϊν, διότι διαςφαλίηει προχποκζςεισ για
τθ βακιά κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ και για τθν αυτονομία ςτθ ςχολικι και ςτθ δια
βίου μάκθςθ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Γϋ, Μάκθμα Γλϊςςα ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ προβλθματίηεται για το
γεγονόσ ότι θ διδαςκαλία φάςεων και διαδικαςιϊν παραγωγισ και βελτίωςθσ
γραπτοφ λόγου επιβαρφνει γνωςτικά τουσ μακθτζσ, οι οποίοι δυςκολεφονται να
χειριςτοφν το επιπρόςκετο γνωςτικό φορτίο και δεν ξζρει πϊσ κα τουσ βοθκιςει.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ
για τθν ανάπτυξθ του μεταγνωςτικοφ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει
αποτελεςματικά τα μακθςιακά προβλιματα τθσ τάξθσ του;

31.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ παιδαγωγικζσ απόψεισ κεωροφν ότι μία από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ κάκε
ςφγχρονθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ πρζπει να αποτελεί θ ανάπτυξθ του
μεταγνωςτικοφ (metacognition) των μακθτϊν, διότι διαςφαλίηει προχποκζςεισ για
τθ βακιά κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ και για τθν αυτονομία ςτθ ςχολικι και ςτθ δια
βίου μάκθςθ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Δϋ, Μάκθμα Μακθματικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Κάποιοι μακθτζσ παρουςιάηουν
προβλιματα ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν
επίλυςθσ προβλθμάτων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνεργαςία ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ
για τθν ανάπτυξθ του μεταγνωςτικοφ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει
αποτελεςματικά τα μακθςιακά προβλιματα τθσ τάξθσ του;
32.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ παιδαγωγικζσ απόψεισ κεωροφν ότι μία από τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ κάκε
διδακτικισ παρζμβαςθσ πρζπει να αποτελεί θ ανάπτυξθ του μεταγνωςτικοφ
(metacognition) των μακθτϊν, διότι διαςφαλίηει προχποκζςεισ για τθ βακιά
κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ και για τθν αυτονομία ςτθ ςχολικι και ςτθ δια βίου
μάκθςθ.
.Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στ, Γλϊςςα

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Κάποιοι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ
αντιμετωπίηουν
προβλιματα
ςτθν
κατανόθςθ
κειμζνων
επιχειρθματολογικοφ περιεχομζνου. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνεργαςία ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ
για τθν ανάπτυξθ του μεταγνωςτικοφ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει
αποτελεςματικά τα μακθςιακά προβλιματα τθσ τάξθσ του;

33.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι οι ζμπειροι μακθτζσ – ςυγγραφείσ χρθςιμοποιοφν το
γραπτό λόγο ωσ μζςο για να δομιςουν νζεσ γνϊςεισ και για να αναπτφξουν τισ
μεταγνωςςτικζσ (metacognitive) τουσ δεξιότθτεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Δϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Κάποιοι μακθτζσ παρουςιάηουν αρνθτικι
ςτάςθ απζναντι ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου και γενικά ςτισ δραςτθριότθτεσ που
ςχετίηονται με τθ ςφνκεςθ κειμζνων. Οι μακθτζσ αυτοί χρθςιμοποιοφν το γραπτό
λόγο κυρίωσ ωσ ζνα μζςο απλισ παράκεςθσ πλθροφοριϊν και όχι ωσ μζςο
αποτελεςματικισ επικοινωνίασ. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνεργαςία ςασ για να
βοθκιςει τουσ μακθτζσ του ςτθ διαδικαςία παραγωγισ ςυγκροτθμζνων κειμζνων
με ςαφι επικοινωνιακι ςτόχευςθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ
για τθν ανάπτυξθ των μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων, προκειμζνου να αντιμετωπίςει
αποτελεςματικά τα μακθςιακά προβλιματα τθσ τάξθσ του;

34.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι προςεγγίςεισ ιδιαίτερα αποτελεςματικζσ ςτθν εκμάκθςθ
γλωςςικϊν και γνωςτικϊν δεξιοτιτων και ςτρατθγικϊν, ειδικά ςε μακθτζσ με ιπιεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ, είναι αυτζσ που ςυνδυάηουν ςτοιχεία άμεςθσ διδαςκαλίασ
γνϊςεων και «υποδειγματικισ» επίδειξθσ διαδικαςιϊν μζςα ςτο υποςτθρικτικό
πλαίςιο τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ, όπωσ κάνει το μοντζλο τθσ γνωςτικισ
μακθτείασ (cognitive apprenticeship).
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
ςτισ προ-ςυγγραφικζσ φάςεισ τθσ παραγωγισ κειμζνων. Ειδικότερα, οι μακθτζσ

παρουςιάηουν ελλιπείσ ςτρατθγικζσ παραγωγισ ιδεϊν και φαίνεται να μθν
κατανοοφν το ρόλο των αναγνωςτϊν κατά τθ ςφνκεςθ των κειμζνων τουσ.
Χαρακτθριςτικά αναφζρουν «Νομίηω ότι δεν ζχω να γράψω τίποτα». Ο δάςκαλοσ
ηθτά τθ βοικειά ςασ για τθν αντιμετϊπιςθ των παραπάνω προβλθμάτων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
για να διδάξει τισ βαςικζσ προ-ςυγγραφικζσ ςτρατθγικζσ μζςα ςτο υποςτθρικτικό
πλαίςιο τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ;

35
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
‘Ζρευνεσ
διαπιςτϊνουν ότι ςυνεργατικι ςυγγραφι κειμζνων ζχει κετικά
αποτελζςματα ςτθν ανάπτυξθ των μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων» (metacognitive
skills), οι οποίεσ κεωροφνται προχπόκεςθ για τθν αυτορυκμιηόμενθ και
αποτελεςματικι παραγωγι κειμζνων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα ςτο
ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
επιχειρθματολογικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να
βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
για να διδάξει ςτρατθγικζσ παραγωγισ ςυγκροτθμζνων επιχειρθματολογικϊν
κειμζνων μζςα ςτο υποςτθρικτικό πλαίςιο τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ;

36.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι προςεγγίςεισ ιδιαίτερα αποτελεςματικζσ ςτθν εκμάκθςθ
γλωςςικϊν και γνωςτικϊν δεξιοτιτων και ςτρατθγικϊν, ειδικά ςε μακθτζσ με ιπιεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ, είναι αυτζσ που ςυνδυάηουν ςτοιχεία άμεςθσ διδαςκαλίασ
γνϊςεων και «υποδειγματικισ» επίδειξθσ διαδικαςιϊν μζςα ςτο υποςτθρικτικό

πλαίςιο τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ, όπωσ κάνει το μοντζλο τθσ γνωςτικισ
μακθτείασ (cognitive apprenticeship).
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Δϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
κατά τθ φάςθ τθσ βελτίωςθσ των κειμζνων τουσ, διότι οφτε τθν αναγκαιότθτα τθσ
φάςθσ αυτι κατανοοφν οφτε ςτρατθγικζσ βελτίωςθσ κειμζνων διακζτουν. Κεωροφν
μάλλον ότι είναι δουλειά του δαςκάλου να «διορκϊνει» τα κείμενα. Ο δάςκαλοσ
ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
για να διδάξει μζςα ςτο υποςτθρικτικό πλαίςιο τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ
ςτρατθγικζσ βελτίωςθσ των ςτοιχείων που διαςφαλίηουν ζνα ςυγκροτθμζνο
κείμενο;

37.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
‘Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι θ ςυνεργατικι ςυγγραφι και θ ανάλθψθ από τουσ
μακθτζσ ρόλων όπωσ του γραμματζα (που αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των
δραςτθριοτιτων του «γράφω»), του δθμιουργοφ (που αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ
των διαδικαςιϊν του «ςκζφτομαι»), του εκδότθ (που αναλαμβάνει τισ
δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν τελικι εικόνα του κειμζνου) ςυμβάλλουν ςτθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των κειμζνων τουσ, αλλά και ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων
δαςκάλου και μακθτϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Γϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο εκπαιδευτικόσ προβλθματίηεται με
κάποιουσ μακθτζσ του, οι οποίοι παρουςιάηουν δυςκολίεσ κατά τθ ςυγγραφι και τθ
βελτίωςθ των κειμζνων που καλοφνται να γράψουν και αναηθτά
αποτελεςματικότερουσ τρόπουσ υποςτιριξισ τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
για να αξιοποιιςει τθ ςυγκροτθμζνθ ομάδα ςτισ διαδικαςίεσ παραγωγισ και
βελτίωςθσ των ςυλλογικϊν κειμζνων;

38.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Ζρευνεσ για τθ ςχολικι μάκθςθ τονίηουν τθν ανάγκθ ςτιριξθσ των μακθτϊν με
επεξθγιςεισ, νφξεισ και οδθγίεσ μζχρι που να κατακτιςουν τα διδαςκόμενα. Στθ
ςυνζχεια, ςτθ λογικι τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ (fading scaffolding), τα εξωτερικά
ςτθρίγματα πρζπει να υποχωριςουν για να αυτο-ρυκμίηουν οι μακθτζσ τθ
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ τάξθ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ τθσ Στ τάξθσ με τρία χρόνια
εμπειρίασ από τθν Γ τάξθ προςπακεί να υποςτθρίξει τουσ μακθτζσ του ςτθν
κατανόθςθ των μακθμάτων Λςτορίασ, Γεωγραφίασ και Φυςικϊν Επιςτθμϊν
χρθςιμοποιϊντασ ςτο ζπακρο εικόνεσ, ερωτιματα και ςχιματα, που είχε
διαπιςτϊςει ότι βοθκοφςαν τουσ προθγοφμενουσ μακθτζσ του ςτθν παραγωγι του
γραπτοφ λόγου. Θ προςπάκεια δεν αποφζρει τα αναμενόμενα και ηθτά τθ βοικειά
ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με το
πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
για να αξιοποιιςει το υποςτθρικτικό πλαίςιο τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ
παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα;

Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να αξιοποιιςει ουςιαςτικά τισ
δυνατότθτεσ που παρζχει θ μεκοδευμζνθ παρζμβαςι του για τθ μετάβαςθ από τθν
υποςτθριηόμενθ και κακοδθγοφμενθ ςτθν αυτόνομθ μάκθςθ;

39.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ το μάκθμα να είναι ευχάριςτο
και ενδιαφζρον, αλλά τονίηουν επίςθσ ότι οι μακθτζσ πρζπει να μάκουν να
αντιμετωπίηουν ςφνκετεσ, περίπλοκεσ καταςτάςεισ και να ανακαλφπτουν τρόπουσ
υπζρβαςθσ απρόβλεπτων εμποδίων και δυςκολιϊν και, τζλοσ, να εμμζνουν ςτισ
προςπάκειζσ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειασ ςασ,
προκειμζνου να κάνουν το μάκθμα ευχάριςτο και ενδιαφζρον, επιλζγουν εφκολουσ
και «προςιτοφσ» τρόπουσ προςζγγιςθσ των γνϊςεων, όπωσ είναι θ χριςθ
εποπτικϊν μζςων, θ ςυςτθματικι κακοδιγθςθ και θ ελαχιςτοποίθςθ των
απαιτιςεων και των προςδοκιϊν. Ραρόλα αυτά, διαπιςτϊνουν, τελικά, ότι οι
μακθτζσ τουσ δεν αναπτφςςουν τθ ςκζψθ τουσ, ενδιαφζροντα και ςτάςεισ
επιμονισ ςτα δφςκολα ζργα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ

1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
για να αναπτφξουν οι μακθτζσ ενδιαφζροντα, ικανότθτεσ επεξεργαςίασ πιο
ςφνκετων δεδομζνων τθσ ςχολικισ γνϊςθσ και ςτάςεισ επιμονισ ςτα δφςκολα
ζργα;

40.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι παραδοςιακοί τρόποι αξιολόγθςισ τουσ, που
αξιοποιοφν ωσ κριτιριο τισ νόρμεσ κάκε ςχολικισ θλικίασ και τισ δια-μακθτικζσ
ςυγκρίςεισ, προκαλοφν ανταγωνιςμοφσ μεταξφ των μακθτϊν και το, κυριότερο,
λειτουργοφν ςε μεγάλο βακμό αναπαραγωγικά, διότι προωκοφν εκπαιδευτικά τα
παιδιά των ανϊτερων κοινωνικο-οικονομικϊν ςτρωμάτων. Γιϋαυτό αντιπροτείνονται
εναλλακτικζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ, που είναι εξατομικευμζνεσ, αντιπροςωπευτικζσ
τθσ επίδοςθσ του κάκε μακθτι, του διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα να αναπτφξει τον
προςωπικό του τρόπο και ρυκμό μάκθςθσ και, τζλοσ, δίνουν ζμφαςθ ςτθν αυτοαξιολόγθςθ του μακθτι, αποφεφγοντασ τισ δια-μακθτικζσ ςυγκρίςεισ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Στισ ςφγχρονεσ ςχολικζσ τάξεισ φοιτοφν
μακθτζσ διαφορετικισ κοινωνικο-οικονομικισ προζλευςθσ και διαφορετικϊν
επιπζδων μάκθςθσ. Αυτό δυςκολεφει τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ τόςο ςε ςχζςθ
με διδακτικι διαδικαςία όςο και τθν αξιολόγθςθ. Για να αντιμετωπίςουν το
πρόβλθμα, οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί προςπακοφν να προςαρμόηουν το
μάκθμά τουσ ςτον μζςο όρο των παιδιϊν τθσ τάξθσ τουσ και τουσ αξιολογοφν με
επαναλθπτικά τεςτ, ςτα οποία, όμωσ, επιτυγχάνουν πάντα οι ίδιοι, «καλοί»,
μακθτζσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, για να βελτιϊςουν τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ και, ταυτόχρονα, να βελτιϊςουν
και τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ;

41.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με κυρίαρχεσ ςχολζσ ςτο χϊρο τθσ «οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ
ςχολικισ τάξθσ» (classroom management), θ μθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των
μακθτϊν προκαλεί τισ ςχολικζσ μορφζσ αταξίασ/ παραβατικότθτασ, οι οποίεσ ςτθν
ουςία τουσ είναι άςτοχεσ μορφζσ διαμαρτυρίασ και προςζλκυςθσ τθσ προςοχισ του
εκπαιδευτικοφ. Ραράλλθλα, οι ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ ςχολζσ προςκζτουν ότι, αν
ςε ζνα ςφςτθμα (τάξθ) αλλάξει κάποιοσ παράγοντασ, τότε είναι ενδεχόμενο να
αλλάξει ςε κάποιο βακμό και το ίδιο το ςφςτθμα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου

1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί τθσ περιφερείασ ςασ
διαπιςτϊνουν αδιαφορία κάποιων μακθτϊν για το μάκθμα και ςυνειδθτι
προςπάκεια εκ μζρουσ τουσ για διάςπαςθ τθσ προςοχισ όλθσ τθσ τάξθσ. Οι
επιςθμάνςεισ τουσ, τα επιχειριματα πεικοφσ, οι προειδοποιιςεισ και οι επιβολζσ
κυρϊςεων και ποινϊν δεν φζρνουν τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα και τα
προβλιματα ςυνεχίηονται και, ςυχνά, οξφνονται.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν και να ςτρζψει τα ενδιαφζροντα
τουσ προσ το μάκθμα;

42.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ παραδοχζσ, θ ατομικι πορεία μάκθςθσ και
ανάπτυξθσ των μακθτϊν ςυντελείται μζςα ςε πλαίςια αλλθλεπιδράςεισ με τουσ
άλλουσ μακθτζσ. Πταν οι εκπαιδευτικοί αξιοποιοφν τθ δυναμικι τθσ
αλλθλεπίδραςθσ, οι τάξεισ μετατρζπονται ςε κοινότητεσ μάθηςησ, οι οποίεσ μζςα
από την ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων (ςυνεργαςία, ςυηιτθςθ, ανταλλαγι
οπτικϊν, διαλεκτικι αντιπαράκεςθ), ςυμβάλουν και ςτθ γνωςτικι και γλωςςικι
ανάπτυξθ των μακθτϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: «Μεγάλεσ» τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε ςυηθτιςεισ εκπαιδευτικϊν με τουσ
μακθτζσ τουσ, ςυχνά οι τελευταίοι διαμαρτφρονται για τον τρόπο που τουσ
αντιμετωπίηει το ςχολείο. Στθν ουςία αιςκάνονται (και αν ακόμθ δεν μποροφν να
τα διατυπϊςουν λεκτικά) ότι δεν τουσ αντιμετωπίηει ωσ υπεφκυνα, αξιόπιςτα και
ςθμαντικά υποκείμενα, αφοφ δεν ζχουν κανζνα λόγο και ελάχιςτεσ επιλογζσ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ακοφν πακθτικά επί ζξι διδακτικζσ ϊρεσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ και απαντοφν ςποραδικά ςτισ ερωτιςεισ τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
για να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν οι κοινότθτεσ μάκθςθσ και να
ανταποκρικεί ςτα αιτιματα των μακθτϊν για ενεργθτικότερο ρόλο;

43
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι το είδοσ τθσ διαπροςωπικισ ςχζςθσ εκπαιδευτικοφμακθτϊν, των δια-μακθτικϊν ςχζςεων και του ψυχολογικοφ κλίματοσ κακορίηει ςε
μεγάλο βακμό τθ μάκθςθσ και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ διαπιςτϊνει ςφντομα ότι
πολλοί μακθτζσ μιλοφν ςχεδόν ςυνζχεια μεταξφ τουσ ςτθ διάρκεια του μακιματοσ,
αςτεΐηονται, ξεςποφν ςε γζλια, διαςποφν τθν προςοχι όλθσ τθσ τάξθσ και
παρεμποδίηουν το μάκθμα. Ο εκπαιδευτικόσ κρίνει ότι ζχει δοκιμάςει τα πάντα:
καλοπροαίρετεσ ςυμβουλζσ, αυςτθρότθτα, διάλογο, ποινζσ, ςχετικι ανοχι κλπ. Το
πρόβλθμα, όμωσ, παραμζνει.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
για να αντιμετωπίςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα τα προβλιματα
τθσ τάξθσ του;

44.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ραιδαγωγικζσ ζρευνεσ
διαπιςτϊνουνότι θ κινθτοποίθςθ του μακθτικοφ
ενδιαφζροντοσ κατά τθν ζναρξθ του μακιματοσ αποτελεί ζνα από τα ςτοιχεία τθσ
αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ, διότι το ενδιαφζρον ενεργοποιεί τα κίνθτρα
μάκθςθσ. Οι μακθτζσ, υποςτθρίηουν οι κεωρθτικοί, κινθτοποιοφνται περιςςότερο,
όταν οι ςτόχοι που ςχετίηονται με το ςχολείο βρίςκονται ςε αρμονία με τισ δικζσ
τουσ εμπειρίεσ, ανάγκεσ και προςδοκίεσ, όταν οι διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ
εμπλζκονται ζχουν νόθμα για τουσ ίδιουσ και δεν αποκλείουν τουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ ζχουν μάκει να επικοινωνοφν με τουσ άλλουσ ι να προςεγγίηουν τθ γνϊςθ
οφτε περιφρονοφν τθν προςωπικι και τθν οικογενειακι τουσ ιςτορία.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Νεοδιόριςτοσ εκπαιδευτικόσ αρχίηει ςυνικωσ
τθν «παράδοςθ» του νζου μακιματοσ χωρίσ καμία ψυχολογικι προετοιμαςία των
μακθτϊν. Αιτιολογεί τθν επιλογι του με βάςθ «τθν πίεςθ τθσ φλθσ και του χρόνου».
3. Ερωτήςεισ
α) Ωσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ πϊσ κα του εξθγιςετε το ρόλο και τθν αναγκαιότθτα τθσ
κινθτοποίθςθσ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν;
β) Τι και πϊσ κα του προτείνατε να εφαρμόςει εναλλακτικά προσ κινθτοποίθςθ του
μακθτικοφ ενδιαφζροντοσ για το νζο μάκθμα τθσ θμζρασ;

45.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Απϊτερθ επιδίωξθ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να ςυμβάλει ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ
των μακθτϊν, ϊςτε να εξελιχκοφν ςταδιακά ςε ςκεπτόμενουσ πολίτεσ, με

ανεπτυγμζνθ τθν κριτικι
δθμιουργικότθτα.

ικανότθτα,

τθν

κοινωνικι

ευαιςκθςία και

τθ

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Στθν πράξθ αρκετοί εκπαιδευτικοί, κάτω από τθν πίεςθ τθσ διδακτζασ φλθσ και του
διδακτικοφ χρόνου, αναιροφν ουςιαςτικά τον αναπτυξιακό χαρακτιρα τθσ
εκπαίδευςθσ, προςαρμόηοντασ τθ διδαςκαλία ςτισ απαιτιςεισ τθσ φλθσ και των
εξετάςεων. Οι μακθτζσ ζτςι μετατρζπονται ςε πακθτικοφσ δζκτεσ πολλϊν
πλθροφοριϊν, χριςιμων μόνο για τισ γραπτζσ εξετάςεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι απϊτεροι ςκοποί τθσ
εκπαίδευςθσ με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, για να υιοκετιςουν προςεγγίςεισ ςφμφωνεσ με τουσ απϊτερουσ
ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ;

46.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναδεικνφουν τθν αξία του προ-αναγνωςτικοφ ςταδίου ωσ
βάςθσ αποτελεςματικότερθσ κατανόθςθσ κειμζνου, δεδομζνου ότι ςυμβάλλει ςτθ
δθμιουργία αναγνωςτικϊν προςδοκιϊν και ςτθν ανάκλθςθ των προχπαρχουςϊν
γνϊςεων που λειτουργοφν ωσ εργαλεία κατανόθςθσ και ερμθνείασ του κειμζνου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Σε δραςτθριότθτα κατανόθςθσ λόγου
ο δάςκαλοσ ξεκινάει από τθν ανάγνωςθ του κειμζνου χωρίσ αξιοποίθςθ του
τίτλου και των εικόνων και χωρίσ αναφορά ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό
πλαίςιο ςφνκεςθσ του κειμζνου και ςτον ςυγγραφζα του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία τθσ πρόςλθψθσ λόγου με
τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ δθμιουργίασ αναγνωςτικϊν
προςδοκιϊν και ανάκλθςθσ προθγοφμενων γνϊςεων ςε προ-αναγνωςτικό
επίπεδο.

47.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τθ ςφγχρονθ διεκνι διδακτικι πρακτικι ςτθ διδαςκαλία τθσ
γραμματικισ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, θ διδαςκαλία των γραμματικϊν ςτοιχείων,
δομϊν και λειτουργιϊν εςτιάηει ςτθ ςυγχρονικι περιγραφι των ςυγκεκριμζνων

ςτοιχείων χωρίσ μεταφορά δεδομζνων και ςφγχυςθ με τθ διαχρονικι τουσ εξζλιξθ ι
τθ λειτουργία αντίςτοιχων δομϊν ςτισ κλαςικζσ γλϊςςεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Κατά τθ διδαςκαλία ςυγκεκριμζνου
γραμματικοφ φαινομζνου (π.χ. υποτακτικισ ζγκλιςθσ) ο δάςκαλοσ
χρθςιμοποιεί τον κανόνα των παλαιότερων παραδοςιακϊν εγχειριδίων
γραμματικισ, που ιταν αποδεκτόσ επί δεκαετίεσ, αγνοϊντασ και ενίοτε
αμφιςβθτϊντασ τισ ςφγχρονεσ γλωςςολογικζσ αναλφςεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ
γραμματικισ με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ ςυγχρονικισ
διάςταςθσ των γραμματικϊν δομϊν και λειτουργιϊν ςτουσ μακθτζσ.

48.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τθ ςφγχρονθ διεκνι διδακτικι πρακτικι ςτθ διδαςκαλία τθσ
γραμματικισ και του λεξιλογίου τθσ μθτρικισ γλϊςςασ (όπωσ και των άλλων
γλωςςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων), ο ρόλοσ των νζων τεχνολογιϊν είναι
ουςιαςτικόσ και θ αξιοποίθςι τουσ απαραίτθτθ ωσ βαςικοφ εργαλείου
ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και επικοινωνιακισ κατεφκυνςθσ του μακιματοσ (και όχι
ωσ ςχολικοφ εγχειριδίου θλεκτρονικισ μορφισ).
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Καηά ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ
γξακκαηηθνχ ή ιεμηινγηθνχ θαηλνκέλνπ (π.ρ. ζχληαμε ζπγθεθξηκέλνπ
ξήκαηνο) ν κφλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δάζθαινο είλαη λα
θαηεπζχλεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνχ θαη ηεο γξακκαηηθήο σο
εγρεηξηδίσλ αλαθνξάο, ρσξίο λα ηνπο εκπιέθεη ζε θαηεμνρήλ εξεπλεηηθέο θαη
δεκηνπξγηθέο δξάζεηο αμηνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ
ψζηε, αλαθαιππηηθά, λα δηαγλψζνπλ ηε ζχληαμε ή ηε ζεκαζία ηεο
δηδαζθφκελεο δνκήο ή ιέμεο ζε ζπγρξνληθφ επίπεδν.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε αληίιεςε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
γξακκαηηθήο κε αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηα πξνβιήκαηα πνπ
πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Πξνηείλεηε απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηεο ζπγρξνληθήο
δηάζηαζεο ησλ γξακκαηηθψλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζηνπο καζεηέο κε
αμηνπνίεζε εξγαιείσλ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο
επηθνηλσλίαο.

49.

Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναδεικνφουν το ρόλο τθσ ενεργθτικισ ανάγνωςθσ κειμζνων
από τουσ μακθτζσ μζςω επιτζλεςθσ ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων (π.χ.
διερεφνθςθ τθσ επιβεβαίωςθσ των προςδοκιϊν, υπογράμμιςθ ςυγκεκριμζνων
ςτοιχείων του κειμζνου που ζκαναν εντφπωςθ, ςχολιαςμόσ ςτο περικϊριο
κειμενικϊν εκφωνθμάτων, ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ τθσ αλλθλουχίασ ι τθσ
επιχειρθματολογίασ του κειμζνου).
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Σε δραςτθριότθτα κατανόθςθσ λόγου
ο δάςκαλοσ προβαίνει ςε μια ανάγνωςθ του κειμζνου κατά τθν οποία οι
μακθτζσ περιορίηονται ςε πακθτικό ρόλο και ακολοφκωσ ςε ερμθνεία
λζξεων και ςτισ ερωτιςεισ κατανόθςθσ του ςχολικοφ εγχειριδίου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία τθσ πρόςλθψθσ λόγου με
τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ δραςτθριοτιτων ενεργθτικισ
ανάγνωςθσ και κατανόθςθσ κειμζνων ςε κυρίωσ αναγνωςτικό επίπεδο.

50.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναδεικνφουν το ρόλο τθσ ανάλυςθσ κειμενικϊν ειδϊν ωσ προσ
τθ δομι και τισ γλωςςικζσ επιλογζσ τουσ όχι μόνο ςτθν αποτελεςματικι κατανόθςθ
κειμζνων αλλά και ςτθν παραγωγι τουσ. Ο ρόλοσ του διαδικτφου ςτον εντοπιςμό
και ςτθ διδακτικι αξιοποίθςθ αυκεντικϊν ειδϊν λόγου και κειμενικϊν τφπων τθσ
ςφγχρονθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ είναι ουςιαςτικόσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ, Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Σε δραςτθριότθτα παραγωγισ
αφθγθματικοφ ειδθςεογραφικοφ λόγου ο δάςκαλοσ προτιμά να αξιοποιιςει
ςε κάποιο βακμό ςχετικά κείμενα τθσ οικείασ ενότθτασ του ςχολικοφ
εγχειριδίου που ανικουν ςτο ίδιο είδοσ λόγου, χωρίσ να εμπλζξει τουσ
μακθτζσ ςε αναηιτθςθ ςχετικϊν κειμζνων ςτο διαδίκτυο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζονται οι τάςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ παραγωγισ λόγου
με το περιγραφόμενο ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ ςφνδεςθσ των δραςτθριοτιτων
κατανόθςθσ λόγου και ανάλυςθσ κειμενικϊν ειδϊν με τθν παραγωγι λόγου
μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν.

51.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναδεικνφουν το ρόλο τθσ ανάλυςθσ κειμενικϊν ειδϊν ωσ προσ
τθ δομι και τισ γλωςςικζσ επιλογζσ τουσ όχι μόνο ςτθν αποτελεςματικι κατανόθςθ
κειμζνων αλλά και ςτθν παραγωγι τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Σε δραςτθριότθτα παραγωγισ
αφθγθματικοφ λόγου ο δάςκαλοσ δεν αξιοποιεί προπαραςκευαςτικά
κείμενα τθσ ίδιασ ι προθγοφμενων ενοτιτων του ςχολικοφ εγχειριδίου που
ανικαν ςτο ίδιο είδοσ λόγου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία τθσ πρόςλθψθσ λόγου με
τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ ςφνδεςθσ των δραςτθριοτιτων
κατανόθςθσ λόγου και ανάλυςθσ κειμενικϊν ειδϊν με τθν παραγωγι λόγου.

52.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ περιορίηουν το ρόλο τθσ παραγράφου ςτθν πφκνωςθ / ςφνοψθ
κειμζνου και δίνουν ζμφαςθ ςτα δομικά χαρακτθριςτικά και ςτουσ
μορφοςυντακτικοφσ (κλίςθ, παραγωγι και ςφνκεςθ) και λεξιλογικοφσ μθχανιςμοφσ
ςυνοχισ του κειμζνου (κειμενικοί δείκτεσ, διαρκρωτικζσ λζξεισ, λεξιλογικοί δείκτεσ
κειμενικισ οργάνωςθσ).
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ ακολουκϊντασ ςε μεγάλο
βακμό τισ προτάςεισ των ςχολικϊν εγχειριδίων εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε
διαδικαςίεσ πφκνωςθσ κειμζνου βάςει τθσ επεξεργαςίασ των παραγράφων
και τθσ εξαγωγισ πλαγιότιτλου ι κεντρικισ ιδζασ για κακεμιά από αυτζσ.
Ωςτόςο, οι περιςςότεροι μακθτζσ δεν κατάφεραν να ανταποκρικοφν ςτο
μζγιςτο βακμό ςτισ απαιτιςεισ πφκνωςθσ του κειμζνου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία πφκνωςθσ λόγου με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ ςφνοψθσ κειμζνων
βάςει των δομικϊν και ςυνοχικϊν μθχανιςμϊν των κειμζνων.

53.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ ςχετικά με τθν πφκνωςθ / ςφνοψθ κειμζνου δίνουν ζμφαςθ ςτισ
ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ παράφραςθσ λόγου και εκφωνθμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε
διαδικαςίεσ πφκνωςθσ κειμζνων χωρίσ να τουσ ζχει εξαςκιςει ςε
προθγοφμενα μακιματα κατά τισ μεταναγνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ
πρόςλθψθσ λόγου ςτουσ μθχανιςμοφσ παράφραςθσ και μετατροπισ ενόσ
είδουσ λόγου ςε άλλο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία πφκνωςθσ λόγου με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ των διαδικαςιϊν
παράφραςθσ κειμενικϊν αποςπαςμάτων.

54.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναδεικνφουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ χριςθσ λεξικοφ ωσ μζςου
αυτόνομθσ και εξατομικευμζνθσ δράςθσ των μακθτϊν όχι μόνο κατά τισ λεξιλογικζσ
αςκιςεισ αλλά και κατά τισ δραςτθριότθτεσ παραγωγισ και πρόςλθψθσ λόγου, όςο
και κατά τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ. Για το λόγο αυτό ςτουσ μακθτζσ τθσ
πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν διανεμθκεί λεξικά.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Δ’ / Ε’ / Στ’ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ προβαίνει ςε
περιοριςμζνθ χριςθ του λεξικοφ αποκλειςτικά κατά τισ λεξιλογικζσ αςκιςεισ
όπου θ χριςθ του ςυγκεκριμζνου βιβλίου αναφοράσ προτείνεται από το
εγχειρίδιο τθσ γλϊςςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθ χριςθ λεξικϊν ςτθν
τάξθ με το περιγραφόμενο ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ των λεξικϊν κατά τθ
γλωςςικι διδαςκαλία.

55.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Οι ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθν κατάκτθςθ του λεξιλογίου αναδεικνφουν τθ
ςπουδαιότθτα τθσ εφαρμογισ τθσ τεχνικισ τθσ εικαςίασ και τθσ ςυναγωγισ του

λεξιλογικοφ νοιματοσ βάςει των περικειμενικϊν ενδείξεων .του κειμζνου, των
ςυντακτικϊν ενδείξεων τθσ πρόταςθσ και τθσ μορφολογικισ δομισ τθσ λζξθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Δϋ / Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ προτιμά να δίνει ο ίδιοσ τθ
ςθμαςία των άγνωςτων λζξεων των κειμζνων παρά να εμπλζκει τουσ
μακθτζσ ςε διαδικαςίεσ αυτόνομθσ ςυναγωγισ του νοιματόσ τουσ βάςει
ςυγκεκριμζνων δεδομζνων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία του λεξιλογίου με το
πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ εφαρμογισ τθσ τεχνικισ τθσ εικαςίασ
λεξιλογικοφ νοιματοσ κατά τισ λεξιλογικζσ και προςλθπτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
56.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Οι ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθν κατάκτθςθ του λεξιλογίου αναδεικνφουν τθ
ςπουδαιότθτα τθσ εφαρμογισ ποικιλίασ τεχνικϊν διδαςκαλίασ του οριςμοφ και τθσ
ςθμαςίασ των λζξεων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στ’ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατευκφνει τουσ μακθτζσ
αποκλειςτικά ςτθ χριςθ λεξικϊν για τθν αναηιτθςθ τθσ ςθμαςίασ των
άγνωςτων λζξεων των κειμζνων χωρίσ να χρθςιμοποιεί και εναλλακτικζσ
τεχνικζσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία του λεξιλογίου με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ
ςθμαςίασ των λζξεων.

57.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ κεωρία ςτο πεδίο των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων (ΑΡ) αναφζρει ότι «Το ΑΡ
αποτελεί ςχζδιο οργάνωςθσ τθσ μάκθςθσ. Για τθν ανάπτυξθ του ΑΡ ςυνικωσ
ακολουκείται μια τετραμερισ πορεία: α. κακοριςμόσ ενοτιτων και καταγραφι
ςτόχων – β. ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων – γ. τρόποσ εφαρμογισ – δ. αξιολόγθςθ».
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ , Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σχκθσλα κε ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη
πξαθηηθέο, πνπ πηνζεηνχληαη θαη απφ ην «Νέν Σρνιείν», πξνζαξκνγέο επί ηνπ ΑΠ
θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ρϊσ, κατά τθν άποψι ςασ, πρζπει να εργαςκεί κάκε εκπαιδευτικόσ,
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτο ζργο αυτό;
2. Με ποια μζςα και διαδικαςίεσ μπορείτε να ςυμβάλλετε ςτθν καλφτερθ και
αποτελεςματικότερθ άςκθςθ αυτϊν των αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου
διδαςκόντων;

58.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ςτον τομζα των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων (ΑΡ) ζχουν αποδείξει ότι οι
εκπαιδευτικοί που γνωρίηουν καλά το ΑΡ είναι πιο αποτελεςματικοί ςτον
προγραμματιςμό, τθ διεξαγωγι και τθν αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλία τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
Ωσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ διαπιςτϊνετε ότι μερικοί εκπαιδευτικοί αγνοοφν ςχεδόν
ςτο ςφνολό του το ΑΡ. Το ενδιαφζρον τουσ, κατά τθν προετοιμαςία και τθ
διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ, επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ και το περιεχόμενο του
ςχολικοφ βιβλίου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε ποια κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι τα προβλιματα που μπορεί να
ανακφψουν από τθν άγνοια του ΑΡ .
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, προκειμζνου να αλλάξουν νοοτροπία και να ακολουκοφν
παιδαγωγικότερεσ και αποτελεςματικότερεσ επιλογζσ αναφορικά με τθ
γνϊςθ και τθν αξιοποίθςθ του ΑΡ;
59.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα αναφζρεται ςτισ ςυνικειεσ, τισ αξίεσ και τισ
ςυμπεριφορζσ
που ζχουν παγιωκεί ςε ζνα ςχολείο ωσ τελετουργίεσ,
μεταβιβάηονται από γενιά ςε γενιά και παρζχουν ςτουσ μακθτζσ κριτιρια,
ςφμφωνα με τα οποία κάτι είναι αποδεκτό και «καλό» και κάτι άλλο όχι. ‘Ζρευνεσ
διαπιςτϊνουν ότι ςτο κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα οφείλεται ςθμαντικό μζροσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ μιασ ςχολικισ μονάδασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ , Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί παραβλζπουν τισ
επιδράςεισ του κρυφοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν
τουσ και αδυνατοφν να ερμθνεφςουν τθν όλο αυξανόμενθ αδιαφορία που μπορεί
να επιδεικνφουν οι μακθτζσ για τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ και τισ ςχολικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να μετατρζψουν τθν ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε παιδαγωγικι
ευκαιρία για βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςχολικισ μονάδασ;
60.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στθν πλειονότθτά τουσ τα ςφγχρονα Αναλυτικά Ρρογράμματα επιδιϊκουν τθν
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ ωσ οριηόντιου ςτόχου, κακότι ότι θ ανάπτυξθ τθσ
κριτικισ ςκζψθσ είναι αυτοτελισ ςτόχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά και προχπόκεςθ
πολλϊν άλλων ςτόχων που αφοροφν ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του ατόμου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Δϋ, Εϋ, Στϋ Μάκθμα: Λςτορία
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν ότι, ενϊ
επικυμοφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ
ςκζψθ, δεν γνωρίηουν πϊσ μπορεί να γίνει αυτό ςτθν πράξθ ςε μακιματα όπωσ θ
Λςτορία.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ρϊσ πιςτεφετε ότι οι μακθτζσ μποροφν να δείξουν ότι διακζτουν κριτικι
ςκζψθ ςτθν Λςτορία ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να ξεπεράςουν τισ δυςκολίεσ τουσ και να εντάξουν ςτθ
Λςτορία μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που προάγουν τθν κριτικι ςκζψθ;

61.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ κεωρία αναφζρει ότι υπάρχουν τζςςερισ κυρίωσ ςχολζσ Αναλυτικϊν
Ρρογραμμάτων. Μία από αυτζσ αξιοποιεί το ςτοχοκεντρικό μοντζλο, το οποίο
οργανϊνει το περιεχόμενο του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ γφρω από βαςικοφσ
ςτόχουσ. Το εν λόγω μοντζλο αξιοποιείται διεκνϊσ κατά τθ ςφνταξθ των
Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ , Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι επικριτζσ του ςτοχοκεντρικοφ μοντζλου
ανάπτυξθσ Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων το επικρίνουν και το απορρίπτουν ωσ
τεχνοκρατικι επινόθςθ που αφυδατϊνει τθν ανκρωπιςτικι αποςτολι του ςχολείου
και οδθγεί ςτθ χειραγϊγθςθ, ςτον παιδαγωγικό φορμαλιςμό και ςτθν
ομογενοποίθςθ τθσ ςκζψθσ και τθσ μάκθςθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Δεδομζνου ότι κάκε κεωρθτικι ςχολι για τθν ανάπτυξθ Αναλυτικϊν
Ρρογραμμάτων δεν ζχει μόνο αρνθτικι πλευρά, αλλά και κετικι, ποια, κατά
τθν άποψι ςασ, είναι τα κετικά του ςτοχοκεντρικοφ μοντζλου;

2. Ροιεσ δράςεισ κα αναλαμβάνατε και τι κα προτείνατε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
να κάνουν, ϊςτε να αποφφγουν τον διδακτικό φορμαλιςμό που μπορεί να
προκφψει από το ςτοχοκεντρικό μοντζλο;

62.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στακερι αρχι ςτθ ςφνταξθ πολλϊν ςφγχρονων Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων είναι θ
διακεματικότθτα, θ οποία ςυχνά ςυναρτάται ςτενά με τθν εννοιοκεντικι
προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. Στο Δθμοτικό ςχολείο τθσ χϊρασ μασ το κατϋ εξοχιν
διακεματικό γνωςτικό αντικείμενο είναι θ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ (ΜτΡ). Θ φλθ τθσ
ΜτΡ διαρκρϊνεται πάνω ςε κζματα, τα οποία διατυπϊνονται με τθ ςυμβολι
διακεματικϊν εννοιϊν, όπωσ:
χϊροσ (τόποσ), χρόνοσ, άτομο / ομάδα,
αλλθλεπίδραςθ, πολιτιςμόσ, κτλ. Αυτζσ οι ζννοιεσ αποτελοφν τον άξονα οργάνωςθσ
του μακιματοσ και διαςφαλίηουν τθ ςυνοχι του από τάξθ ςε τάξθ. Οι διακεματικζσ
ζννοιεσ και θ ανάλυςι τουσ αξιοποιοφνται, επιπλζον, και ςτθν προ-οργάνωςθ τθσ
διδαςκαλίασ, κακότι βοθκοφν ςτον προςανατολιςμό του μακθτι και ςυμβάλλουν
ςτθ διαμόρφωςθ νοθτικϊν ςχθμάτων, χριςιμων για τθν κατανόθςθ και τθ
αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Αϋ - Δϋ , Μάκθμα: Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Από τισ επιςκζψεισ ςασ ςτισ τάξεισ κατά
τθν ϊρα τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ διαπιςτϊνετε ότι οι διακεματικζσ ζννοιεσ,
που τονίηονται και προωκοφνται ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα, δεν αξιοποιοφνται
οφτε κατά τον προςανατολιςμό οφτε κατά τθν επεξεργαςία μιασ κεματικισ, για
παράδειγμα τθσ κεματικισ ενότθτασ για τθν Ελλάδα ςτθν Δϋ τάξθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με βάςθ τθ διακεματικι προςζγγιςθ, τι επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει ςτθ
μάκθςθ αυτι θ ζλλειψθ προ-οργάνωςθσ, ςχετικά με τισ γνϊςεισ που κα
αποκτιςουν οι μακθτζσ για τθν Ελλάδα, αλλά και για άλλεσ χϊρεσ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να αξιοποιοφν τισ διακεματικζσ ζννοιεσ ςτθ Μελζτθ
Ρεριβάλλοντοσ;

63.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθν
Λςτορία είναι θ κριτικι ικανότθτα του μακθτι να μπορεί να ξεχωρίςει ζνα
πραγματικό γεγονόσ από μία αξιολογικι κρίςθ. Για παράδειγμα να ξεχωρίηει ότι θ
φράςθ «ο Μζγασ Αλζξανδροσ υπιρξε βαςιλιάσ των Μακεδόνων» αναφζρεται ςε
γεγονόσ, ενϊ θ φράςθ «ο Μζγασ Αλζξανδροσ υπιρξε ο μεγαλφτεροσ ςτρατθλάτθσ
τθσ αρχαιότθτασ» αποτελεί αξιολογικι κρίςθ .

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Δϋ , Μάκθμα: Λςτορία
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Από τισ επιςκζψεισ ςασ ςτισ τάξεισ κατά
τθν ϊρα τθσ Λςτορίασ διαπιςτϊνετε ότι οι εκπαιδευτικοί ηθτοφν από τουσ μακθτζσ
ςτο τζλοσ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ να διατυπϊςουν αξιολογικζσ κρίςεισ για
ιςτορικά πρόςωπα και γεγονότα, χωρίσ να κάνουν κατά τθν επεξεργαςία των
δεδομζνων του μακιματοσ κριτικζσ αναλφςεισ και διακρίςεισ γεγονότων και
αξιολογιςεων. Θ παράλθψθ αυτι δεν βοθκά τουσ μακθτζσ να υποςτθρίξουν τισ
εκτιμιςεισ τουσ με τεκμιρια.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Τι επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει αυτι θ διδακτικι πρακτικι που ακολουκοφν οι
εκπαιδευτικοί ςτθ ςκζψθ των μακθτϊν και ςτθν ποιότθτα τθσ ιςτορικισ
γνϊςθσ που αποκτοφν;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να εντάξουν ςτθ διδακτικι τουσ πρακτικι ςτοιχεία όπωσ τα
προαναφερόμενα;
64.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τισ
Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτο Δθμοτικό Σχολείο είναι θ κατάκτθςθ δεξιοτιτων
διερευνθτικισ μάκθςθσ, τισ οποίεσ αποκτοφν οι μακθτζσ μζςα από τθ διεξαγωγι
ποικίλθσ φφςθσ ερευνϊν εντόσ και εκτόσ εργαςτθρίου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ: Εϋ και Στϋ , Μάκθμα: Φυςικζσ Επιςτιμεσ - Φυςικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Από τισ επιςκζψεισ ςασ ςε τάξεισ κατά τθν
ϊρα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν διαπιςτϊνετε ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ
εκπαιδευτικϊν προτιμά τθ μετωπικι διδαςκαλία και μάκθςθ, παρά τισ διαδικαςίεσ
διερευνθτικισ προςζγγιςθσ των κεμάτων.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ροια είναι τα βαςικότερα ςτοιχεία τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ, τα οποία κα
μποροφςε εφκολα να εντάξει ςτο διδακτικό του ρεπερτόριο των ΦΕ ο
εκπαιδευτικόσ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, προκειμζνου να υιοκετιςουν διερευνθτικζσ προςεγγίςεισ ςτα
κζματά τουσ;

65.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτο Δθμοτικό
αναφζρεται ότι θ χριςθ των πειραμάτων με απλά μζςα ςτθν τάξθ εξυπθρετεί τθν
εξοικείωςθ του μακθτι με τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία. Θ πρακτικι άςκθςθ των

μακθτϊν ςε διερευνθτικζσ διαδικαςίεσ επιτρζπει τθν ανάδειξθ εξειδικευμζνων
δεξιοτιτων όπωσ είναι θ ςυλλογι των υλικϊν, θ διάταξι τουσ, θ καταγραφι των
παρατθριςεων, θ διατφπωςθ υποκζςεων, θ εξαγωγι επαγωγικϊν ςυμπεραςμάτων
κτλ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ: Εϋ και Στϋ , Μάκθμα: Φυςικζσ Επιςτιμεσ - Φυςικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Από τισ επιςκζψεισ ςασ ςτισ τάξεισ κατά
τθν ϊρα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν διαπιςτϊνετε ότι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ
εκπαιδευτικϊν κατά τθν ϊρα των Φυςικϊν προτιμά τθ μετωπικι διδαςκαλία και
μάκθςθ, παρά τθ χριςθ πειραμάτων με απλά υλικά εντόσ τθσ τάξθσ ι με τα όργανα
του εργαςτθρίου.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ροια είναι τα βαςικότερα ςτοιχεία τθσ μάκθςθσ με πείραμα, τα οποία κα
μποροφςε εφκολα να εντάξει ςτο διδακτικό του ρεπερτόριο ο
εκπαιδευτικόσ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, προκειμζνου να οργανϊςουν πρόχειρα πειράματα μζςα ςτθ
ςχολικι τάξθ;

66.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Οι γνϊςεισ ςτον χϊρο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν αυξάνονται με κεαματικοφσ
ρυκμοφσ. Αντίςτοιχα, διατυπϊνεται από κάποιουσ κεωρθτικοφσ θ πεποίκθςθ ότι
πρζπει να αυξθκεί θ ζκταςθ τθσ διδακτζασ φλθσ ςτο εν λόγω αντικείμενο ςτα
Αναλυτικά Ρρογράμματα .

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ
Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ
διαπιςτϊνουν ότι θ φλθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ είναι τόςθ πολλι, που, ακόμθ και
με τον ςυνικθ δαςκαλοκεντρικό τρόπο αντιμετϊπιςισ τθσ, κάκε δάςκαλοσ ςυναντά
δυςκολία ςτθν πλιρθ κάλυψι τθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ροιεσ είναι οι επιπτϊςεισ ςτθ διδαςκαλία και ςτθ μάκθςθ από τον
αυξανόμενο όγκο τθσ φλθσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ;
2. Ροιεσ είναι οι ενζργειεσ που κα αναλαμβάνατε προκειμζνου να βοθκιςετε
τισ εκπαιδευτικοφσ να ανταπεξζλκουν ςε αυτό το πρόβλθμα, χωρίσ να
παρεκκλίνουν από βαςικζσ αρχζσ του ΑΡ, όπωσ είναι θ ενεργθτικι μάκθςθ,
θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ;

67.

Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Το Εκπαιδευτικό Επιςτθμονικό και Ρολιτιςμικό Τμιμα του Οργανιςμοφ Θνωμζνων
Εκνϊν ςτθν προςπάκειά του να ςυμβάλει ςε διεκνζσ επίπεδο ςτθ διαμόρφωςθ
ενεργϊν και υπεφκυνων πολιτϊν που κα μεριμνοφν για το περιβάλλον,
διοργανϊνει εκςτρατεία με τίτλο «Δεκαετία ςτθν Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο
Ανάπτυξθ 2005-2014». Φζτοσ θ κεματικι είναι «Εκπαίδευςθ για τα Ανκρϊπινα
Δικαιϊματα» και ςτα ςχολικά προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ οι
εκπαιδευτικοί ενκαρρφνονται να εργαςτοφν πάνω ςε γνωςτικζσ περιοχζσ του
Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ ςχετικζσ με το κζμα αυτό.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ: Δϋ, Εϋ και Στϋ , Μάκθμα: Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Κοινωνικι
και Ρολιτικι Αγωγι και Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Θ κεματικι «Εκπαίδευςθ για τα
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα» ςυναρτάται με κεματικζσ που περιλαμβάνονται ςτο
Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ και τθσ Κοινωνικισ
και Ρολιτικισ Αγωγισ. Πμωσ, παρατθρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν προβαίνουν ςε
γόνιμεσ ςυνδζςεισ μεταξφ των εν λόγω γνωςτικϊν αντικειμζνων του Αναλυτικοφ
Ρρογράμματοσ και του προγράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ με κζμα
«Εκπαίδευςθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα».
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ροιεσ μπορεί να είναι κατά τθν άποψι ςασ οι πιο ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθ
μάκθςθ από τθν ζλλειψθ διαςφνδεςθσ του προγράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ με τα γνωςτικά αντικείμενα του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ;
2. Ροιεσ είναι οι ενζργειεσ που κα αναλαμβάνατε, για να αξιοποιθκοφν
παιδαγωγικά και παράλλθλα με τον βαςικό κορμό μακθμάτων του
Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ τα προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ,
αλλά και κάκε άλλο προαιρετικό πρόγραμμα που επιλζγει ο εκπαιδευτικόσ;

68.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στθν πλειονότθτά τουσ τα ςφγχρονα Αναλυτικά Ρρογράμματα επιδιϊκουν τθν
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ ωσ οριηόντιου ςτόχου, δηφηη παξάιιεια κε ηε λνεηηθή
αλάπηπμε εμαζθαιίδεηαη θαη ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ, Στϋ Μάκθμα: Γεωγραφία
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν ότι, ενϊ
επικυμοφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ
ςκζψθ, δεν γνωρίηουν πϊσ μπορεί να γίνει αυτό ςτθν πράξθ ςε μακιματα όπωσ θ
Γεωγραφία.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ρϊσ πιςτεφετε ότι οι μακθτζσ μποροφν να δείξουν ότι διακζτουν κριτικι
ςκζψθ ςτθ Γεωγραφία ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να ξεπεράςουν τισ δυςκολίεσ τουσ και να εντάξουν ςτθ
Γεωγραφία μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που προάγουν τθν κριτικι ςκζψθ;

69.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στακερι αρχι ςτθ ςφνταξθ πολλϊν ςφγχρονων Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων είναι θ
διακεματικότθτα, θ οποία ςυχνά ςυναρτάται ςτενά με τθν εννοιοκεντρικι
προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα εννοιοκεντρικισ οργάνωςθσ
αποτελεί το μάκθμα τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ. Οι βαςικζσ ζννοιεσ και
θ ανάλυςι τουσ αξιοποιοφνται κατά τθν προ-οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ, κακότι
βοθκοφν ςτον προςανατολιςμό του μακθτι και ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ
νοθτικϊν ςχθμάτων, που είναι αναγκαία για τθν κατανόθςθ και για τθν αξιοποίθςθ
τθσ γνϊςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ - Στϋ , Μάκθμα: Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Από τισ επιςκζψεισ ςασ ςτισ τάξεισ κατά
τθν ϊρα τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ διαπιςτϊνετε ότι οι ζννοιεσ, που
τονίηονται και προωκοφνται ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα, δεν αξιοποιοφνται οφτε
κατά τον προςανατολιςμό οφτε κατά τθν επεξεργαςία μιασ κεματικισ, για
παράδειγμα των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του πολίτθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με βάςθ τθ διακεματικι προςζγγιςθ, τι επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει ςτθ
μάκθςθ αυτι θ ζλλειψθ προ-οργάνωςθσ, ςχετικά με τισ γνϊςεισ που κα
αποκτιςουν οι μακθτζσ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να
κάνουν και πϊσ, ϊςτε να αξιοποιοφν ωσ βαςικά ςτοιχεία τθσ διδαςκαλίασ
τουσ τισ ζννοιεσ τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ ;

70
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στθν πλειονότθτά τουσ τα ςφγχρονα Αναλυτικά Ρρογράμματα επιδιϊκουν τθν
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ ωσ οριηόντιου ςτόχου, δηφηη παξάιιεια κε ηε λνεηηθή
αλάπηπμε εμαζθαιίδεηαη θαη ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Βϋ -Δϋ Μάκθμα: Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι εκπαιδευτικοί δθλϊνουν ότι, ενϊ
επικυμοφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να αναπτφξουν τθν κριτικι τουσ
ςκζψθ, δεν γνωρίηουν πϊσ μπορεί να γίνει αυτό ςτθν πράξθ ςε μακιματα όπωσ θ
Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ρϊσ πιςτεφετε ότι οι μακθτζσ μποροφν να δείξουν ότι διακζτουν κριτικι
ςκζψθ ςτθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να ξεπεράςουν τισ δυςκολίεσ τουσ και να εντάξουν ςτθ
Μελζτθ του Ρεριβάλλοντοσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που προάγουν τθν
κριτικι ςκζψθ;

71.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθ
Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ ςτο Δθμοτικό Σχολείο είναι θ κατάκτθςθ δεξιοτιτων
διερευνθτικισ μάκθςθσ, δηφηη ελεξγνπνηνχλ ηα καζεηηθά θίλεηξα θαη δηαζθαιίδνπλ
θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηα δεδνκέλα ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ
θφζκνπ.
.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ: Αϋ - Δϋ , Μάκθμα: Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Από τισ επιςκζψεισ ςασ ςτισ τάξεισ κατά
τθν ϊρα τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ διαπιςτϊνετε ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ
εκπαιδευτικϊν προτιμά τθ μετωπικι διδαςκαλία και μάκθςθ, παρά τισ διαδικαςίεσ
διερευνθτικισ μάκθςθσ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ροια είναι τα βαςικότερα ςτοιχεία τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ, τα οποία κα
μποροφςε εφκολα να εντάξει ςτο διδακτικό του ρεπερτόριο τθσ ΜτΡ ο
εκπαιδευτικόσ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να ξεπεράςουν τισ δυςκολίεσ τουσ και να εντάξουν ςτθ
Μελζτθ του Ρεριβάλλοντοσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που προάγουν τθ
τθ διερευνθτικι μάκθςθ;

72.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στα ςτοχοκεντρικά Αναλυτικά Ρρογράμματα επιχειρείται ιςόρροπθ εκπροςϊπθςθ
ςτόχων που καλλιεργοφν παραγωγικζσ και αναπαραγωγικζσ δεξιότθτεσ μάκθςθσ.
Αναπαραγωγικζσ δεξιότητεσ είναι αυτζσ που αφοροφν επαναλαμβανόμενεσ και
αυτοματοποιθμζνεσ ενζργειεσ μάκθςθσ, όπωσ είναι θ απομνθμόνευςθ τθσ
προπαίδειασ ι ενόσ κανόνα γραμματικισ. Ραραγωγικζσ δεξιότητεσ είναι αυτζσ που
αφοροφν δεξιότθτεσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων του φυςικοφ και κοινωνικοφ
κόςμου και οδθγοφν ςτθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ. Στθν παραγωγικι μάκθςθ θ
γνϊςθ είναι πρωτότυπθ και ευρθματικι, παρά αυτοματοποιθμζνθ και
αναπαραγωγικι.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ: όλεσ , Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ωσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ διαπιςτϊνετε ότι
μερικοί εκπαιδευτικοί αγνοοφν ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ τοφσ παραγωγικοφσ
ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Κατά τθν άποψι ςασ, ςε ποια αίτια αποδίδεται αυτι θ επιλογι κάποιων
εκπαιδευτικϊν;

2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να εντάξουν ςτισ επιλογζσ τουσ και παραγωγικοφσ ςτόχουσ και
τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ;

73.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ.
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι τα αλλόγλωςςα παιδιά που δεν κατζχουν τθ γλϊςςα του ςχολείου, για
να τθν κατακτιςουν, ζχουν ανάγκθ από δραςτθριότθτεσ: α) που να ςχετίηονται με
τα βιϊματα ι/και τα ενδιαφζροντά τουσ και να ζχουν επικοινωνιακό χαρακτιρα και
β) που να είναι νοθτικά απαιτθτικζσ ϊςτε να ενεργοποιοφν τθ ςκζψθ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: «Μικρζσ» τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα:
Μερικζσ από τισ δαςκάλεσ των μικρϊν τάξεων με αλλόγλωςςα παιδιά ςτθν τάξθ
τουσ, προςπακϊντασ να μθν τα δυςκολζψουν, ξεκινοφν από τθν εκμάκθςθ απλϊν
λζξεων με τθ βοικεια εικόνων που τισ δείχνουν κακθμερινά ςτα παιδιά, ϊςτε μζςω
τθσ επανάλθψθσ να τουσ τισ μάκουν. Διαπιςτϊνουν, όμωσ, ότι θ ζμφαςθ ςτισ λζξεισ
δεν αποφζρει τα αναμενόμενα αποτελζςματα και προβλθματίηονται τι άλλο πρζπει
να κάνουν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με το
πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτισ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, προκειμζνου να υιοκετιςουν παιδαγωγικότερεσ και αποτελεςματικότερεσ
προςεγγίςεισ προσ βοικεια των αλλόγλωςςων μακθτϊν;

74.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι οι μακθτζσ κακίςτανται ςταδιακά κριτικοί αναγνϊςτεσ μζςα από τθν
αλλθλεπιδραςτικι ανάγνωςθ βιβλίων. Στοιχεία τθσ αλλθλεπιδραςτικισ ανάγνωςθσ
δραςτθριότθτεσ διατφπωςθσ υποκζςεων και ςυςχετίςεων, εντοπιςμοφ των
δομικϊν ςτοιχείων των κειμζνων, αναηιτθςθσ παραδοχϊν, πρόβλεψθσ των
εξελίξεων, ανάδειξθσ των κινιτρων και των αιτίων, εντοπιςμοφ των ηθτθμάτων που
κζτουν και οικοδόμθςθσ ςτρατθγικϊν κατανόθςθσ και ςυλλογικισ ςυν-οικοδόμθςθσ
του νοιματοσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: «Μικρζσ» τάξεισ Δθμοτικοφ
2.Υπάρχουςα κατάςταςη πρόβλημα
Μερικοί εκπαιδευτικό, κυρίωσ των «μικρϊν» τάξεων, λόγω του χαμθλοφ επιπζδου
των παιδιϊν, επιλζγουν πάντα να διαβάηουν πρϊτα το βιβλίο και ςτθ ςυνζχεια, για
διαςφαλίηουν τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου, απευκφνουν ςτουσ μακθτζσ

διαδοχικά ερωτιςεισ επεξεργαςίασ. Κατά κανόνα πρόκειται για ερωτιςεισ κλειςτοφ
τφπου, που κατά τθ γνϊμθ τουσ βοθκάνε τα παιδιά να εντοπίςουν τισ βαςικζσ
πλθροφορίεσ τθσ υπόκεςθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο ςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τθν κατάςταςθ που
περιγράφεται;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ ςτθν κακθμερινι τουσ διδακτικι πράξθ, για να προςανατολίςουν τουσ μακθτζσ
των «μικρϊν τάξεων» ςτθν κριτικι ανάγνωςθ, ςτο μζτρο πάντα των δυνατοτιτων
τουσ;

75.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι οι μακθτζσ κακίςτανται ςταδιακά κριτικοί αναγνϊςτεσ μζςα από τθν
αλλθλεπιδραςτικι ανάγνωςθ βιβλίων. Στοιχεία τθσ αλλθλεπιδραςτικισ ανάγνωςθσ
δραςτθριότθτεσ διατφπωςθσ υποκζςεων και ςυςχετίςεων, εντοπιςμοφ των
δομικϊν ςτοιχείων των κειμζνων, αναηιτθςθσ παραδοχϊν, πρόβλεψθσ των
εξελίξεων, ανάδειξθσ των κινιτρων και των αιτίων, εντοπιςμοφ των ηθτθμάτων που
κζτουν και οικοδόμθςθσ ςτρατθγικϊν κατανόθςθσ και ςυλλογικισ ςυν-οικοδόμθςθσ
του νοιματοσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: «Μεγάλεσ» τάξεισ Δθμοτικοφ
2.Υπάρχουςα κατάςταςη πρόβλημα
Μερικοί εκπαιδευτικοί, μετά τθν πρϊτθ ανάγνωςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου,
λόγω του χαμθλοφ επιπζδου των παιδιϊν, επιλζγουν να διαςφαλίηουν τθν
κατανόθςθ του περιεχομζνου, απευκφνοντασ ςτουσ μακθτζσ διαδοχικά ερωτιςεισ
επεξεργαςίασ. Κατά κανόνα πρόκειται για ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, που κατά τθ
γνϊμθ τουσ βοθκάνε τα παιδιά να εντοπίςουν τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ τθσ
υπόκεςθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο ςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τθν κατάςταςθ που
περιγράφεται;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ ςτθν κακθμερινι τουσ διδακτικι πράξθ, για να προςανατολίςουν τουσ μακθτζσ
των «μεγάλων τάξεων» ςτθν κριτικι ανάγνωςθ των κειμζνων και τθν κριτικι
επίγνωςθ του ρόλου τθσ γλϊςςασ, ςτο μζτρο πάντα των δυνατοτιτων τουσ;

76.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ ςχετικι βιβλιογραφία εντάςςει τον κριτικό εγγραμματιςμό ςτουσ οριηόντιουσ
ςτόχουσ όλων των μακθμάτων του ΑΡ. Λδιαίτερα ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ ο
κριτικόσ εγγραμματιςμόσ αποκτά ςθμαντικό ρόλο και εκφράηεται ωσ κριτικι
αξιολόγθςθ του τρόπου και των ιδεολογικϊν οπτικϊν αναπαράςταςθσ των

ιςτορικϊν γεγονότων που επιλζγουν οι πρωτογενείσ πθγζσ και τα ςχολικά
εγχειρίδια, κακϊσ και των γλωςςικϊν μζςων που αξιοποιοφνται για κάκε μια από
αυτζσ τισ αναπαραςτάςεισ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Ε-Στ τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ζνασ εκπαιδευτικόσ διδάςκει Λςτορία
κάνοντασ χριςθ αντιτικζμενων ιςτορικϊν μαρτυριϊν, γραπτϊν και απεικονιςτικϊν,
κεωρϊντασ ότι παρζχει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να ςυνειδθτοποιιςουν ότι
κάκε ιςτορικι αφιγθςθ οικοδομείται με βάςθ τθν επιλογι ςυγκεκριμζνων
τεκμθρίων και ςυγκεκριμζνθσ ιδεολογικισ αφετθρίασ. Ηθτά τθ βοικειά ςασ για τθν
οργάνωςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων κριτικισ ανάλυςθσ των διαφορετικϊν
γραπτϊν και απεικονιςτικϊν αναπαραςτάςεων των ιςτορικϊν γεγονότων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με το
πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
προκειμζνου οι μακθτζσ να κάνουν κριτικι ανάλυςθ των οπτικϊν κζαςθσ των
γεγονότων και των γλωςςικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ πθγζσ και τα
ςχολικά κείμενα ;
77.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτικζσ ομάδεσ μποροφν να γίνουν κοινότητεσ
μάθηςησ και ανάπτυξησ μζςω τθσ διάδραςθσ και τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν,
απόψεων, επεξθγιςεων και επιχειρθμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στϋ τάξθ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί δάςκαλοι πιςτεφουν ότι οι
μακθτζσ Δθμοτικοφ δεν μποροφν να προχωριςουν πζρα από τθν κατανόθςθ τθσ
αφθγθματικισ παράκεςθσ των γεγονότων. Γιϋαυτό κεωροφν ωσ ανεδαφικζσ
προςεγγίςεισ ςυναδζλφων τουσ που ανακζτουν ςε μικρο-ομάδεσ των 3-4 μακθτϊν
να επεξεργαςτοφν κριτικά πθγζσ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ, για να εντοπίςουν τθν
κζςθ και τθν οπτικι των κειμζνων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ που παρζχουν οι κοινότθτεσ μάκθςθσ
για κριτικι προςζγγιςθ των πθγϊν;

78.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ ζχουν αναπτφξει για τισ
ανάγκεσ τουσ διαφορετικά είδθ κειμζνων, τα κυριότερα από τα οποία,
προςαρμοςμζνα ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα, τα ςυναντοφμε ςτα ςχολικά

εγχειρίδια, αλλά και ςε άλλεσ μορφζσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ζντυπου και
ψθφιακοφ.
Επίςθσ, ζρευνεσ ζχουν διαπιςτϊςει ότι ο βακμόσ κατανόθςθσ των κειμζνων του
ςχολικοφ εγχειριδίου εξαρτάται από τρεισ παραμζτρουσ και τθν ςφμπραξι τουσ:
(α) από τθ δομι, τθ γλωςςικι ςυνοχι και τθ νοθματικι ςυνεκτικότθτα του προσ
μελζτθ κειμζνου,
(β) από τισ γνϊςεισ που κατζχει ο αναγνϊςτθσ μακθτισ για τα είδθ των κειμζνων ,
τα δομικά τουσ ςτοιχεία και τα ςτοιχεία που προςδίδουν κειμενικότθτα ςτο λόγο.
(γ) από τισ γνϊςεισ που κατζχει ο αναγνϊςτθσ μακθτισ για το κζμα του κειμζνου
και για τον κόςμο γενικότερα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: «Μικρζσ» τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί διαπιςτϊνουν ότι μερικοί
μακθτζσ δυςκολεφονται να κατανοιςουν κείμενα ςτα οποία δεν ζχουν
αφηγηματικό χαρακτιρα, όπωσ είναι για παράδειγμα οι επεξθγθματικζσ
περιγραφζσ. Διαπιςτϊνουν ότι οι λεξιλογικζσ επεξθγιςεισ και οι πραγματολογικζσ
πλθροφορίεσ που παρζχουν προσ διευκόλυνςθ των μακθτϊν τουσ δεν αρκοφν για
τθν υπζρβαςθ των προβλθμάτων και ηθτοφν τθ βοικειά ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ ερευνθτικζσ διαπιςτϊςεισ για να ξεπεράςουν οι
μακθτζσ τα προβλιματα κατανόθςθσ των μη αφηγηματικών κειμζνων που
μελετοφν;

79.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ ζχουν αναπτφξει για τισ
ανάγκεσ τουσ διαφορετικά είδθ κειμζνων, τα κυριότερα από τα οποία,
προςαρμοςμζνα ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα, τα ςυναντοφμε ςτα ςχολικά
εγχειρίδια, αλλά και ςε άλλεσ μορφζσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ζντυπου και
ψθφιακοφ.
Επίςθσ, ζρευνεσ ζχουν διαπιςτϊςει ότι ο βακμόσ κατανόθςθσ των κειμζνων του
ςχολικοφ εγχειριδίου εξαρτάται από τρεισ παραμζτρουσ και τθν ςφμπραξι τουσ:
(α) από τθ δομι, τθ γλωςςικι ςυνοχι και τθ νοθματικι ςυνεκτικότθτα του προσ
μελζτθ κειμζνου,
(β) από τισ γνϊςεισ που κατζχει ο αναγνϊςτθσ μακθτισ για τα είδθ των κειμζνων ,
τα δομικά τουσ ςτοιχεία και τα ςτοιχεία που προςδίδουν κειμενικότθτα ςτο λόγο.
(γ) από τισ γνϊςεισ που κατζχει ο αναγνϊςτθσ μακθτισ για το κζμα του κειμζνου
και για τον κόςμο γενικότερα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Δ-Στ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί διαπιςτϊνουν ότι ακόμθ και
«καλοί» μακθτζσ που κατανοοφν με ςχετικι ευκολία και πλθρότθτα τα

αφθγθματικά κείμενα τθσ Λογοτεχνίασ και τθσ Γλϊςςασ δυςκολεφονται αρκετά ςτα
μθ αφθγθματικά κείμενα τθσ Ιςτορίασ. Οι λεξιλογικζσ επεξθγιςεισ και οι
πραγματολογικζσ πλθροφορίεσ που παρζχουν προσ διευκόλυνςθ των μακθτϊν τουσ
οι εκπαιδευτικοί δεν αρκοφν για τθν υπζρβαςθ των προβλθμάτων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ ερευνθτικζσ διαπιςτϊςεισ για να ξεπεράςουν οι
μακθτζσ τα προβλιματα κατανόθςθσ κειμζνων τθσ Ιςτορίασ που μελετοφν;
80.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ ζχουν αναπτφξει για τισ
ανάγκεσ τουσ διαφορετικά είδθ κειμζνων, τα κυριότερα από τα οποία,
προςαρμοςμζνα ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα, τα ςυναντοφμε ςτα ςχολικά
εγχειρίδια, αλλά και ςε άλλεσ μορφζσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ζντυπου και
ψθφιακοφ.
Επίςθσ, ζρευνεσ ζχουν διαπιςτϊςει ότι ο βακμόσ κατανόθςθσ των κειμζνων του
ςχολικοφ εγχειριδίου και του λοιποφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ εξαρτάται από τρεισ
παραμζτρουσ και τθν ςφμπραξι τουσ:
(α) από τθ δομι, τθ γλωςςικι ςυνοχι και τθ νοθματικι ςυνεκτικότθτα του προσ
μελζτθ κειμζνου,
(β) από τισ γνϊςεισ που κατζχει ο αναγνϊςτθσ μακθτισ για τα είδθ των κειμζνων ,
τα δομικά τουσ ςτοιχεία και τα ςτοιχεία που προςδίδουν κειμενικότθτα ςτο λόγο.
(γ) από τισ γνϊςεισ που κατζχει ο αναγνϊςτθσ μακθτισ για το κζμα του κειμζνου
και για τον κόςμο γενικότερα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Ε-Στ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί διαπιςτϊνουν ότι ακόμθ και
«καλοί» μακθτζσ που κατανοοφν με ςχετικι ευκολία και πλθρότθτα τα
αφθγθματικά κείμενα τθσ Λογοτεχνίασ και τθσ Γλϊςςασ δυςκολεφονται αρκετά ςε
πολλά κείμενα τθσ Γεωγραφίασ. Οι λεξιλογικζσ επεξθγιςεισ και οι πραγματολογικζσ
πλθροφορίεσ που παρζχουν προσ διευκόλυνςθ των μακθτϊν τουσ οι εκπαιδευτικοί
δεν αρκοφν για τθν υπζρβαςθ των προβλθμάτων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ ερευνθτικζσ διαπιςτϊςεισ για να ξεπεράςουν οι
μακθτζσ τα προβλιματα κατανόθςθσ κειμζνων τθσ Γεωγραφίασ που μελετοφν;

81.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ ζχουν αναπτφξει για τισ
ανάγκεσ τουσ διαφορετικά είδθ κειμζνων, τα κυριότερα από τα οποία,
προςαρμοςμζνα ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα, τα ςυναντοφμε ςτα ςχολικά
εγχειρίδια, αλλά και ςε άλλεσ μορφζσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ζντυπου και
ψθφιακοφ.
Επίςθσ, ζρευνεσ ζχουν διαπιςτϊςει ότι ο βακμόσ κατανόθςθσ των κειμζνων του
ςχολικοφ εγχειριδίου και του λοιποφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ εξαρτάται από τρεισ
παραμζτρουσ και τθν ςφμπραξι τουσ:
(α) από τθ δομι, τθ γλωςςικι ςυνοχι και τθ νοθματικι ςυνεκτικότθτα του προσ
μελζτθ κειμζνου,
(β) από τισ γνϊςεισ που κατζχει ο αναγνϊςτθσ μακθτισ για τα είδθ των κειμζνων ,
τα δομικά τουσ ςτοιχεία και τα ςτοιχεία που προςδίδουν κειμενικότθτα ςτο λόγο.
(γ) από τισ γνϊςεισ που κατζχει ο αναγνϊςτθσ μακθτισ για το κζμα του κειμζνου
και για τον κόςμο γενικότερα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Ε-Στ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί διαπιςτϊνουν ότι ακόμθ και
«καλοί» μακθτζσ που κατανοοφν με ςχετικι ευκολία και πλθρότθτα τα
αφθγθματικά κείμενα τθσ Λογοτεχνίασ και τθσ Γλϊςςασ δυςκολεφονται αρκετά ςε
πολλά κείμενα των Φυςικών Επιςτημών. Οι λεξιλογικζσ επεξθγιςεισ και οι
πραγματολογικζσ πλθροφορίεσ που παρζχουν προσ διευκόλυνςθ των μακθτϊν τουσ
οι εκπαιδευτικοί δεν αρκοφν για τθν υπζρβαςθ των προβλθμάτων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ ερευνθτικζσ διαπιςτϊςεισ για να ξεπεράςουν οι
μακθτζσ τα προβλιματα κατανόθςθσ κειμζνων των Φυςικών Επιςτημών που
μελετοφν;

82.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ ςφγχρονθ βιβλιογραφία αναφζρει ότι για να απομάκει το παιδί μια ςυμπεριφορά
(απόςβεςθ) δεν πρζπει αυτι να ςυνοδεφεται από κετικι ι αρνθτικι ενίςχυςθ,
διότι θ ενίςχυςθ διατθρεί και ενδυναμϊνει τθν ανεπικφμθτθ ςυμπεριφορά.
Ενίςχυςθ για τουσ μακθτζσ μπορεί να αποτελζςουν υλικζσ αμοιβζσ, δραςτθριότθτεσ
(εκδρομι, παιχνίδι), ενιςχυτζσ πλθροφόρθςθσ (ζπαινοσ), κοινωνικοί ενιςχυτζσ
(προςοχι του εκπαιδευτικοφ). (Συμπεριφοριςμόσ, Skinner)
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Στϋ,
Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ζνασ μακθτισ με προβλιματα
ςυμπεριφοράσ, που δεν ενδιαφζρεται για τα μακιματα , κάνει ςυχνά φαςαρία, και
ο εκπαιδευτικόσ να τον ςτζλνει να κακίςει μόνοσ ςτου ςτθν «απομόνωςθ» του
τελευταίου κρανίου. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ προςπακεί να τραβιξει με κινιςεισ
και μορφαςμοφσ τθν προςοχι των υπολοίπων μακθτϊν.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τον μακθτι
και για τθν τάξθ;

83.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ τάςεισ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ επιςθμαίνουν ότι κακϊσ οι μακθτζσ
μεταβαίνουν από τισ «μικρζσ» ςτισ «μεγαλφτερεσ» τάξεισ του Δθμοτικοφ θ ζμφαςθ
του μακιματοσ πρζπει να ξεπερνά το ςτάδιο τθσ απλισ αφιγθςθσ και να ςτοχεφει
ςτθν ανάπτυξθ ιςτορικισ μάκθςθσ ικανοτιτων, όπωσ είναι θ χρονολογικι ςκζψθ, θ
ιςτορικι κατανόθςθ, θ ιςτορικι ερμθνεία και θ ςυςχζτιςθ με γεγονότα άλλων
εποχϊν, αλλά και τθσ ςφγχρονθσ κακθμερινισ ηωισ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Εϋ Δθμοτικοφ.
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε ςυνάντθςθ με δαςκάλουσ Ρζμπτθσ
τάξθσ
τθσ περιφζρειάσ ςασ για το μάκθμα τθσ Λςτορίασ τίκεται το κζμα
εμπλουτιςμοφ τθσ αφθγθματικισ προςζγγιςθσ τθσ Λςτορίασ με δραςτθριότθτεσ
ερμθνείασ των ιςτορικϊν δεδομζνων και ςυςχζτιςισ τουσ με κακθμερινζσ
καταςτάςεισ. Μερικοί από τουσ δαςκάλουσ επιςθμαίνουν, όμωσ, ότι παρά τισ
προςπάκειεσ τουσ δεν επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελζςματα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ όλων των μακθτϊν και να κερδίςουν
τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ;

84.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι δφο παράγοντεσ οι οποίοι μποροφν να
επθρεάςουν κετικά ι αρνθτικά το κίνθτρο του μακθτι για μάκθςθ, είναι: το
ενδιαφζρον του μακθτι για το ςυγκεκριμζνο κζμα που πρζπει να μάκει και οι
δυνατότθτεσ επιλογϊν ςτο πλαίςιο του μακιματοσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Στϋ, Μάκθμα: Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:

Ζνασ μακθτισ με δυςλεξία παρακολουκεί τθ γενικι τάξθ, αλλά δεν ςυμμετζχει
ενεργθτικά. Αυτό αποτελεί πρόβλθμα για τθν εκπαιδευτικό, επειδι αντιλαμβάνεται
ότι ο μακθτισ κα μποροφςε να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ τθσ τάξθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να λειτουργιςει παιδαγωγικά και αποτελεςματικά για τθν ενεργοποίθςθ
του μακθτι;

85.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στισ βαςικζσ αρχζσ του Νζου Σχολείου περιλαμβάνεται και θ υιοκζτθςθ τθσ
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, θ οποία προκφπτει ωσ αναγκαιότθτα ςτισ
ανομοιογενείσ τάξεισ ςχολείων μιασ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ . Μια από τισ
διαςτάςεισ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ είναι θ διαδικαςία επεξεργαςίασ
του περιεχομζνου. Αυτό ςθμαίνει τθ διαφοροποίθςθ των διαδικαςιϊν με τισ οποίεσ
οι μακθτζσ επεξεργάηονται και κατανοοφν τισ ζννοιεσ και το περιεχόμενο αυτοφ που
διδάςκονται. Κάκε διδακτικι δραςτθριότθτα κα πρζπει να καλεί τουσ μακθτζσ να
αξιοποιιςουν βαςικζσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ με ςτόχο τθν κατανόθςθ μιασ ζννοιασ.
Πταν οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε μια εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα με διάφορουσ
τρόπουσ, ςε διαφορετικά χρονικά πλαίςια και λαμβάνοντασ διαφορετικι βοικεια
από τθν εκπαιδευτικό ι τουσ ςυμμακθτζσ είναι δυνατι θ εμβάκυνςθ τθσ γνϊςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μικρζσ τάξεισ Δθμοτικοφ Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν ότι για να αςκιςουν διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία
πρζπει να τροποποιιςουν το μάκθμά τουσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ενδιαφζρει
τουσ μακθτζσ. Σε αυτι τθ λογικι, μερικοί εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ ζχουν
μετατρζψει τθν τάξθ τουσ ςε τάξθ παιχνιδιοφ και αφιερϊνουν περιςςότερο χρόνο
ςε παιγνιϊδεισ τρόπουσ μάκθςθσ χωρίσ να κζτουν υψθλοφσ ςτόχουσ για τθ μάκθςθ
των μακθτϊν τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθ
διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν μάκθςθσ μζςα ςε ευχάριςτο και ενδιαφζρον πλαίςιο;

86.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ φωνολογικι επίγνωςθ αποτελεί ζναν από τουσ
ςθμαντικότερουσ προβλεπτικοφσ παράγοντεσ για τθν κατάκτθςθ τθσ αναγνωςτικισ
δεξιότθτασ και τθσ αλφαβθτικισ γραφισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ καλλιζργεια τθσ

φωνολογικισ επίγνωςθσ ςτουσ μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ΜΔ), όταν
ςυνδυάηεται με τθ διδαςκαλία των γραφοφωνθμικϊν αντιςτοιχιϊν, διευκολφνει τθν
κατάκτθςθ του αλφαβθτικοφ κϊδικα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Αϋ δθμοτικοφ, Μάκθμα: Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Οι μακθτζσ με ΜΔ ενόσ τμιματοσ ζνταξθσ δυςκολεφονται ςτθ μετάβαςθ από τον
προφορικό ςτον γραπτό λόγο. Συγκεκριμζνα, δυςκολεφονται ςτθν αντιςτοιχία
μεταξφ δομικϊν ςτοιχείων προφοράσ και ςτοιχείων γραφισ. Επιπλζον, δεν μποροφν
να αναλφςουν μια λζξθ ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ και ςυγχζουν τα γράμματα ςτισ
λζξεισ κατά τθ γραφι. Αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν γνωρίηουν τι πρζπει να κάνουν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για
τθ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν μάκθςθσ μζςα ςε ευχάριςτο και ενδιαφζρον πλαίςιο;
87.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι για να επιτευχκεί θ κατάκτθςθ των κφριων
ςτοιχείων τθσ αλφαβθτικισ γραφισ από τουσ μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ πραγματοποιείται διδαςκαλία για τθν κατάκτθςθ τθσ ανάγνωςθσ από τθ
βάςθ προσ τθν κορυφι, δθλαδι από το γράμμα προσ τθν πρόταςθ (ςυνκετικζσ
μζκοδοι) και αντίςτροφα από τθν κορυφι προσ τθ βάςθ, δθλαδι από τθν πρόταςθ
προσ το γράμμα (αναλυτικζσ μζκοδοι).
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Βϋ δθμοτικοφ, Μάκθμα: Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δεν κατζκτθςαν ακόμθ τον μθχανιςμό
ανάγνωςθσ ςτον αναμενόμενο βακμό, ενϊ όλθ θ υπόλοιπθ τάξθ βρίςκεται ςε πολφ
καλό επίπεδο ευχεροφσ ανάγνωςθσ Θ εκπαιδευτικόσ προςπακεί να αφιερϊςει
ςτουσ εν λόγω μακθτζσ λίγο περιςςότερο χρόνο, για να επαναλάβει ό,τι είπε και
ζκανε ςτθν κοινι διδαςκαλία ςε επίπεδο τάξθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ. Κεωρεί,
όμωσ, ότι δεν μπορεί να αφιερϊςει επιπλζον χρόνο ςε αυτοφσ, διότι με αυτόν τον
τρόπο κα παραμελιςει όλουσ τουσ υπόλοιπουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για
τθ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν μάκθςθσ και για αυτι τθν περίπτωςθ των μακθτϊν;

88.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ επικζντρωςθ τθσ προςοχισ ςτθν ορκογραφία τθν ϊρα
τθσ παραγωγισ ενόσ κειμζνου επιβαρφνει γνωςτικά τουσ μακθτζσ και ςε μερικζσ
περιπτϊςεισ αυτό ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ποιότθτα του παραγόμενου
κειμζνου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Γϋ, Μάκθμα Γλϊςςα ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Μερικοί εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ
ςασ προβλθματίηονται ζντονα από τα «φτωχά ςε περιεχόμενο και πλοφςια ςε
ορκογραφικά λάκθ» κείμενα μερικϊν μακθτϊν και δοκιμάηουν εναλλακτικζσ
τεχνικζσ, οι οποίεσ δεν φαίνεται να επιλφουν το πρόβλθμα. Ηθτοφν τθ βοικειά ςασ
ςε αυτό.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ορκογραφίασ;

89.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
‘Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι μθχανιςτικζσ δεξιότθτεσ (ορκογραφία, γραφι με το
χζρι, λεξιλόγιο, ςτίξθ, τονιςμόσ, χριςθ πεηϊν- κεφαλαίων) κατά τθ ςυγγραφι
κειμζνων κα πρζπει να εκτελοφνται από το μακθτι ςυγγραφζα γριγορα, με
ακρίβεια και αποτελεςματικότθτα, δθλαδι να είναι αυτοματοποιθμζνεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, Μάκθμα Γλϊςςα ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο εκπαιδευτικόσ ζχει πρόβλθμα με
κάποιουσ από τουσ μακθτζσ του οι οποίοι, ενϊ διακζτουν πολφ χρόνο και πολφ
κόπο ςε ςχζςθ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγγραφισ,
παράγουν κείμενα, που είναι μεν ορκογραφθμζνα αλλά «φτωχά» ωσ προσ το
περιεχόμενο.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν
«αυτοματοποίθςθ» των μθχανιςτικϊν δεξιοτιτων;

90.

Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι ςυγγραφι κειμζνων είναι εμπρόκετθ διαδικαςία
καταςκευισ νοιματοσ, κατά τθν οποία ο μακθτισ-ςυγγραφζασ αξιοποιεί τισ
ςυμβάςεισ, τουσ περιοριςμοφσ και τουσ κανόνεσ μιασ επικοινωνιακισ περίςταςθσ
και, ανάλογα, εφαρμόηει τισ μετα-γνωςτικζσ και γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ
του για να κάνει τισ κατάλλθλεσ λεξικο-γραμματικζσ επιλογζσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ προβλθματίηεται με κάποιουσ
από τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ του, οι οποίοι δυςκολεφονται να κατανοιςουν τθ
ςχζςθ του επιχειρθματολογικοφ κειμζνου με τισ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ. Για το
λόγο αυτό ηθτά τθ βοικειά ςασ, ϊςτε να ςχεδιάςει αποτελεςματικότερα τθ
διδαςκαλία του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν
κατανόθςθ του επιχειρθματολογικοφ λόγου;

91.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
‘Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι ο γραπτόσ λόγοσ είναι ζνα κοινωνικό γεγονόσ που
ςυμβαίνει ανάμεςα ςτο ςυγγραφζα και το ακροατιριό του. Είναι, επίςθσ, μια
γνωςιακι δραςτθριότθτα καταςκευισ νοιματοσ για ζνα ακροατιριο το οποίο, ςτισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, είναι νοθτικά μόνο παρόν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ-ςυγγραφείσ τθσ τάξθσ του δεν
μποροφν να κατανοιςουν το ρόλο και τθ ςθμαςία του ακροατθρίου και τον τρόπο
με τον οποίο αυτό επθρεάηει τθ ςυνοχι και τθ ςυνεκτικότθτα του κειμζνου που
γράφουν. Ο δάςκαλοσ ηθτά τισ προτάςεισ ςασ, για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν
παραγωγι ςυγκροτθμζνων κειμζνων, προςαρμοςμζνων ςτο ακροατιριο;

92.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

‘Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι κατά τθ ςυγγραφι ενόσ εκτεταμζνου επικοινωνιακοφ
κειμζνου ο μακθτισ ςυγγραφζασ εμπλζκεται ταυτόχρονα ςε πολλζσ
δραςτθριότθτεσ: δομεί το κείμενό του ακολουκϊντασ τισ ςυμβάςεισ του είδουσ ςτο
οποίο ανικει και παρακολουκεί τθ νοθματικι του ςυνοχι του, ανακαλεί από τθ
μακρόχρονθ μνιμθ τισ ςχετικζσ γνϊςεισ και πλθροφορίεσ, ενδφει τισ ιδζεσ του με τισ
κατάλλθλεσ λεξικογραμματικζσ και υφολογικζσ επιλογζσ, ακολουκεί τουσ
ςυντακτικοφσ και μορφολογικοφσ κανόνεσ, αξιολογεί τισ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ και
περιςτάςεισ, χρθςιμοποιεί ςτρατθγικζσ παραγωγισ, οργάνωςθσ, βελτίωςθσ και
κοινοποίθςθσ των ιδεϊν για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των διακζςιμων
γνωςιακϊν πόρων, εκτελεί τισ μθχανιςτικζσ δεξιότθτεσ τθσ γραφισ, βελτιϊνει το
κείμενο αναςχεδιάηοντασ και αναδομϊντασ αν χρειαςτεί για να είναι
πλθροφοριακό, ςυνεκτικό και επικοινωνιακό. Θ ταυτόχρονθ εκτζλεςθ, όμωσ, όλων
των παραπάνω δραςτθριοτιτων από το μακθτι-ςυγγραφζα είναι πολφ δφςκολθ
λόγω του πεπεραςμζνου τθσ μνιμθσ εργαςίασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Γλϊςςα .
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί μακθτζσ δυςκολεφονται πολφ ςτθ
ςυγγραφι επικοινωνιακϊν κειμζνων, εκδθλϊνουν ςυμπτϊματα άγχουσ και
φοβοφνται ότι δεν κα τα καταφζρουν. Ραρομοίωσ, και οι δάςκαλοι δυςκολεφονται
να βοθκιςουν ςτον τομζα αυτό όλουσ τουσ μακθτζσ και ηθτοφν τθ βοικειά ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν
ςτιριξθ των μακθτϊν ςτθν ταυτόχρονθ εκτζλεςθ των πολφπλοκων διαδικαςιϊν τθσ
ςυγγραφισ;

93.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ εργαηόμενθ μνιμθ επθρεάηει ςθμαντικά τα μακθςιακά
αποτελζςματα, κακϊσ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαχείριςθ απαιτθτικϊν
γνωςιακά ζργων.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Γλϊςςα .
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί μακθτζσ δυςκολεφονται πολφ ςτθ
ςυγγραφι επιχειρθματολογικϊν κειμζνων, που βαςίηονται ςτον «διάλογο» μεταξφ
κζςεων και αντικζςεων, επιχειρθμάτων και αντεπιχειρθμάτων. Κατά τθ ςφνκεςι
τουσ παραπονοφνται ότι ζχουν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και αυτό
τουσ δυςκολεφει πάρα πολφ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν
ςτιριξθ των μακθτϊν ςτθ ςφνκεςθ επιχειρθματολογικϊν κειμζνων;

94.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι θ εργαηόμενθ μνιμθ επθρεάηει ςθμαντικά τα μακθςιακά
αποτελζςματα, κακϊσ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαχείριςθ απαιτθτικϊν
γνωςιακά ζργων. Ζνα εξαιρετικά απαιτθτικό γνωςτικό ζργο που κζτει ςε δοκιμαςία
το γνωςιακό ςφςτθμα του μακθτι είναι θ ανάγνωςθ και κατανόθςθ κειμζνων που
πραγματεφονται κοινωνικζσ καταςτάςεισ τισ οποίεσ προκαλοφν πολφπλοκεσ αιτίεσ
με αςαφι τρόπο ςφμπραξθσ .

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ τθσ τάξθσ του δυςκολεφονται
περιςςότερο με τθν κατανόθςθ και τθν ερμθνεία κειμζνων που αναφζρονται ςε
προβλθματικζσ και πολφπλοκεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ παρά με τθν ανάγνωςθ
αφθγθματικϊν. Κατά τθ επεξεργαςία των πρϊτων εκδθλϊνουν ςυμπτϊματα
άγχουσ, τα οποία δεν παρουςιάηονται όταν αςχολοφνται με αφθγθματικά κείμενα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν
ςτιριξθ των μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ κειμζνων ανάλυςθσ προβλθματικϊν
κοινωνικϊν καταςτάςεων;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ εργαηόμενθ μνιμθ επθρεάηει ςθμαντικά τα μακθςιακά
αποτελζςματα, κακϊσ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαχείριςθ απαιτθτικϊν
γνωςιακά ζργων. Ζνα εξαιρετικά απαιτθτικό γνωςτικό ζργο που κζτει ςε δοκιμαςία
το γνωςιακό ςφςτθμα του μακθτι είναι θ κατανόθςθ και ερμθνεία
μθ
αφθγθματικϊν κειμζνων, που πραγματεφονται ιδζεσ, κζςεισ, φαινόμενα και
καταςτάςεισ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Δθπαηδεπηηθφο δηαπηζηψλεη φηη νη μακθτζσ
τθσ τάξθσ του δυςκολεφονται πολφ κατά τθν ανάγνωςθ και κατανόθςθ κειμζνων
που αναλφουν αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, όπωσ είναι για παράδειγμα θ ζννοια του

«ανκρωπιςμοφ» ςε κείμενο τθσ ιςτορίασ.
ςυνάντθςθ.

Το κζμα τίκεται ςε επιμορφωτικι

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν
ςτιριξθ των μακθτϊν ςτθν κατανόθςθ κειμζνων ανάλυςθσ αφθρθμζνων εννοιϊν;

96.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι θ ανάπτυξθ τθσ ορκογραφικισ δεξιότθτασ προςφζρει
ςτουσ αναγνϊςτεσ ςθμαντικά μακθςιακά πλεονεκτιματα, κακϊσ επθρεάηει
αποφαςιςτικά τθν αναγνϊριςθ τθσ μορφισ και τθσ ςθμαςίασ των λζξεων, ενϊ
ςυνδζεται με τθ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ ομιλοφμενθσ γλϊςςασ κακϊσ και με
καλφτερεσ αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Γϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ρολλοί μακθτζσ δυςκολεφονται και
παραπονοφνται για τθν ορκογραφθμζνθ γραφι. Λςχυρίηονται ότι θ αυτόματθ
διόρκωςθ τθσ ορκογραφίασ από τουσ επεξεργαςτζσ κειμζνων και θ υιοκζτθςθ νζων
ιδιότυπων κανόνων γραφισ κατά τθν ψθφιακι επικοινωνία κάνει περιττι τθν
εκμάκθςθ τθσ ορκογραφίασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν
ςτιριξθ των μακθτϊν ςτθν κατάκτθςθ τθσ ιςτορικισ ορκογραφίασ;
97.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Οι ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ αποβλζπουν ςτθ διερευνθτικι μάκθςθ, ςτθν
οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ (κονςτρουκτιβιςμόσ) και όχι ςτθ μετάδοςθ, ςτθ βιωματικι
μάκθςθ και ςτισ διακεματικζσ προεκτάςεισ τθσ γνϊςθσ. Θ ςυνδυαςτικι αξιοποίθςθ
των παραπάνω αξόνων ανατρζπουν το παραδοςιακό διδακτικό πλαίςιο και
προςδίδουν διαφορετικό προςανατολιςμό ςτο κακθμερινό μάκθμα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Στθν περιφζρειά ςασ αρκετοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίηουν τισ παραπάνω ωσ
κεωρθτικζσ κζςεισ ανεφάρμοςτεσ ςτθν πράξθ, όπου κυριαρχοφν τα πιεςτικά όρια
χρόνου και τθσ πλθκωρικισ φλθσ. Οι προτεινόμενεσ από τα ςχολικά εγχειρίδια και
τα νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν διερευνθτικζσ και διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ

πιςτεφουν ότι απευκφνονται ςε λίγουσ μακθτζσ και, ζτςι,
ανιςότθτα των ευκαιριϊν.

αναπαράγουν τθν

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι ςφγχρονεσ διδακτικζσ προτάςεισ
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ροια επιχειριματα κα προβάλατε και ποιεσ μεκοδολογικζσ προτάςεισ κα κάνατε,
για να πείςετε και να βοθκιςετε τουσ εκπαιδευτικοφσ να δοκιμάςουν τισ
προτεινόμενεσ προςεγγίςεισ;
98.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ διακεματικότθτα και οι διερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που υπάρχουν ςτα βιβλία
και θ μεκοδολογία των «Βιωματικϊν Δράςεων», που ειςθγοφνται τα νζα
Ρρογράμματα Σπουδϊν τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ζχουν ςκοπό να εμπλζξουν
τον μακθτι ςε μια πιο διερευνθτικι και βιωματικι, άρα και ενεργό, ςυμμετοχι
κατά τθν προςζγγιςθ των διδαςκόμενων μακθμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ρολλοί εκπαιδευτικοί διαμαρτφρονται υποςτθρίηοντασ ότι θ διερευνθτικι
προςζγγιςθ και ο διακεματικόσ άξονασ δεν είναι εφκολο να λειτουργιςουν
ςυμπλθρωματικά και παράλλθλα προσ τθν κυρίαρχθ οργανωτικι δομι κάκε
μακιματοσ και του ςχολείου. Κεωροφν ότι πρόκειται για πρακτικζσ που ζρχονται
ςε αντίκεςθ με τθν υπάρχουςα εκπαιδευτικι δομι.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι προτάςεισ των ΑΡΣ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
Με ποια επιχειριματα κα προςπακοφςατε να πείςετε τουσ εκπαιδευτικοφσ να
δοκιμάςουν εναλλακτικά διερευνθτικζσ προςεγγίςεισ και διακεματικζσ
ςυςχετίςεισ και να διερευνιςουν ςτθν πράξθ τισ δυνατότθτεσ που τουσ
παρζχουν οι νζεσ αυτζσ προτάςεισ, αλλά και τισ αδυναμίεσ ι τουσ πικανοφσ
περιοριςμοφσ;

99.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Δθλωτικι τθσ πρόκεςθσ των ςυντακτϊν των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΡΣ) που
ιςχφουν και των βιβλίων που τα ςτθρίηουν, αλλά και των αρχϊν του Νζου Σχολείου,
είναι θ ενίςχυςθ τθσ πολυ-πολιτιςτικισ ταυτότθτασ με όρουσ αλλθλεπίδραςθσ και
εμπλουτιςμοφ, ςτο πλαίςιο μιασ πολυπολιτιςμικισ κοινωνίασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ με πολλοφσ αλλοδαποφσ μακθτζσ.
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:

Αρκετοί εκπαιδευτικοί μπροςτά ςτθ ςχετικά νζα κατάςταςθ για τα δεδομζνα του
ελλθνικοφ ςχολικοφ ςυςτιματοσ δεν αιςκάνονται ιδιαίτερα ζτοιμοι να τθν
διαχειριςτοφν και περιορίηονται να δθλϊνουν τθν αποδοχι των αλλοδαπϊν
μακθτϊν και να αποκαρρφνουν κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ ρατςιςτικι ζκφραςθ και
ςτάςθ. Πμωσ, αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν φτάνει.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι προτάςεισ των ΡΣ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και πϊσ,
ϊςτε να λειτουργιςουν παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα
εκπαιδευτικι διαχείριςθ τθσ πολυπολιτιςμικισ ςχολικισ τάξθσ;

ςτθν

100.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Κεωρθτικοί τθσ Διδακτικισ υποςτθρίηουν ότι θ διδαςκαλία οποιουδιποτε
μακιματοσ μπορεί να φανεί ενδιαφζρουςα για τουσ μακθτζσ, αν αξιοποιθκοφν
μζςα και τρόποι που κα εμπλζκουν ενεργά τουσ ίδιουσ ςτθ διαδικαςία τθσ
μάκθςθσ. Σε ιδιαίτερα, μάλιςτα, ετερογενείσ τάξεισ, όπωσ θ πλειονότθτα των
τάξεων ςτο ςφγχρονο πολυπολιτιςμικό ςχολείο, θ προςζγγιςθ αυτι μπορεί να
κινθτοποιιςει περιςςότερουσ μακθτζσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Αρκετοί
εκπαιδευτικοί εξακολουκοφν να χρθςιμοποιοφν κατά βάςθ τισ
παραδοςιακζσ προςεγγίςεισ, παρά το γεγονόσ ότι αρκετοί μακθτζσ, θμεδαποί και
αλλοδαποί, δείχνουν να μθν τουσ παρακολουκοφν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με δεδομζνθ τθν ετερογζνεια των μακθτϊν, ποιουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ κα
προτείνατε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ περιφζρειάσ ςασ για τον εμπλουτιςμό τθσ
προςζγγιςισ τουσ με εναλλακτικζσ και πιο αποτελεςματικζσ διδακτικζσ πρακτικζσ;

101.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν δείχνουν ςυχνά ότι θ
τελευταία επζρχεται, όταν οι εκπαιδευτικοί αναλφουν ςτοχαςτικά/κριτικά τισ
τρζχουςεσ πρακτικζσ τουσ κακϊσ και τισ εςωτερικζσ τουσ αντιφάςεισ. Επιςθμαίνει,
μάλιςτα, ότι όταν θ ςτοχαςτικι/κριτικι ανάλυςθ γίνεται ςε πλαίςιο ςυνεργαςίασ με
τουσ ςυναδζλφουσ(collective reflection) οι κετικζσ επιδράςεισ τθσ ςτθν
επαγγελματικι ανάπτυξθ και ςτθν αναςυγκρότθςθ του ςχολείου είναι μεγαλφτερεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε ζνα πολυπλθκζσ ςχολείο αςτικοφ
κζντρου φοιτοφν μακθτζσ πολλϊν διαφορετικϊν μακθςιακϊν επιπζδων και
ποικίλθσ κοινωνικο-πολιτιςτικισ προζλευςθσ. Οι εκπαιδευτικοί προβλθματίηονται
για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν καταλλθλότθτα των γνωςτϊν και
κακιερωμζνων προςεγγίςεων, τονίηουν τθν ανεπάρκεια των επιμορφωτικϊν
θμερίδων για τισ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ και αναηθτοφν μια πιο ουςιαςτικι
διζξοδο, κακϊσ οι «δοκιμαςμζνεσ» μζκοδοι ζχουν δείξει προ πολλοφ τα όρια τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ζχοντασ υπόψθ τθν ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ, τι κα ςυμβουλεφατε τουσ
εκπαιδευτικοφσ, για να οδθγθκοφν ςε μια πιο αυτόνομθ επαγγελματικι ανάπτυξθ
και ςε μια ουςιαςτικι ανανζωςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν τουσ;

102.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ερευνθτικά ευριματα για τθν ανταπόκριςθ των εκπαιδευτικϊν ςτισ μεταρρυκμίςεισ
«από πάνω προσ τα κάτω» δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί μποροφν να
ανταποκρικοφν και να λειτουργιςουν ωσ παράγοντεσ μιασ εκπαιδευτικισ
μεταρρφκμιςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ενκαρρφνονται να αναπτφξουν
προβλθματιςμοφσ, να δοκιμάςουν νζεσ πρακτικζσ και υλικά, και να αναςτοχαςτοφν
πάνω ς’ αυτά, μζςα ςτο ίδιο το περιβάλλον τθσ εργαςίασ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Στθν περιφζρειά ςασ υπάρχουν αρκετά
ςχολεία όπου φοιτοφν μακθτζσ διαφορετικϊν μακθςιακϊν επιπζδων και ποικίλθσ
προζλευςθσ. Οι εκπαιδευτικοί, που
παρακολοφκθςαν μια ταχφρρυκμθ
επιμόρφωςθ ςε κζματα διδακτικισ, είναι διχαςμζνοι: άλλοι είναι δφςπιςτοι
απζναντι ςτισ νζεσ προτάςεισ και άλλοι ςυμφωνοφν ςτο ότι κα επικυμοφςαν να
δοκιμάςουν τζτοιεσ προςεγγίςεισ, αλλά δεν μποροφν να προςανατολιςτοφν ςτο
ςωςτό ςκοπό και τρόπο. Τελικά, ςτο πνεφμα τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ,
αποφαςίηουν να καλζςουν τον Σχολικό Σφμβουλο τθσ περιφζρειασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ζχοντασ υπόψθ τθν ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ, τι κα ςυμβουλεφατε τουσ
εκπαιδευτικοφσ, για να μπορζςουν να λειτουργιςουν ωσ παράγοντεσ
μεταρρφκμιςθσ και όχι ωσ απλοί τεχνικοί τθσ εφαρμογισ τθσ;

103.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιβεβαιϊνουν ότι θ «προςωπικι κεωρία» των εκπαιδευτικϊν, που
απαρτίηεται από πεποικιςεισ, αξίεσ, κοςμοαντιλιψεισ, γνϊςεισ και εμπειρίεσ,

διαχζονται αναπόφευκτα ςτθ διδαςκαλία μζςα από μια ποικιλία επιλογϊν και
ςυμπεριφορϊν και λοιπϊν ςτοιχείων του «άδθλου/κρυφοφ αναλυτικοφ
προγράμματοσ». Για να μθν λειτουργοφν με δογματικό τρόπο οι εκπαιδευτικοί,
πρζπει να ζχουν επίγνωςθ των δικϊν τουσ αξιϊν και ιδεολογικϊν
προςανατολιςμϊν, τισ οποίεσ, αςφαλϊσ, δεν προβάλλουν ωσ τισ απόλυτεσ
αλικειεσ. Μόνο τότε μποροφν να ενδυναμϊςουν τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν
ελεφκερα τθν προςωπικι τουσ αξιακι και ιδεολογικι ταυτότθτα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μζςα από τισ ενδοςχολικζσ ςυναντιςεισ και επιμορφϊςεισ, οι εκπαιδευτικοί
διαπιςτϊνουν ότι, μολονότι διδάςκουν τα ίδια ςχολικά βιβλία, ο κακζνασ εςτιάηει
ςε διαφορετικά ςτοιχεία. Αντιλαμβάνονται ότι οι διαφοροποιιςεισ τουσ απορρζουν
από τουσ διαφορετικοφσ προςωπικοφσ τουσ προςανατολιςμοφσ. Επιπλζον, ωσ προσ
τα αξιακά/ ιδεολογικά ηθτιματα που ανακφπτουν ςτο μάκθμα, κάποιοι τθροφν
αυςτθρι ουδετερότθτα προβάλλοντασ απλϊσ τθν «επίςθμθ» άποψθ, ενϊ κάποιοι
άλλοι υπεραςπίηονται εκείνεσ τισ ιδζεσ και αξίεσ των ςχολικϊν κειμζνων τισ οποίεσ
ςυμμερίηονται. Το ηιτθμα τθσ διδακτικισ διαχείριςθσ των αξιϊν ζρχεται πια ςτθν
επιφάνεια και τίκεται ςτισ ςυηθτιςεισ τουσ με τον/τθν Σφμβουλο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ζχοντασ υπόψθ τα ευριματα τθσ ζρευνασ, τι κα ςυμβουλεφατε τουσ
εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και πϊσ, ϊςτε να ενδυναμϊςουν τουσ μακθτζσ για να
αναπτφξουν ελεφκερα τθν προςωπικι τουσ αξιακι και ιδεολογικι ταυτότθτα;
104.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ερευνθτικά ευριματα δείχνουν ότι τα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο
εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ οφείλονται (α) ςτθν αδυναμία του ςχολείου να
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, ϊςτε να τουσ
δθμιουργεί κίνθτρα για ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και (β) ςτθν
ελλιπι κοινωνικοποίθςθ των μακθτϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε αρκετζσ τάξεισ τθσ περιφζρειάσ ςασ
υπάρχουν μακθτζσ που αδυνατοφν να ενςωματωκοφν ςτθν τάξθ και με κάκε
αφορμι, με τον λόγο ι τθ ςυμπεριφορά τουσ, προςπακοφν να τραβιξουν τθν
προςοχι του εκπαιδευτικοφ και των ςυμμακθτϊν τουσ. Ζτςι, παρεμποδίηουν τθ
διδακτικι διαδικαςία, με αποτζλεςμα ο εκπαιδευτικόσ να τουσ επιβάλλει
διαφορετικισ μορφισ και ζνταςθσ επιπλιξεισ και ποινζσ, οι οποίεσ όμωσ
αποδεικνφονται αναποτελεςματικζσ .
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Ζχοντασ υπόψθ τθν ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ, τι κα ςυμβουλεφατε τουσ
εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και πϊσ, για να μπορζςουν να λειτουργιςουν
παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα ςτθν ενςωμάτωςθ όλων των μακθτϊν
ςτο εκπαιδευτικό γίγνεςκαι;
105.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ερευνθτικά ευριματα δείχνουν ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί, παρά τθ κεωρθτικι τουσ
κατάρτιςθ, ζχουν τθν τάςθ να δίνουν «διαλζξεισ» εμπλουτιςμζνεσ με ερωτιςεισ, τισ
οποίεσ ονομάηουν «ςυηιτθςθ», και να χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία κυρίωσ για να
προβάλλουν ςτουσ μακθτζσ τουσ με εφπεπτο τρόπο τισ επίςθμεσ ι τθσ προςωπικζσ
τουσ απόψεισ για κζματα που επιδζχονται διαφορετικζσ ερμθνείεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειασ ςασ
φαίνονται να αμφιςβθτοφν τθν ανάγκθ τθσ διερεφνθςθσ και ερμθνείασ από τουσ
μακθτζσ των πολλαπλϊν οπτικϊν, υποςτθρίηοντασ ότι το χαμθλό τουσ επίπεδο και θ
πίεςθ τθσ φλθσ δεν επιτρζπουν εναλλακτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ.
Εξάλλου, όπωσ ιςχυρίηονται, ζχουν ανανεϊςει τον τρόπο τθσ διδαςκαλίασ τουσ με
ςυηθτιςεισ και χριςθ πθγϊν από το Διαδίκτυο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ζχοντασ υπόψθ τθ ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ, τι κα ςυμβουλεφατε τουσ
εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και πϊσ, για να μπορζςουν να εντάξουν ςτθν κακθμερινι
διδακτικι πρακτικι τουσ παιδαγωγικότερεσ προςεγγίςεισ;

106.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ραιδαγωγικζσ ζρευνεσ
διαπιςτϊνουν ότι θ κινθτοποίθςθ του μακθτικοφ
ενδιαφζροντοσ αποτελεί ζνα από τα ςτοιχεία τθσ αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ,
γιατί ενεργοποιεί τα κίνθτρα μάκθςθσ. Οι μακθτζσ, υποςτθρίηουν οι κεωρθτικοί,
κινθτοποιοφνται περιςςότερο, όταν οι ςτόχοι του ςχολείου βρίςκονται ςε αρμονία
με τισ δικζσ τουσ επικυμίεσ, ανάγκεσ και προςδοκίεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
Δεδομζνα: Τάξθ: Πλεσ οι τάξεισ
Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί τθσ περιφερείασ
ςασ προςπακοφν να χρθςιμοποιιςουν ελκυςτικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ.,
χιουμοριςτικά ςκίτςα και υλικό από κόμικσ, ςτίχουσ τραγουδιϊν ςτθ διδαςκαλία
τουσ), για να κινθτοποιιςουν και να διατθριςουν το μακθτικό ενδιαφζρον. Σφντομα
διαπιςτϊνουν ότι, μετά από μια ςφντομθ περίοδο γοθτείασ, οι μακθτζσ δεν
ανταποκρίνονται πια ςε όλα αυτά περιςςότερο απ’ ό,τι ςτθν παραδοςιακι
διδαςκαλία.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ωσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ πϊσ κα τουσ εξθγιςετε τουσ λόγουσ τθσ αποτυχίασ των
ςυγκεκριμζνων επιλογϊν για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό;
2. Τι και πϊσ κα τουσ προτείνατε να εφαρμόςουν εναλλακτικά προσ κινθτοποίθςθ
του μακθτικοφ ενδιαφζροντοσ για το νζο μάκθμα τθσ θμζρασ;
107.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στο πλαίςιο των ςφγχρονων κειμενοκεντρικϊν και κοινωνικοςθμειωτικϊν κεωριϊν
θ διδαςκαλία τθσ πολυτροπικότθτασ (χριςθ ποικιλίασ οπτικϊν και ακουςτικϊν
ςθμειωτικϊν ςυςτθμάτων ςτθν καταςκευι νοιματοσ ανάλογα με τον επικοινωνιακό
ςτόχο, το κειμενικό είδοσ και τθν επικοινωνιακι περίςταςθ) κρίνεται ιδιαίτερα
χριςιμθ ςτθ ςθμερινι κοινωνία τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ:Δϋ / Εϋ/ Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διδαςκαλία
κόμικσ, αφιςϊν ι άλλων πολυτροπικϊν κειμζνων εςτιάηει ςτισ γλωςςικζσ
πλθροφορίεσ αγνοϊντασ ι υποβακμίηοντασ τισ εικόνεσ, τα χρϊματα και τισ
διαφορετικζσ γραμματοςειρζσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία των πολυτροπικϊν
κειμζνων με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ
εικόνασ κατά τθν πρόςλθψθ κειμζνων.

108.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στο πλαίςιο των ςφγχρονων κειμενοκεντρικϊν και κοινωνικοςθμειωτικϊν κεωριϊν
θ διδαςκαλία τθσ πολυτροπικότθτασ (χριςθ ποικιλίασ οπτικϊν και ακουςτικϊν
ςθμειωτικϊν ςυςτθμάτων ςτθν καταςκευι νοιματοσ ανάλογα με τον επικοινωνιακό
ςτόχο, το κειμενικό είδοσ και τθν επικοινωνιακι περίςταςθ) κρίνεται ιδιαίτερα
χριςιμθ ςτθ ςθμερινι κοινωνία τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στ’ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διδαςκαλία
κειμζνων αναλφει τα ςτοιχεία και τον ρόλο των εικόνων ανεξαρτιτωσ τθσ
λειτουργίασ τουσ ςτο κείμενο (ςυναναφορικι, πλθροφοριακι,
διακοςμθτικι).
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία των πολυτροπικϊν
κειμζνων με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε τρόπουσ αξιοποίθςθσ τθσ εικόνασ κατά τθ διδαςκαλία τθσ
πρόςλθψθσ κειμζνων.

109.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στο πλαίςιο των ςφγχρονων κειμενοκεντρικϊν και κοινωνικοςθμειωτικϊν κεωριϊν
θ διδαςκαλία τθσ πολυτροπικότθτασ (χριςθ ποικιλίασ οπτικϊν και ακουςτικϊν
ςθμειωτικϊν ςυςτθμάτων, τα οποία λειτουργοφν ςυναναφορικά και
αλλθλοςυμπλθρωματικά ςτθν καταςκευι νοιματοσ, ανάλογα με τον επικοινωνιακό
ςτόχο, το κειμενικό είδοσ και τθν επικοινωνιακι περίςταςθ) κρίνεται ιδιαίτερα
χριςιμθ ςτθ ςθμερινι κοινωνία τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφορίασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ:Δϋ / Εϋ/ Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διδαςκαλία
παραγωγισ πολυτροπικϊν κειμζνων (π.χ. κόμικσ), ενϊ αξιοποιεί τισ αςκιςεισ
μετατροπισ εικόνασ ςε λόγο, δίνει ζμφαςθ ςτθν περιγραφικι και όχι ςτθ
βιωματικι και κοινωνικοπροκετικι ςθμαςιολογικι διάςταςθ των εικόνων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία των πολυτροπικϊν
κειμζνων με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε εναλλακτικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ μετατροπισ
πολυτροπικϊν κειμζνων ςε μονοτροπικά.

110.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στο πλαίςιο τθσ καλλιζργειασ τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ των μακθτϊν
ςφμφωνα με τισ επικρατοφςεσ αντιλιψεισ ςε διεκνζσ επίπεδο δεν επαρκεί μόνο θ
εξάςκθςθ των μακθτϊν ςε παραγωγικζσ και προςλθπτικζσ αςκιςεισ γραπτοφ λόγου
αλλά και ςτισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ προφορικοφ (ομιλία, ακρόαςθ). Κατά τισ
αςκιςεισ ομιλίασ οι μακθτζσ καλλιεργοφν δεξιότθτεσ, όπωσ θ ειςαγωγι και θ
ολοκλιρωςθ ςυνομιλίασ, οι κανόνεσ ςυνειςφοράσ, θ χριςθ ςτερεότυπων
εκφράςεων, θ αποφυγι κεμάτων ταμποφ, θ προςαρμογι του φφουσ ςτθν
επικοινωνιακι περίςταςθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ:Δϋ / Εϋ/ Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διεξαγωγι
προφορικϊν δεξιοτιτων δίνει ζμφαςθ μόνο ςτθν ακρίβεια λόγου,
δευτερευόντωσ ςτθν ευχζρεια και αγνοεί τα χαρακτθριςτικά δομισ και
περιεχομζνου, όπωσ και τισ κοινωνιογλωςςικζσ διαςτάςεισ του
ςυνομιλιακοφ λόγου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία των προφορικϊν
δεξιοτιτων με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ των προςλθπτικϊν και
παραγωγικϊν δεξιοτιτων προφορικοφ λόγου.

111.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στο πλαίςιο τθσ καλλιζργειασ τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ των μακθτϊν
ςφμφωνα με τισ επικρατοφςεσ αντιλιψεισ ςε διεκνζσ επίπεδο δεν επαρκεί μόνο θ
εξάςκθςθ των μακθτϊν ςε παραγωγικζσ και προςλθπτικζσ αςκιςεισ γραπτοφ λόγου
αλλά και ςτισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ προφορικοφ (ομιλία, ακρόαςθ), μζςω των
οποίων καλλιεργοφνται δεξιότθτεσ ευχζρειασ και ακρίβειασ του μακθτικοφ λόγου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διεξαγωγι
προφορικϊν δεξιοτιτων δίνει ζμφαςθ μόνο ςτθν ακρίβεια λόγου,
παρεμβαίνοντασ ςυνεχϊσ και διορκϊνοντασ το μακθτι που μιλάει,
δθμιουργϊντασ του αιςκιματα φόβου και αντικίνθτρα ςυμμετοχισ ςτθν
επικοινωνιακι δράςθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία των προφορικϊν
δεξιοτιτων με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ καλλιζργειασ τθσ ευχζρειασ ςτον
προφορικό λόγο.

112.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ επικρατοφςεσ απόψεισ ςτο χϊρο τθσ παιδαγωγικισ του γλωςςικοφ
λάκουσ, θ διόρκωςθ του λάκουσ ςυνδζεται με τισ αιτίεσ που το προκάλεςαν, κακϊσ
το γλωςςικό λάκοσ αντανακλά τθ μεταβατικι γλωςςικι ικανότθτα του μακθτι και
αναδεικνφει τθν πορεία τθσ γλωςςικισ του κατάκτθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Δϋ / Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διόρκωςθ
μακθτικϊν κειμζνων υπογραμμίηει απλϊσ τα λάκθ ι τα διορκϊνει χωρίσ να
προβαίνει ςε επεξθγιςεισ και αντιπροτάςεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ παιδαγωγικι του γλωςςικοφ λάκουσ
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διόρκωςθσ των γλωςςικϊν λακϊν
ανάλογα με τισ αιτίεσ που τα προκαλοφν.

113.

Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ επικρατοφςεσ απόψεισ ςτο χϊρο τθσ παιδαγωγικισ του γλωςςικοφ
λάκουσ, θ διόρκωςθ του λάκουσ ςυνδζεται τόςο με τισ αιτίεσ που το προκάλεςαν,
όςο και με τθ βαρφτθτα του γλωςςικοφ λάκουσ, κακϊσ το τελευταίο αντανακλά τθ
μεταβατικι γλωςςικι ικανότθτα του μακθτι και αναδεικνφει τθν πορεία τθσ
γλωςςικισ του κατάκτθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Δϋ / Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διόρκωςθ
μακθτικϊν κειμζνων διορκϊνει ανεξαιρζτωσ όλα τα λάκθ χωρίσ
διαβακμίςεισ ανάλογα με τθν ποςότθτα και τθ ςπουδαιότθτά τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ παιδαγωγικι του γλωςςικοφ λάκουσ
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε αποτελεςματικοφσ τρόπουσ διόρκωςθσ των γλωςςικϊν λακϊν
ανάλογα με τθ βαρφτθτά τουσ.

114.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στα ςφγχρονα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν κατά τθν εποχι τθσ γνϊςθσ και
τθσ πλθροφορίασ, ςτθν οποία ηοφμε, βαςικι επιδιωκόμενθ δεξιότθτα για τον
μακθτι και μελλοντικό ενεργό πολίτθ είναι θ διαχείριςθ πλθροφοριϊν. Δεδομζνου
ότι βαςικό μζςο πλθροφόρθςθσ είναι το διαδίκτυο ςτθ ςφγχρονθ γλωςςικι
εκπαίδευςθ ο ρόλοσ τθσ επεξεργαςίασ και τθσ αξιολόγθςθσ των διαδικτυακϊν
πλθροφοριϊν είναι ουςιϊδθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
1. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ ζχει εμπλζξει τουσ
μακθτζσ του ςε διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο,
χωρίσ, όμωσ, να τουσ ζχει εξαςκιςει ςτθ διαχείριςι τουσ και ςτθν
προςεκτικι επιλογι υλικοφ από αυτζσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ καλλιζργεια τθσ διαχείριςθσ
θλεκτρονικοφ πλθροφοριακοφ υλικοφ με τα προβλιματα που περιγράφει το
ςενάριο;
2. Ρροτείνετε κριτιρια αξιολόγθςθσ του διαδικτυακοφ πλθροφοριακοφ υλικοφ
από τουσ μακθτζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διδαςκαλία τθσ
πρόςλθψθσ κειμζνων.
115.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Τα αποτελζςματα διεκνϊν διαγωνιςμϊν και διαγνωςτικϊν αξιολογικϊν τεςτ
αναδεικνφουν μια υςτζρθςθ των Ελλινων μακθτϊν ςτθν κριτικι προςπζλαςθ
κειμζνου. Θ ςφγχρονθ αντίλθψθ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και διδακτικι πρακτικι
ςτθν παραγωγι και πρόςλθψθ λόγου είναι θ ενθμζρωςθ των μακθτϊν για τον
ςυγγραφζα, τον εκδότθ και το γενικότερο κοινωνικό, ιςτορικό και πολιτιςτικό
πλαίςιο ςφνκεςθσ του υπό επεξεργαςία κειμζνου, ϊςτε βάςει των πλθροφοριϊν
αυτϊν να είναι δυνατό να εμπλακοφν ςε δράςεισ κριτικισ προςζγγιςθσ λόγου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: E’ , Στ’ τάξθ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα ο δάςκαλοσ κατά τθν ανάλυςθ
δθμοςιογραφικϊν κειμζνων, ιςτορικϊν πθγϊν, άρκρων κ.λπ. δε δίνει
ζμφαςθ ςε ορίηουςεσ του κειμζνου, όπωσ ςυγγραφζασ, προκετικότθτα,
αποδζκτθσ, διακειμενικότθτα, περιςταςιακότθτα, κεωρϊντασ ότι μόνθ θ
πλθροφορθτικότθτα του κειμζνου αποτελεί παράγοντασ επαρκοφσ και
αποτελεςματικισ ανάλυςθσ του κειμζνου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν κριτικι πρόςλθψθ
λόγου με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε τρόπουσ και μεκόδουσ κριτικισ προςπζλαςθσ κειμζνων ςε
παραγωγικό και προςλθπτικό επίπεδο.

116.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Τα αποτελζςματα διεκνϊν διαγωνιςμϊν, όπωσ τθσ PISA, αναδεικνφουν μια
υςτζρθςθ των Ελλινων μακθτϊν ςτθν κριτικι προςπζλαςθ κειμζνου. Θ ςφγχρονθ
αντίλθψθ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και διδακτικι πρακτικι είναι ότι θ ζμφαςθ ςτθ
λειτουργικι διάςταςθ τθσ γραμματικισ προάγει τθν κριτικι γλωςςικι επίγνωςθ των
μακθτϊν, άρα αποτελεί ουςιαςτικι προχπόκεςθ ςτθν κριτικι πρόςλθψθ λόγου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ, Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθν εξζταςθ
γραμματικϊν φαινομζνων δίνει ζμφαςθ αποκλειςτικά ςτθ δομι και ςτθ
ςφνταξθ (π.χ. μετατροπι ενεργθτικισ ςε πακθτικι φωνι, ςχθματιςμόσ
υποτακτικισ) και όχι ςτθν κειμενικι και πραγματολογικι τουσ λειτουργία
(διλωςθ του δράςτθ από τθν ενεργθτικι φωνι, ουδετερότθτα πακθτικισ,
παρουςίαςθ γεγονότοσ ωσ πραγματικοφ από τθν οριςτικι κ.λπ.). Με τον
τρόπο αυτό, όμωσ, οι μακθτζσ δεν εξοπλίηονται αποτελεςματικά για
δραςτθριότθτεσ κειμενικισ ερμθνείασ, αλλά απλϊσ κατανόθςθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν κριτικι προςπζλαςθ
κειμζνων και το ρόλο τθσ γραμματικισ με το πρόβλθμα που περιγράφει το
ςενάριο;
2. Ρροτείνετε κατάλλθλουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ ςε
λειτουργικό επίπεδο, ϊςτε θ γραμματικι γνϊςθ να αξιοποιείται και ςτθν
πρόςλθψθ λόγου.

117.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Τα αποτελζςματα διεκνϊν διαγωνιςμϊν, όπωσ τθσ PISA, αναδεικνφουν μια
υςτζρθςθ των Ελλινων μακθτϊν ςτθν κριτικι προςπζλαςθ κειμζνου. Θ ςφγχρονθ
αντίλθψθ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και διδακτικι πρακτικι είναι ότι θ ζμφαςθ ςτθν
πρόςλθψθ και ερμθνεία από τουσ μακθτζσ όχι μόνο λογοτεχνικϊν κειμζνων αλλά
και επεξεργαςμζνων χρθςτικϊν κειμζνων απαιτθτικοφ λόγου (δθμοςιογραφικϊν,
κοινωνικϊν, δικαςτικϊν, επιςτθμονικϊν) αποτελεί ουςιαςτικι προχπόκεςθ ςτθν
καλλιζργεια του κοινωνικοφ και του κριτικοφ γραμματιςμοφ των μακθτϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ, Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ ςτο πλαίςιο τθσ
καλλιζργειασ αναγνωςτικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν προτιμά τθν επιλογι
από τα βιβλία λογοτεχνικϊν κειμζνων, τα οποία κεωρεί πρότυπα λόγου.
Συνεπϊσ, αποφεφγει τθ διδαςκαλία άλλων κειμενικϊν τφπων, ςτοιχείο που
ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν καλλιζργεια τθσ κειμενικισ ικανότθτασ των
μακθτϊν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για διδαςκαλία των ειδϊν
λόγου με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε είδθ λόγου και κειμενικοφσ τφπουσ που κα επιλζγατε με ςτόχο
τθν καλλιζργεια πρακτικϊν κοινωνικοφ και κριτικοφ γραμματιςμοφ των
μακθτϊν.

118.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Τα αποτελζςματα διεκνϊν διαγωνιςμϊν και διαγνωςτικϊν αξιολογιςεων
αναδεικνφουν μια υςτζρθςθ των Ελλινων μακθτϊν ςτθν κριτικι προςπζλαςθ
κειμζνου. Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και
διδακτικι πρακτικι, κατά τθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ είναι ςκόπιμο οι μακθτζσ
να διδάςκονται τουσ τρόπουσ μορφικισ πραγμάτωςθσ ςυγκεκριμζνων
επικοινωνιακϊν λειτουργιϊν ανάλογα με τθν επικοινωνιακι περίςταςθ, το κείμενο,
τισ επιδιϊξεισ του ςυγγραφζα κ.λπ. (π.χ. οι δρϊντεσ δθλϊνονται μζςω τθσ
ονομαςτικισ πτϊςθσ ςε κζςθ υποκειμζνου ι ποιθτικοφ αιτίου ανάλογα με τθν
επικυμία του ομιλθτι να τον προβάλει ι απλά να τον αναφζρει).
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ, Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ ςτο πλαίςιο τθσ
διδαςκαλίασ τθσ γραμματικισ δε δίνει ζμφαςθ ςτισ επικοινωνιακζσ
διαφορζσ των μζςω διλωςθσ ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν, με αποτζλεςμα οι
μακθτζσ να μθν εςτιάηουν ςε τζτοιεσ υφολογικζσ και πραγματολογικζσ
διαφοροποιιςεισ κατά τθν πρόςλθψθ κειμζνων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ

1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν κριτικι προςζγγιςθ
ςτθ διδαςκαλία τθσ γραμματικισ με το πρόβλθμα που περιγράφει το
ςενάριο;
2. Ρροτείνετε τρόπουσ καλλιζργειασ τθσ κοινωνιογλωςςικισ ικανότθτασ των
μακθτϊν ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των γραμματικϊν φαινομζνων είτε θ
φλθ και θ διάρκρωςθ των ςχετικϊν ενοτιτων του ςχολικοφ του βιβλίου
ςυντελοφν ςε αυτό το ςτόχο είτε όχι.

119.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για το περιεχόμενο τθσ ςχολικισ
εκπαίδευςθσ και των αναλυτικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν, αλλά και με τισ κεωρίεσ
απόκτθςθσ τθσ γνϊςθσ, θ διακεματικότθτα (και θ διεπιςτθμονικότθτα)
διαδραματίηουν ουςιϊδθ ρόλο ςτθ μάκθςθ, άρα και ςτθν κατάκτθςθ τθσ γλϊςςασ,
ςτθν καλλιζργεια τθσ επικοινωνιακισ ικανότθτασ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ
ςκζψθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ, Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ ςτο πλαίςιο τθσ
καλλιζργειασ τθσ ικανότθτασ κριτικισ ανάλυςθσ λόγου των μακθτϊν εςτιάηει
αποκλειςτικά ςτα κείμενα του ςχολικοφ εγχειριδίου τθσ γλϊςςασ κατά τθ
διάρκεια του γλωςςικοφ μακιματοσ και δεν αξιοποιεί κείμενα και
δραςτθριότθτεσ κατά τθ διεξαγωγι άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων (π.χ.
ιςτορικζσ πθγζσ).
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν κριτικι προςζγγιςθ
κειμζνων με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε μορφζσ διακεματικϊν δραςτθριοτιτων ι διεπιςτθμονικϊν
προςεγγίςεων με ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ κριτικισ ανάλυςθσ
λόγου των μακθτϊν.

120.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ, που τισ υιοκετεί και το Νζο Σχολείο, ρόλοσ
κάκε εκπαιδευτικισ μονάδασ είναι και θ καλλιζργεια τθσ περιβαλλοντικισ
ςυνείδθςθσ ςτον Μακθτι: Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ υγιεινι διατροφι, θ
φροντίδα και ο ςεβαςμόσ ςτο περιβάλλον και θ διαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ο διευκυντισ ενόσ ςχολείου υποβακμιςμζνθσ περιοχισ κεωρεί πωσ δεν μπορεί να
ενιςχφςει τθν περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθ των μακθτϊν όταν ςτο ςχολείο του
φοιτοφν μακθτζσ που δεν ζχουν ικανοποιιςει βαςικζσ τουσ ανάγκεσ όπωσ θ ςίτιςθ

και θ ςτζγαςθ, και ενϊ οι βαςικζσ μακθςιακζσ δεξιότθτεσ δεν ζχουν ακόμθ
επιτευχκεί. Για το λόγο αυτό δεν ςυμμετζχει ςε κανζνα «πράςινο» πρόγραμμα
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι οι παραπάνω ςτόχοι του ςφγχρονου ςχολείου
ςυςχετίηονται με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ, ϊςτε να μετατρζψει τισ
ςφγχρονεσ αντιλιψεισ περί αειφορίασ ςε αποτελεςματικι εκπαιδευτικι πράξθ;

301.

121.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ειδικοί τθσ ψυχολογίασ τθσ μάκθςθσ, των αναλυτικϊν προγραμμάτων και τθσ
διδαςκαλίασ κάνουν διάκριςθ μεταξφ «αναπαραγωγικισ μάκθςθσ» και
«παραγωγικισ μάκθςθσ» και επιςθμαίνουν ότι τα δφο αυτά είδθ μάκθςθσ
προκφπτουν μζςα από τθν ενεργοποίθςθ διαφορετικϊν γνωςτικϊν δεξιοτιτων και
επιτελοφν διαφορετικοφσ διδακτικοφσ ςτόχουσ. Συγκεκριμζνα, θ αναπαραγωγικι
μάκθςθ προκφπτει από τθν ενεργοποίθςθ μνθμονικϊν και γνωςτικϊν δεξιοτιτων
και αποβλζπει ςτθν κατανόθςθ, ςυγκράτθςθ και εφκολθ ανάκλθςθ και αλγορικμικι
εφαρμογι των δεδομζνων και ςτθν αυτοματοποίθςθ δεξιοτιτων, ενϊ θ
παραγωγικι μάκθςθ προκφπτει από τθν ενεργοποίθςθ ανϊτερων γνωςτικϊν και
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων και λογικϊν ςυλλογιςμϊν και αποβλζπει ςτθ βακιά
κατανόθςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων, που επιτρζπουν ςτο άτομο να
γενικεφει τθ νζα γνϊςθ και να τθν αξιοποιεί για τθν εξιγθςθ και ερμθνεία
άγνωςτων φαινομζνων, τθν επίλυςθ νζων προβλθμάτων και λιψθ αποφάςεων ςε
πολφπλοκα ηθτιματα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη –πρόβλημα
Ενϊ και τα δφο είδθ μάκθςθσ ζχουν κζςθ ςτθν εκπαίδευςθ, ωσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ
παρατθρείτε ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί κατανζμουν άνιςα τισ μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ και ευνοοφν τθν αναπαραγωγικι μάκθςθ ςε βάροσ, βζβαια, τθσ
παραγωγικισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο ςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τθν κατάςταςθ που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποια επιχειριματα κα προςπακοφςατε να προβλθματίςετε τθν εκπαιδευτικό
και με ποιεσ προτάςεισ να τον βοθκιςετε να ενιςχφςει ςτθν τάξθ του τθν
παραγωγικι μάκθςθ;

122.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Ζχουν δείξει ότι το ςχολικό κλίμα επθρεάηει τθν ποιότθτα του παιδαγωγικοφ
ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ. Το ανοικτό ςχολικό κλίμα, όπου ο Διευκυντισ
ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία και τισ καινοτομίεσ, οι εκπαιδευτικοί νοιάηονται για τθν
πρόοδο τθσ ςχολικισ μονάδασ και λειτουργοφν ωσ κοινότθτα, προδιαγράφει τθν
καλι και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ζνταςθ ςε ςχολικι μονάδα, επειδι οι
προτάςεισ του Διευκυντι για το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν βρίςκουν ςφμφωνουσ
κάποιουσ εκπαιδευτικοφσ. Επιμζνουν ότι οι προτάςεισ του ευνοοφν τουσ
«εκλεκτοφσ» του. Ο Διευκυντισ αποδεικνφει ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει αλλιϊσ.
Θ ζνταςθ ςυνεχίηεται.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ροιουσ παράγοντεσ κα ςυνυπολογίςετε, προκειμζνου να βοθκιςετε τθ
ςχολικι μονάδα να ξεπεράςει τθ ςυγκρουςιακι κατάςταςθ ;

123.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζχουν δείξει ότι το ςχολικό κλίμα επθρεάηει τθν ποιότθτα του παιδαγωγικοφ
ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ. Το ανοικτό ςχολικό κλίμα, όπου ο Διευκυντισ
ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία και τισ καινοτομίεσ, οι εκπαιδευτικοί νοιάηονται για τθν
πρόοδο τθσ ςχολικισ μονάδασ και λειτουργοφν ωσ κοινότθτα, προδιαγράφει τθν
καλι και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Νεν-αθηρζείο εθπαηδεπηηθφο ελδηαθέξεηαη
λα ζπκκεηάζρεη ζε θαηλνηφκν επξσπατθφ πξφγξακκα. Παξαθηλεί κε ελζνπζηαζκφ θαη
ηνπο ππφινηπνπο λα κεηέρνπλ. Κάπνηνη εθθξάδνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο θαη ηνλ
πξνβιεκαηίδνπλ. Σπλερίδεη, φκσο, ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ρσξίο ηελ επξχηεξε
απνδνρή.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποιεσ κετικζσ παρεμβάςεισ μπορείτε να ενκαρρφνετε τον ενκουςιϊδθ
εκπαιδευτικό ςτο ζργο του ;

124.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Θ κεωρία τονίηει ότι ο πιο ςθμαντικόσ ρόλοσ του διευκυντι είναι εκείνοσ του δια
βίου μαθητευόμενου, που θγείται του ςχολείου μετζχοντασ ςε όλεσ τισ κφριεσ
δραςτθριότθτζσ του αποτελϊντασ το φωτεινό παράδειγμα για τουσ ςυναδζλφουσ
του προσ τθ δια βίου μάκθςθ και τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ ενδιαφζρεται να
διαμορφϊςει ζνα κλίμα κοινότθτασ ςτθ ςχολικι μονάδα όπου εργάηεται. Ραρακινεί
Διευκυντι και ςυναδζλφουσ να οργανϊςουν ενδο-ςχολικι επιμόρφωςθ που
ςχετίηεται με τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ. Αρκετοί από τουσ
ςυναδζλφουσ του ενκουςιάηονται, ενϊ μερικοί κεωροφν ότι μια τζτοια
επιμόρφωςθ χρονικά κα τουσ επιβαρφνει υπζρμετρα. Ο Διευκυντισ
προβλθματίηεται και δεν εκφράηει άποψθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποιεσ κετικζσ παρεμβάςεισ μπορείτε να ενκαρρφνετε τον ενκουςιϊδθ
εκπαιδευτικό ςτο ζργο του χωρίσ να διαταράξετε ιςορροπίεσ ;

125.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζχουν αποδείξει ότι ο διευκυντισ- θγζτθσ μπορεί να δϊςει ςτο ςχολείο του ζνα
ευρζωσ αποδεκτό και υλοποιιςιμο όραμα και άμεςα να υποςτθρίηει τα μζλθ τθσ
ςχολικισ μονάδασ, προκειμζνου να ξεπεράςουν εμπόδια που ςυναντοφν,
αγωνιηόμενα για τθν υλοποίθςθ του οράματοσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ , Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σχολείο ςε υποβακμιςμζνθ περιοχι.
Εκπαιδευτικοί παρακινοφνται και με ενκουςιαςμό αποφαςίηουν να εργαςκοφν ςε
καινοτόμο πρόγραμμα. Θ διευκφντρια το ίδιο. Στθν πορεία, όμωσ απογοθτεφεται.
Χάνει το κουράγιο τθσ και πιςτεφει ότι το ζργο που ανζλαβε υπερβαίνει τισ
δυνάμεισ τθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ρϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςυναρτάται θ κεωρθτικι παραδοχι με τθν
κατάςταςθ - πρόβλθμα;
2. Ροιοσ είναι ο ρόλοσ ςασ και με ποιον τρόπο κα μποροφςατε να
παρζμβετε ςτο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα;

126.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Ζχουν αποδείξει ότι ο διευκυντισ- θγζτθσ μπορεί να δϊςει ςτο ςχολείο του ζνα
ευρζωσ αποδεκτό και υλοποιιςιμο όραμα και άμεςα να υποςτθρίηει τα μζλθ τθσ
ςχολικισ μονάδασ, προκειμζνου να ξεπεράςουν εμπόδια που ςυναντοφν,
αγωνιηόμενα για τθν υλοποίθςθ του οράματοσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ , Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σχολείο ςε υποβακμιςμζνθ περιοχι.
Εκπαιδευτικοί παρακινοφνται και με ενκουςιαςμό αποφαςίηουν να εργαςκοφν ωσ
κοινότθτα για τθ ςτρωτι λειτουργία του ςχολείου τουσ. Θ διευκφντρια το ίδιο. Στθν
πορεία, όμωσ, εντάςεισ που δθμιουργοφνται με κάποιουσ γονείσ τουσ
απογοθτεφουν, με αποτζλεςμα να κζλουν όλοι να εγκαταλείψουν το όραμά τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ρϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςυναρτάται θ κεωρθτικι παραδοχι με τθν
κατάςταςθ - πρόβλθμα;
2. Ροιοσ είναι ο ρόλοσ ςασ και με ποιον τρόπο κα μποροφςατε να
παρζμβετε ςτο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα;

127.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζχουν δείξει ότι μία από τισ βαςικζσ αρετζσ του διευκυντι ςχολικισ μονάδασ είναι
θ ικανότθτά του να δθμιουργεί ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον ςυνεργαςίασ και
αλλθλοβοικειασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου του, ϊςτε όλοι από κοινοφ
να εργάηονται για τθν πρόοδο του μακθτι και για τθν προςωπικι τουσ ανάπτυξθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Αϋ-Βϋ Δθμοτικοφ , Μάκθμα: Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Διευκυντισ ςε ςχολείο ςε υποβακμιςμζνθ
περιοχι γνωρίηει ότι, λόγω πολλϊν αντικειμενικϊν δυςκολιϊν κατά τθν
παρελκοφςα ςχολικι χρονιά, οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ, ςτθν πλειονότθτά τουσ
αλλόγλωςςοι, προβιβάςκθκαν ςτθ Βϋ τάξθ με μεγάλεσ ελλείψεισ ςτο γλωςςικό
μάκθμα. Απαιτοφνται πεπειραμζνοι δάςκαλοι για να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ και
τουσ αναηθτεί ςτο προςωπικό του. Από τουσ πεπειραμζνουσ εκπαιδευτικοφσ του
ςχολείου του όλοι ζχουν επιλζξει ανϊτερεσ τάξεισ. Οι Αϋ και Βϋ τάξεισ ζχουν μείνει
για τουσ νεοδιόριςτουσ δαςκάλουσ. Ο Διευκυντισ βρίςκεται ςε αδιζξοδο και ςάσ
καλεί ςτο ςχολείο να επιλθφκείτε του κζματοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο.
2. Ροιεσ λφςεισ κα προτείνατε για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ ;

128.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι μία από τισ βαςικζσ αρετζσ του διευκυντι ςχολικισ
μονάδασ είναι θ ικανότθτά του να δθμιουργεί ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον
ςυνεργαςίασ και αλλθλοβοικειασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου του, ϊςτε
όλοι από κοινοφ να εργάηονται για τθν πρόοδο του μακθτι και για τθν προςωπικι
τουσ ανάπτυξθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Γονζασ προςζρχεται ςυςτθματικά τα
πρωινά ςτθν τάξθ του παιδιοφ του και, μπροςτά ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ,
εκφράηει ςτθ δαςκάλα άλλοτε με πιο ζντονο φφοσ και άλλοτε με λιγότερο ζντονο
φφοσ τθν αντίκεςι του ςτισ παιδαγωγικζσ τθσ επιλογζσ ςτθ διδαςκαλία διαφόρων
μακθμάτων. Μετά τθν παρζλευςθ κάποιων εβδομάδων και αφοφ το ςυμβάν ζχει
καταγγελκεί από τθ δαςκάλα αρκετζσ φορζσ, θ Διευκφντρια του ςχολείου νιϊκει
αμθχανία και καλεί τθ Σχολικι Σφμβουλο να επιλθφκεί του κζματοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο.
2. Ροιεσ λφςεισ κα προτείνατε για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ ;
130.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ επανάλθψθ τθσ ανάγνωςθσ ενόσ κειμζνου δεν
ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ αναγνωςτικισ κατανόθςθσ των μακθτϊν με ιπιεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ, αλλά ςτθν ενίςχυςθ τθσ αναγνωςτικισ ευχζρειάσ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Γϋ δθμοτικοφ, Μάκθμα: Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μια εκπαιδευτικόσ που ςτθν τάξθ τθσ ζχει ζνα μακθτι με δυςλεξία, για να τον
απαςχολεί και να μθν κάνει φαςαρία μζςα ςτο μάκθμα, του ανακζτει να διαβάηει
ςιωπθρά ζνα κείμενο ςε κάκε μάκθμα πολλζσ φορζσ και ςτο τζλοσ του ηθτά να τθσ
αναφζρει το περιεχόμενό του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
3. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
4. Τι κα προτείνατε ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;
131.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ αναγνωςτικι ευχζρεια των μακθτϊν με ιπιεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ επιτυγχάνεται με βάςθ τθν αυτόματθ αναγνϊριςθ των
γραφοφωνθμικϊν αντιςτοιχιϊν. Για να αναγνωριςτεί αυτόματα κάποια λζξθ, κα
πρζπει να ςυνδυαςτοφν πλθροφορίεσ από τισ γραφοφωνθμικζσ αντιςτοιχίεσ, τθν
εικόνα τθσ, το ςχιμα τθσ, τθ κζςθ τθσ ςτθν πρόταςθ, το νόθμα τθσ πρόταςθσ. Θ

διδαςκαλία τθσ ευχεροφσ ανάγνωςθσ δεν αποτελεί ανεξάρτθτο διδακτικό
αντικείμενο, αλλά μζροσ ενόσ αναγνωςτικοφ προγράμματοσ που ςτοχεφει τόςο ςτθν
ανάπτυξθ του μθχανιςμοφ ανάγνωςθσ όςο και τθσ κατανόθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ Ε και Στ. ςτθ Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Στο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ μακθτισ με δυςλεξία δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτο
ελάχιςτο κακϊσ δεν μπορεί να κατανοιςει οφτε τισ οδθγίεσ των αςκιςεων. Ο λόγοσ
τθσ αδυναμίασ του είναι θ δυςχερισ του ανάγνωςθ. Κακϊσ όλοι διαβάηουν το
κείμενο ι τισ οδθγίεσ γριγορα, εκείνοσ μζνει πίςω και, τελικά, τα «παρατάει» πριν
ολοκλθρϊςει τθν προςπάκεια.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

132.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ υποςτθρικτικι διδαςκαλία των μακθτϊν με
Ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ΜΔ) ςτθ γραφι επικεντρϊνεται ςτθν ενίςχυςθ των
βαςικϊν και μθχανιςτικϊν δεξιοτιτων όπωσ είναι ο ςχεδιαςμόσ των γραμμάτων
(γραφοςυμβολικζσ δεξιότθτεσ) και θ ορκογραφία για τισ πρϊτεσ τάξεισ του
δθμοτικοφ, ενϊ εςτιάηεται περιςςότερο ςτθν ζκφραςθ κατά τθν παραγωγι του
γραπτοφ λόγου ςτισ τελευταίεσ τάξεισ τθσ πρωτοβάκμιασ και ςτθ δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ. Ζχει αποδειχκεί παρόλα αυτά ότι θ ταυτόχρονθ υποδειγματικι και
ςαφισ διδαςκαλία βαςικϊν αλλά και ανϊτερων γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν
ςτρατθγικϊν, που βαςίηεται ςτθ διαλογικι ανατροφοδότθςθ, ενιςχφει τθν επίδοςθ
ςτισ γραφοςυμβολικζσ δεξιότθτεσ, ςτθν ορκογραφία και ςτθ γραπτι ζκφραςθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Στϋ, Μάκθμα: Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με δυςκολίεσ μάκθςθσ δεν μπορεί να γράψει ορκογραφθμζνα οφτε
και να ςχεδιάςει ςωςτά τα γράμματα. Για το λόγο αυτό, θ εκπαιδευτικόσ του, τθν
ϊρα που οι ςυμμακθτζσ του γράφουν «ζκκεςθ», του δίνει αςκιςεισ ςχετικζσ με τθ
ςωςτι γραφι των γραμμάτων και με τθν ορκογραφία .
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

133.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι δυςκολίεσ των μακθτϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ ςτθν ορκογραφία είναι ςυχνά τόςο ζντονεσ που οι μακθτζσ εςτιάηουν
ςτθ ςωςτι απόδοςθ των λζξεων και παραμελοφν το περιεχόμενο του κειμζνου.
Ραρόλα αυτά, οι λζξεισ αποδίδονται λάκοσ κακϊσ οι μακθτζσ δεν γνωρίηουν
γραμματικι και λεξιλόγιο, ενϊ αποδίδουν τισ λζξεισ λάκοσ φωνολογικά.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Ε’ δθμοτικοφ Μάκθμα: Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μια εκπαιδευτικόσ δυςκολεφεται να διδάξει ορκογραφία, διότι αρκετοί μακθτζσ
ςτθν τάξθ τθσ παρουςιάηουν δυςκολίεσ μάκθςθσ εξαιτίασ του δίγλωςςου
περιβάλλοντόσ τουσ. Ραραδοςιακζσ διδακτικζσ πρακτικζσ που εςτιάηουν ςε
αςκιςεισ αντιγραφισ των λζξεων αρκετζσ φορζσ δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

134.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ διδαςκαλία γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν
ςτρατθγικϊν ενιςχφει τθν τυποποίθςθ ςυμπεριφορϊν, εξοικειϊνει τουσ μακθτζσ με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ με τισ δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ τουσ, και
ςυμβάλει ςτθ ανάπτυξθ ςυμπεριφορϊν αυτο-ρφκμιςθσ κατά τθ ςυγγραφι από τθν
πλευρά των μακθτϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ τάξθ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, εκτόσ των άλλων, δυςκολεφεται και
ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου. Ξεκινά το κείμενό του χωρίσ να κάνει
ςχεδιάγραμμα, χωρίσ ςτόχο για το τι κζλει να επιτφχει με το κείμενό του, χωρίσ να
ελζγχει τι ζχει γράψει και χωρίσ κίνθτρο. Θ εκπαιδευτικόσ ενϊ γνωρίηει πωσ πρζπει
να διδάξει γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ δεν ξζρει τι ακριβϊσ κα
ζπρεπε να κάνει και πϊσ και ηθτά τθ βοικειά ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1.
Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2.

Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα για τθν ανάπτυξθ των
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων και ςε παιδιά με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

135.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ ςυμμετοχι ςε εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ
ςυνιςτά αποτελεςματικό τρόπο μάκθςθσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ για τουσ μακθτζσ
με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μάκθμα: φυςικζσ επιςτιμεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με δυςκολίεσ μάκθςθσ δεν μπορεί να ανταπεξζλκει ςτισ
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Ο εκπαιδευτικόσ
προβλθματίηεται αν ζχει νόθμα να του υπαγορεφει τα βιματα τθσ πειραματικισ
διαδικαςίασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε
να λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ
περιπτϊςεισ των παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

136.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι χρειάηονται προςαρμογζσ ςτθ διάρκρωςθ τθσ
φλθσ των Μακθματικϊν και ςτθν υλοποίθςθ των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων για
τουσ μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Σε αυτι τθ λογικι, θ ςπειροειδισ
διάταξθ τθσ φλθσ, θ οποία ειςθγείται ςφντομθ ειςαγωγι μεγάλου αρικμοφ
δεξιοτιτων επανεξζταςι τουσ αργότερα για λεπτομερζςτερθ επεξεργαςία, δεν
βοθκά τουσ μακθτζσ με δυςκολίεσ μάκθςθσ να αποκτιςουν και να αφομοιϊςουν τθ
νζα μακθματικι γνϊςθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Δϋ δθμοτικοφ, Μάκθμα: Μακθματικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με δυςκολίεσ ςτα Μακθματικά δεν μπορεί να κατανοιςει τθν ζννοια
του αρικμοφ. Συγκεκριμζνα δεν μπορεί να εκτιμιςει με ευχζρεια τισ ποςότθτεσ, δεν
αναγνωρίηει παράλογα αποτελζςματα, δεν ζχει ευχζρεια ςτουσ νοεροφσ
υπολογιςμοφσ, δεν μπορεί να μετακινθκεί μεταξφ διαφορετικϊν αναπαραςτάςεων
και να χρθςιμοποιιςει τισ καταλλθλότερεσ από αυτζσ. Θ εκπαιδευτικόσ του δεν
είναι εξοικειωμζνθ με τουσ τρόπουσ υποςτιριξθσ των μακθτϊν με δυςκολίεσ ςτα
Μακθματικά, ςτο ςχολείο δε ςτεγάηεται τμιμα ζνταξθσ και ηθτά τθ βοικεια του
Σχολικοφ Συμβοφλου.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε
να λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ
περιπτϊςεισ των παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

137.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
κατανοοφν τισ μακθματικζσ ζννοιεσ μζςω τθσ ςαφοφσ και ςυγκεκριμζνθσ
διδαςκαλίασ. Θ άμεςθ, επεξθγθματικι και ςαφισ διδαςκαλία είναι εκείνθ που
ςυμβάλλει ςτο να κατανοιςει ο μακθτισ τθ ςχζςθ των αντικειμζνων και των
πράξεων με ςυμβολικζσ διαδικαςίεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: μακθματικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ εκπαιδευτικόσ διδάςκει Μακθματικά με ζνα τρόπο που βοθκά ςθμαντικά τουσ
μακθτζσ. Φζρνει παραδείγματα από τθν κακθμερινι ηωι και τουσ ηθτά να
ανακαλφψουν τθ κεωρία που κρφβεται πίςω από αυτό. Ραρόλα αυτά, μακθτζσ με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτα Μακθματικά που ζχει ςτθν τάξθ του δεν μποροφν
να παρακολουκιςουν και ζχουν μείνει αρκετά πίςω ςε ςχζςθ με τουσ ςυμμακθτζσ
του. Οι γονείσ τουσ παραπονιοφνται ςτον Διευκυντι.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

138.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
προκειμζνου να κατακτιςουν μια δεξιότθτα χρειάηονται περιςςότερο διδακτικό
χρόνο, τόςο για τθν κατανόθςι τθσ όςο και κατά τθν ανάλυςι τθσ ςε επιμζρουσ
βιματα / ςτάδια. Αντίςτοιχα, περιςςότερο χρόνο χρειάηονται και για τθν εμπζδωςθ
και τθν εξάςκθςθ τθσ νζασ δεξιότθτασ. Θ διάταξθ τθσ φλθσ των Μακθματικϊν όμωσ,
που γίνεται με μια ςφντομθ ειςαγωγι μεγάλου αρικμοφ δεξιοτιτων, οι οποίεσ
επανειςάγονται ςε επόμενα ςτάδια για πιο λεπτομερι επεξεργαςία, δεν βοθκά
τουσ μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ να αποκτιςουν και να αφομοιϊςουν
τθ νζα μακθματικι γνϊςθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Βϋ δθμοτικοφ, Μάκθμα: Μακθματικά

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτα Μακθματικά δεν μπορεί να
κατανοιςει τθν ζννοια του αρικμοφ. Συγκεκριμζνα δεν μπορεί να αρικμιςει
αντικείμενα ι να κάνει πρόςκεςθ ι αφαίρεςθ. Θ εκπαιδευτικόσ του δεν είναι
εξοικειωμζνθ με τουσ τρόπουσ υποςτιριξθσ των μακθτϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ ςτα Μακθματικά, ενϊ ςτθν τάξθ τθσ φοιτοφν πολλοί μακθτζσ που δεν
μπορεί να τουσ υποςτθρίξει ατομικά.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1.Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
139.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με δυςκολίεσ μάκθςθσ ςτα
Μακθματικά δεν ζχουν κατακτιςει τθν αυτοματοποίθςθ των βαςικϊν αρικμθτικϊν
δεδομζνων, θ οποία προςφζρει «οικονομία» νοθτικϊν δυνάμεων κατά τθν
επεξεργαςία ςφνκετων προβλθμάτων ι αλγόρικμων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Τάμε: Γ- Ση Γεκνηηθνχ, Μαζεκαηηθά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με δυςκολίεσ μάκθςθσ ςτα Μακθματικά δεν μπορεί να
παρακολουκιςει το μάκθμα των μακθματικϊν, διότι δεν ζχει κατακτιςει ακόμθ τα
βαςικά αρικμθτικά δεδομζνα (πχ. 4x6, 6x4, 24:6, 24:4). Ο εκπαιδευτικόσ κεωρεί ότι
για να καταφζρει να εντάξει το μακθτι ςτο μάκθμά του κα πρζπει να ζχει
κατακτιςει τουλάχιςτον τθν προπαίδεια. Πςο όμωσ ο χρόνοσ περνά και ο μακθτισ
βλζπει ότι δεν διδάςκεται τθν ίδια φλθ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, υιοκετεί
αντιδραςτικι ςυμπεριφορά και δυςκολεφει το μάκθμα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ,
ϊςτε να λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ
περιπτϊςεισ των παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

140.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτο γραπτό λόγο
χαρακτθρίηονται από ςοβαρζσ κι επίμονεσ δυςκολίεσ ςτθν ορκογραφία, που
εμμζνουν και μετά τθ ςθμαντικι βελτίωςθ των αναγνωςτικϊν τουσ δεξιοτιτων.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Δϋ, Μάκθμα Γλϊςςα

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οριςμζνοι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ τθσ τάξθσ του, ενϊ ζχουν ςθμειϊςει πρόοδο όςον αφορά τισ
αναγνωςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ, δεν ζχουν ςθμειϊςει ανάλογθ πρόοδο και ςτθν
ορκογραφθμζνθ γραφι, ιδίωσ όταν προςπακοφν και να ςκεφτοφν τι κα γράψουν
και να προςζξουν πϊσ κα το γράψουν . Θ μακθςιακι πρόοδοσ ςτθν ορκογραφία
είναι πολφ αργι και ςυνοδεφεται από περιόδουσ οπιςκοδρόμθςθσ ςε
προγενζςτερα επίπεδα, οι οποίεσ τουσ αποκαρρφνουν να ςυνεχίςουν τθν
εναςχόλθςι τουσ με τον γραπτό λόγο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

141.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
‘Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι θ ανάπτυξθ και θ ποιότθτα του ορκογραφικοφ λεξικοφ
του κάκε μακθτι κακορίηονται από τθν ζκκεςθ και τθν εμπλοκι του με το γραπτό
λόγο κακϊσ και από τθν ανάπτυξθ των φωνολογικϊν και ιδιαίτερα των φωνθμικϊν
του δεξιοτιτων.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Αϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι δάςκαλοσ, ςτοχεφοντασ ςτθν
προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ του ςτισ ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ των νεαρϊν
μακθτϊν του, χρθςιμοποιεί δραςτθριότθτεσ εφαρμογισ φωνογραφθμικϊν
ςυςχετιςμϊν, οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων
αποκωδικοποίθςθσ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ανάγνωςθ και θ γραφι μεμονωμζνων
λζξεων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
142.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
‘Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι θ ανάπτυξθ και θ ποιότθτα του ορκογραφικοφ λεξικοφ
του κάκε μακθτι κακορίηονται από τθν ζκκεςθ και τθν εμπλοκι του με το γραπτό
λόγο κακϊσ και από τθν ανάπτυξθ των φωνολογικϊν και ιδιαίτερα των φωνθμικϊν
του δεξιοτιτων.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Αϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ, ςτοχεφοντασ ςτθν
προςαρμογι τθσ διδαςκαλίασ του ςτισ ιδιαίτερεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ των νεαρϊν
μακθτϊν του, αναηθτεί αποτελεςματικότερεσ ςτρατθγικζσ και τεχνικζσ
ορκογραφίασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
143.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
‘Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι το εξατομικευμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ε.Ε.Ρ.)
είναι μοναδικό, γιατί μοναδικζσ είναι και οι μακθςιακζσ ανάγκεσ κάκε μακθτι. Για
το λόγο αυτό αποτελεί κεμζλιο λίκο για τθν εκπαίδευςθ μακθτϊν με ςοβαρά
προβλιματα ςτο γραπτό λόγο και με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ γενικότερα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, Μάκθμα Γλϊςςα Καλνληθή ηάμε
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Στθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ υπάρχουν μακθτζσ
με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, οι οποίοι, παρά τισ προςπάκειζσ τουσ,
δυςκολεφονται ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου και τθν ανάγνωςθ και φαίνεται ότι
χρειάηονται ςυςτθματικι υποςτιριξθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
144.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι το εξατομικευμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ε.Ε.Ρ.)
αποτελεί τον κεμζλιο λίκο τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν με ςοβαρά προβλιματα
ςτο γραπτό λόγο και με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ γενικότερα. Θ ομάδα
ςχεδιαςμοφ του ΕΕΡ, αφοφ πρϊτα μελετιςει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, τισ αδυναμίεσ,
τισ δυνατότθτεσ και τθν προγενζςτερθ εμπειρία του μακθτι, πρζπει να επιλζξει τα
κατάλλθλα υποςτθρικτικά μζςα και να διερευνιςει τθ ςτάςθ του απζναντι ς’ αυτά
και τισ προςδοκίεσ που ζχει από αυτά.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, Μάκθμα Γλϊςςα Καλνληθή ηάμε

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ προβλθματίηεται με τθν
άρνθςθ του δφςγραφου μακθτι του να χρθςιμοποιεί
τα ςυγκεκριμζνα
υποςτθρικτικά μζςα (λαβι του εργαλείου γραφισ και μζςα που αφοροφν τθ
ςτακερι κζςθ τθσ επιφάνειασ γραφισ κακϊσ και ειδικό πλθκτρολόγιο), με τα
οποία νιϊκει άβολα όταν τα χρθςιμοποιεί μζςα ςτθν τάξθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
145.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι το εξατομικευμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ε.Ε.Ρ.)
αποτελεί τον κεμζλιο λίκο τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν με ςοβαρά προβλιματα
ςτο γραπτό λόγο και με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ γενικότερα. Θ ομάδα
ςχεδιαςμοφ του ΕΕΡ, αφοφ πρϊτα μελετιςει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, τισ αδυναμίεσ,
τισ δυνατότθτεσ και τθν προγενζςτερθ εμπειρία του μακθτι, πρζπει να επιλζξει τα
κατάλλθλα υποςτθρικτικά μζςα και να διερευνιςει τθ ςτάςθ του απζναντι ς’ αυτά
και τισ προςδοκίεσ που ζχει από αυτά.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, Μάκθμα Γλϊςςα , Κανονικι τάξθ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ ςυναντά προβλιματα με τθν
άρνθςθ του δυςορκόγραφου μακθτι του να χρθςιμοποιεί τα ςυγκεκριμζνα
υποςτθρικτικά μζςα -εκπαιδευτικά λογιςμικά για τθ χριςθ των πολυμζςων ωσ
εκφωνθτϊν (speech recognition), ωσ επινοθτϊν λζξεων (word prediction), ωσ
γραμματζων (speech synthesis) με τα οποία νιϊκει άβολα όταν τα χρθςιμοποιεί
μζςα ςτθν τάξθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

146.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι τα πολυμζςα δεν είναι μαγικά εργαλεία, θ χριςθ τουσ
δεν αποτελεί πανάκεια, οφτε και ςυνιςτοφν πάντοτε τθν καλφτερθ λφςθ για τθν
ικανοποίθςθ των αναγκϊν των μακθτϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, Μάκθμα Γλϊςςα , Κανονικι τάξθ

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ χρθςιμοποιεί
πολυμεςικζσ εφαρμογζσ για να διαφοροποιιςει και να εξατομικεφςει τθ
διδαςκαλία του ςτθν προςπάκειά του να αληηκεησπίζεη τισ ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ που
ςυναντοφν οι μακθτζσ του με τθν αυτοματοποίθςθ των μθχανιςτικϊν δεξιοτιτων
γραφισ. Ραρατθρεί, όμωσ, ότι παρά τθν αρχικι κινθτοποίθςθ των μακθτϊν του
αυτοί ζχουν χάςει το αρχικό τουσ ενδιαφζρον.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
147.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι οι ζμπειροι μακθτζσ –ςυγγραφείσ, ςτθν προςπάκειά τουσ
να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ, χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά, από το ευρφ
ρεπερτόριο ςτρατθγικϊν που διακζτουν, τθν πιο κατάλλθλθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ
περίςταςθ. Αξιολογοφν τθ ςτρατθγικι που χρθςιμοποιοφν, τθν αλλάηουν και τθ
βελτιϊνουν, αν τουσ φαίνεται αναποτελεςματικι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ τθσ
προςπάκειασ. Αντίκετα, οι μακθτζσ με προβλιματα ςτο γραπτό λόγο παρουςιάηουν
λιγότερο κετικι αυτο-εικόνα, χαμθλότερο αυτο-ςυναίςκθμα, περιςςότερα αρνθτικά
παρωκθτικά πρότυπα, ελλιπι ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ. Οι μακθτζσ αυτοί
δφςκολα αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τθσ μάκθςθσ και απογοθτεφονται εφκολα.
Ζχουν τθν τάςθ να απλουςτεφουν ςυνεχϊσ το κζμα, ακολουκϊντασ το μοντζλο τθσ
παράκεςθσ πλθροφοριϊν, ςφμφωνα με το οποίο οι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν τθ
ςτρατθγικι και «μετά τι;» και γράφουν οτιδιποτε τουσ ζρχεται ςτο μυαλό.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στ ϋ, Μάκθμα Γλϊςςα,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ με προβλιματα ςτθν
παραγωγι του γραπτοφ λόγου είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτοι ςτθ κριτικι των κειμζνων
τουσ ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ ςυμμακθτζσ τουσ, εγκαταλείπουν τθν προςπάκειά
τουσ να βελτιϊςουν τα κείμενά τουσ και δυςκολεφεται να τουσ βοθκιςει.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
148.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ κα πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν
ανάπτυξθ εκ μζρουσ των μακθτϊν κετικϊν αντιλιψεων για τθ ςυγγραφικι τουσ
ικανότθτα. Θ δθμιουργία κετικοφ, παρωκθτικοφ παιδαγωγικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ
ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτο να υιοκετιςουν οι μακθτζσ εςωτερικά κίνθτρα, για

να παράγουν γραπτό λόγο, και ςτο να νιϊκουν τθν ανάγκθ να επικοινωνιςουν
χρθςιμοποιϊντασ τον γραπτό λόγο»
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στ ϋ, Μάκθμα Γλϊςςα ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Κάποιοι μακθτζσ, ενϊ γνωρίηουν πλικοσ
ςτρατθγικϊν για τθ ςυγγραφι, δεν είναι πρόκυμοι να τισ εφαρμόςουν. Οι ίδιοι
εκδθλϊνουν ςυμπτϊματα άγχουσ και νιϊκουν ότι δεν μποροφν να τα καταφζρουν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

149.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι οι διδακτικζσ παρεμβάςεισ κα πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν
ανάπτυξθ εκ μζρουσ των μακθτϊν κετικϊν αντιλιψεων για τθ ςυγγραφικι τουσ
ικανότθτα. Θ δθμιουργία κετικοφ, παρωκθτικοφ παιδαγωγικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ
ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτο να υιοκετιςουν οι μακθτζσ εςωτερικά κίνθτρα, για
να παράγουν γραπτό λόγο, και ςτο να νιϊκουν τθν ανάγκθ να επικοινωνιςουν
χρθςιμοποιϊντασ τον γραπτό λόγο»
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στ ϋ, Μάκθμα Γλϊςςα ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Κάποιοι μακθτζσ παρουςιάηουν
προβλιματα ςχετικά με τθν επιλογι ι τον ζλεγχο των διαδικαςιϊν που είναι
απαραίτθτεσ για να ολοκλθρϊςουν το κείμενό τουσ. Δε γνωρίηουν πότε και πϊσ κα
εκτελζςουν μια διαδικαςία ι δυςκολεφονται να τθν ολοκλθρϊςουν. Στο πρϊτο
εμπόδιο ι δυςκολία που ςυναντοφν αποδιοργανϊνονται και ςυχνά
απογοθτευμζνοι εγκαταλείπουν τθν προςπάκειά τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

150.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι τα διάφορα είδθ κειμζνου αποτελοφν γλωςςικζσ μορφζσ
κοινωνικισ δράςθσ, οι οποίεσ αναπτφςςονται από ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ για τθν
επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςκοπϊν και ότι είναι αναγκαίο ο μακθτισ – ςυγγραφζασ να
δομιςει τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ ςχετικά με τα διαφορετικά είδθ κειμζνων».

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στ ϋ, Μάκθμα Γλϊςςα,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Κάποιοι μακθτζσ άλλοτε γράφουν καλά και
άλλοτε δεν τα καταφζρνουν το ίδιο αποτελεςματικά. Φαίνεται να παρουςιάηουν
προβλιματα ςχετικά με το είδοσ του κειμζνου που πρόκειται να γράψουν και
ζλλειψθ κινιτρων.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

151.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ διαδικαςτικι γνϊςθ (γνώςη των γνωςτικών
διαδικαςιών και των ςτρατηγικών που είναι αναγκαίεσ για την παραγωγή γραπτοφ
λόγου) τθσ ςφνκεςθσ κειμζνων είναι μερικϊσ γενικεφςιμθ και χριςιμθ, κακϊσ δεν
υπάρχουν αυτόνομεσ γενικεφςιμεσ δεξιότθτεσ, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
ςε όλα τα είδθ κειμζνων».
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στ ϋ, Μάκθμα Γλϊςςα ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ζνασ μακθτισ τθσ Στ τάξθσ άλλοτε τα
καταφζρνει πολφ καλά και ςου δίνει τθν εντφπωςθ πωσ είναι καλόσ ςυγγραφζασ και
άλλοτε τα κείμενα του είναι απογοθτευτικά. Ο ίδιοσ δεν μπορεί να ερμθνεφςει το
γεγονόσ. Ο δάςκαλοσ ζχει παρατθριςει πωσ οι αφθγιςεισ του είναι πολφ καλζσ και
όλοι οι ςυμμακθτζσ του κζλουν να τισ διαβάςουν. Ραρόλα αυτά δεν γράφει το ίδιο
αποτελεςματικά τα επιχειρθματολογικά κείμενα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

152.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αρμονικι εκτζλεςθ των μθχανιςτικϊν δεξιοτιτων
γραφισ βοθκά ςθμαντικά το μακθτι-ςυγγραφζα να επικοινωνιςει με τουσ
αναγνϊςτεσ του. Οι επιβαρφνςεισ του γνωςιακοφ ςυςτιματοσ, όμωσ δεν

προζρχονται μόνο από τισ δφςκολεσ και απαιτθτικζσ γνωςιακζσ και μεταγνωςιακζσ
λειτουργίεσ τθσ ςυγγραφισ κειμζνων. Οι δυςκολίεσ πθγάηουν από το γεγονόσ ότι οι
μθχανιςτικζσ και γνωςιακζσ λειτουργίεσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ.
Θ
«αυτοματοποίθςθ»
των μθχανιςτικϊν δεξιοτιτων βοθκά ςθμαντικά τθν
ολοκλιρωςθ του ζργου του ςυγγραφζα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στ ϋ, Μάκθμα Γλϊςςα ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Κάποιοι μακθτζσ τθσ Στ τάξθσ
παρουςιάηουν προβλιματα με τθν ορκογραφθμζνθ γραφι, ενϊ το περιεχόμενο
των κειμζνων που γράφουν ςυνικωσ είναι ικανοποιθτικό. Ο δάςκαλοσ
προβλθματίηεται για το τι κα ιταν αποτελεςματικότερο για τουσ μακθτζσ αυτοφσ:
να τουσ απαλλάξει από το φορτίο τθσ ορκογραφίασ και να εςτιάςουν όλθ τθν
προςοχι τουσ ςτο περιεχόμενο ι να τουσ βοθκιςει να αυτοματοποιιςουν τισ
μθχανιςτικζσ δεξιότθτεσ τθσ ςυγγραφισ;
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

153.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι δφο παράγοντεσ που μποροφν να επθρεάςουν κετικά ι
αρνθτικά τα κίνθτρα του μακθτι είναι το ενδιαφζρον του για το ςυγκεκριμζνο υλικό
που πρζπει να μάκει και θ δυνατότθτά του να το επιλζξει μόνοσ του.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Δϋ, Μάκθμα Γλϊςςα,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Κάποιοι μακθτζσ τθσ Δ τάξθσ δεν
παρουςιάηουν ενδιαφζρον για το μάκθμα, παρακολουκοφν πακθτικά, εμπλζκονται
ς’ αυτό μόνο όταν τουσ το ηθτιςει ο εκπαιδευτικόσ και πολφ γριγορα ςτρζφουν το
ενδιαφζρον τουσ ςε άλλεσ καταςτάςεισ. Οι μακθτζσ αυτοί ςυχνά παραπονοφνται ότι
δεν καταλαβαίνουν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο ςχολείο και τα δικά τουσ ενδιαφζροντα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
154.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ φωνολογικι επίγνωςθ είναι ζνασ από τουσ
ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ τθσ επιτυχθμζνθσ ανάγνωςθσ και, επομζνωσ, θ
διδαςκαλία τθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ διδαςκαλία γραφοφωνθμικϊν αντιςτοιχιϊν,
διευκολφνει τθν κατάκτθςθ του μθχανιςμοφ τθσ ανάγνωςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Βϋ, Μάκθμα Γλϊςςα, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ Β τάξθσ παραπονιζται ότι
οι μακθτζσ του με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ παρουςιάηουν δεν ζχουν ακόμθ
κατάκτθςει τον μθχανιςμό τθσ ανάγνωςθσ .
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
155.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι αποτελεςματικι λειτουργία του μνθμονικοφ ςυςτιματοσ
διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ δόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ και ότι οι μακθτζσ με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτθν ομαλι λειτουργία
τθσ μνιμθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Δϋ, Μάκθμα Γλϊςςα, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ Δ τάξθσ παραπονιζται ότι
οι μακθτζσ του με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ τθ μια μζρα τα κυμοφνται όλα και
εμπλζκονται ενεργθτικά ςτο μάκθμα και τθν άλλθ μζρα αντιμετωπίηουν το ίδιο
γεγονόσ ςαν να το ακοφνε πρϊτθ φορά.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

156.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ ταυτόχρονθ και ςαφισ διδαςκαλία των μθχανιςτικϊν
δεξιοτιτων γραφισ και των γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν μζςω των
διαδικαςτικϊν διευκολφνςεων (procedural facilitations) δθλ. το ςφνολο νφξεων και
οδηγιών, οι οποίεσ μποροφν να βοηθήςουν την ενςωμάτωςη των αναπτυςςομζνων
αυτο-ρυθμιςτικών οδηγιών ςτισ ήδη υπάρχουςεσ γνωςτικζσ δομζσ του μαθητή)
ενιςχφει τισ επιδόςεισ ςτθν ορκογραφία, ςτισ γραφοςυμβολικζσ δεξιότθτεσ και ςτθ
γραπτι ζκφραςθ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Βϋ, Μάκθμα Γλϊςςα, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ Β τάξθσ δεν μπορεί να
ερμθνεφςει το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ του με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ γράφουν
ορκογραφθμζνα όταν τουσ ηθτείται, μολονότι, όταν γράφουν τα κείμενα τουσ,
παρουςιάηουν πολλά λάκθ και το περιεχόμενό τουσ δεν είναι ανάλογο τθσ γνϊςεων
που κατακζτουν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ του κζματοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

157.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ διδαςκαλία των μακθματικϊν για τουσ μακθτζσ με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ΜΔ) κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτθ ςφνδεςθ των
μακθματικϊν με καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ και να δίνει ζμφαςθ ςτθν
επίλυςθ προβλθμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Δϋ, Μάκθμα Μακθματικά, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ Δ τάξθσ παρατθρεί πωσ οι
μακθτζσ του με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δεν δείχνουν ενδιαφζρον κατά τθ
διδαςκαλία των μακθματικϊν και αδυνατοφν να εφαρμόςουν τθ νζα γνϊςθ ςε νζεσ
καταςτάςεισ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

158.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ διδαςκαλία των μακθματικϊν για τουσ μακθτζσ με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ΜΔ) κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτθ ςφνδεςθ των
μακθματικϊν με καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ και να κάνει χριςθ τθσ
προγενζςτερθσ γνϊςθσ κατά τθν οικοδόμθςθ τθσ νζασ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Δϋ, Μάκθμα Μακθματικά, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ Δ τάξθσ παρατθρεί πωσ οι
μακθτζσ του με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δε δείχνουν ενδιαφζρον κατά τθ
διδαςκαλία των μακθματικϊν και αδυνατοφν να εφαρμόςουν τθ νζα γνϊςθ ςε νζεσ
καταςτάςεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
159.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ διδαςκαλία των μακθματικϊν για τουσ μακθτζσ με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ΜΔ) κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτθ ςφνδεςθ των
μακθματικϊν με καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ και να εξοικειϊνει τουσ
μακθτζσ με ποικιλία αναπαραςτάςεων μακθματικϊν εννοιϊν και πράξεων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Μακθματικά, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ Στ τάξθσ παρατθρεί πωσ οι
μακθτζσ του με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δε δείχνουν ενδιαφζρον κατά τθ
διδαςκαλία των μακθματικϊν και αδυνατοφν να εφαρμόςουν τθ νζα γνϊςθ ςε νζεσ
καταςτάςεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

160.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ διδαςκαλία των μακθματικϊν για τουσ μακθτζσ με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ΜΔ) κα πρζπει να ςτθρίηεται ςτθ ςφνδεςθ των
μακθματικϊν με καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ και να εςτιάηει ςτθ διδαςκαλία
ςτρατθγικϊν μάκθςθσ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Μακθματικά, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ Στ τάξθσ παρατθρεί πωσ οι
μακθτζσ του με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δε δείχνουν ενδιαφζρον κατά τθ
διδαςκαλία των μακθματικϊν και αδυνατοφν να εφαρμόςουν τθ νζα γνϊςθ ςε νζεσ
καταςτάςεισ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
161.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ ςθμαςία τθσ κινθτοποίθςθσ του μακθτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθ μάκθςθ είναι
πρόδθλθ και ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι το μακθτικό ενδιαφζρον κινθτοποιείται
περιςςότερο, όταν οι δάςκαλοι κζτουν τουσ μακθτζσ μπροςτά ςε «καταςτάςεισπροβλιματα», που προκαλοφν ριξθ με τθν υπάρχουςα γνϊςθ και κατανόθςθ,
προκαλϊντασ, ζτςι, και τθν επικυμία τθσ διερεφνθςθσ. Οι καταςτάςεισ-προβλιματα,
ζτςι, μετατρζπονται ςε κίνθτρα μάκθςθσ.
Περιγραφή ςεναρίου
Δεδομζνα: Τάξθ: Πλεσ οι τάξεισ
Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί ςτθν περιφζρειά
ςασ για να κινθτοποιιςουν και να διατθριςουν το μακθτικό ενδιαφζρον,
προςαρμόηουν –όπωσ νομίηουν– το μάκθμα ςτισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν: το
απλοποιοφν πολφ, χρθςιμοποιοφν πλοφςιο εποπτικό υλικό και εξθγοφν τα πάντα.
Σφντομα διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτζσ δεν ανταποκρίνονται ςε όλα αυτά
περιςςότερο απ’ ό,τι ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ωσ Σχολικόσ Σφμβουλοσ πϊσ κα τουσ εξθγιςετε τουσ λόγουσ τθσ αποτυχίασ των
ςυγκεκριμζνων επιλογϊν για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό;
2. Τι και πϊσ κα του προτείνατε να εφαρμόςει εναλλακτικά προσ κινθτοποίθςθ του
μακθτικοφ ενδιαφζροντοσ για το νζο μάκθμα τθσ θμζρασ;

162.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ, που τισ υιοκετεί και το Νζο Σχολείο, ρόλοσ
κάκε εκπαιδευτικισ μονάδασ είναι και θ καλλιζργεια τθσ περιβαλλοντικισ

ςυνείδθςθσ ςτον Μακθτι: Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ υγιεινι διατροφι, θ
φροντίδα και ο ςεβαςμόσ ςτο περιβάλλον και θ διαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ο διευκυντισ ενόσ ςχολείου υποβακμιςμζνθσ περιοχισ κεωρεί πωσ δεν μπορεί να
ενιςχφςει τθν περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθ των μακθτϊν όταν ςτο ςχολείο του
φοιτοφν μακθτζσ που δεν ζχουν ικανοποιιςει βαςικζσ τουσ ανάγκεσ όπωσ θ ςίτιςθ
και θ ςτζγαςθ, και ενϊ οι βαςικζσ μακθςιακζσ δεξιότθτεσ δεν ζχουν ακόμθ
επιτευχκεί. Για το λόγο αυτό δεν ςυμμετζχει ςε κανζνα «πράςινο» πρόγραμμα

163.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με κεωρθτικοφσ και ερευνθτζσ, θ διδαςκαλία των βαςικϊν εννοιϊν ενόσ
μακιματοσ πρζπει να τφχει ιδιαίτερθσ προςοχισ. Ρεριςταςιακζσ εξθγιςεισ και
επίςθμοι οριςμοί δεν επαρκοφν για τθν ςε βάκοσ κατανόθςθ των πολφπλοκων
επιςτθμονικϊν εννοιϊν. Θ εννοιοκεντρικι εςτίαςθ τθσ διδαςκαλίασ και θ μάκθςθ
των βαςικϊν εννοιϊν διαςφαλίηουν τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου των
μακθμάτων και διευκολφνει τθ διατιρθςθ, αλλά και τθ μεταφορά τθσ γνϊςθσ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί προβλθματίηονται με τθ
δυςκολία των μακθτϊν να κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ και να διακρίνουν τισ
μεταξφ τουσ διαφορζσ. Για παράδειγμα, ζχουν δυςκολίεσ με ζννοιεσ όπωσ
«προεδρικι δθμοκρατία» και «προεδρευομζνθ δθμοκρατία» ι τισ ζννοιεσ
«ανακεωρθτικι βουλι» και «ςυνταγματικι βουλι». Ραρόμοιεσ ζννοιεσ και
δυςκολίεσ υπάρχουν ςε όλα τα μακιματα όλων των βακμίδων. Ραρά τισ εξθγιςεισ
που δίνουν οι εκπαιδευτικοί, το επόμενο μάκθμα, διαπιςτϊνουν ότι αρκετοί
μακθτζσ δεν μποροφν να απαντιςουν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1.
Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2.
Τι κα προτείνετε να κάνουν οι εκπαιδευτικοί ςασ, ϊςτε θ διδαςκαλία των
βαςικϊν εννοιϊν του μακιματοσ να γίνεται ςυςτθματικά;

164.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ μεγάλθ ανομοιογζνεια των ςφγχρονων ςχολικϊν τάξεων κακιςτά αναγκαία τθ
διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, θ οποία προςαρμόηεται ςτισ μακθςιακζσ

δυνατότθτεσ και ανάγκεσ όλων των μακθτϊν. Κεωρθτικοί τθσ εκπαίδευςθσ
διαπιςτϊνουν ότι χωρίσ διαφοροποίθςθ τθσ μάκθςθσ, το ανομοιογενζσ ςθμερινό
ςχολείο κα κινδφνευε να γίνει αντιδθμοκρατικό, βακαίνοντασ τισ προχπάρχουςεσ
κοινωνικο-μορφωτικζσ διαφορζσ. Από τθν άλλθ, θ πλιρθσ διαφοροποίθςθ κα
ςιμαινε τθν απϊλεια των κοινϊν αναφορϊν, τθ διάλυςθ των πλαιςίων και,
ενδεχομζνωσ, μια νζα χαοτικι κατάςταςθ, παρόμοια με εκείνθ τθσ μθδενικισ
διαφοροποίθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ τθσ περιφερείασ ςασ, που
υπθρετεί ςε ιδιαίτερα ανομοιογενζσ ςχολείο, δεν διαφοροποιεί τθ διδαςκαλία του,
επικαλοφμενοσ ότι θ κάλυψθ μιασ κοινισ για όλουσ φλθσ κα ιςοςτακμίςει τισ
διαφορζσ. Άλλοσ ςυνάδελφόσ του ςτο διπλανό τμιμα κάνει το αντιδιαμετρικά
αντίκετο: ετοιμάηει πολλζσ κατθγορίεσ κειμζνων, εκπαιδευτικοφ υλικοφ, μεκόδων
και αςκιςεων, για να καλφψει όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Και οι δφο διαπιςτϊνουν
κάποια ςτιγμι ότι δεν ελζγχουν τθν πορεία τθσ μάκθςθσ των μακθτϊν τουσ, αλλά
οφτε και το τεταμζνο κοινωνικό κλίμα των τάξεϊν τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρϊσ κα προτείνατε ςτουσ δφο εκπαιδευτικοφσ να κινθκοφν, για να αςκιςουν μια
ρεαλιςτικι και αποδοτικι διαφοροποιθμζνθ παιδαγωγικι;

165
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Κεωρθτικοί και ερευνθτζσ τθσ εκπαίδευςθσ υποςτθρίηουν τθν αναγκαιότθτα οι
ςχολικζσ τάξεισ να μετατραποφν ςε κοινότητεσ διερευνητικήσ μάθηςησ, διότι ςε ζνα
τζτοιο πλαίςιο οι μακθτζσ ωσ μζλθ τθσ κοινότθτασ αρχίηουν να αναηθτοφν, να
αναγνωρίηουν και να διορκϊνουν τισ μακθςιακζσ μεκόδουσ και διαδικαςίεσ ο ζνασ
του άλλου. Τελικό αποτζλεςμα μιασ τζτοιασ κατάςταςθσ είναι να αναβακμιςκεί το
γενικότερο επίπεδο μάκθςθσ και, ςταδιακά, να κακίςτανται οι μακθτζσ αυτοδιορκωτικοί και αυτόνομοι ωσ προσ τθ διαδικαςία ςκζψθσ και μάκθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ
επιχειροφν να οργανϊςουν τα μακιματά τουσ με ομαδοςυνεργατικό τρόπο.
Υποδεικνφουν ςτουσ μακθτζσ τουσ να ςυνεργαςτοφν ανά 3-4 και να επεξεργαςτοφν
μαηί τισ ερωτιςεισ και αςκιςεισ του βιβλίου. Σφντομα διαπιςτϊνουν
δυςλειτουργίεσ: οι μακθτζσ, μολονότι υποτίκεται ότι ςυνεργάηονταν ωσ ομάδα,
ςτθν πραγματικότθτα ζκαναν τισ εργαςίεσ μόνοι τουσ. Άλλοτε πάλι εξαντλοφνταν ςε
άγονεσ αντιπαρακζςεισ και δεν αξιοποιοφςαν τθ ςκζψθ/οπτικι του ςυμμακθτι
τουσ. Οι διδάςκοντεσ ςυηθτοφν μεταξφ τουσ και αναηθτοφν τρόπουσ να κάνουν
παραγωγικι τθν ομαδικι εργαςία.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ

1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρϊσ κα προτείνατε ςτουσ δφο εκπαιδευτικοφσ να κινθκοφν, για να
δθμιουργιςουν πραγματικζσ κοινότθτεσ διερεφνθςθσ ςτισ τάξεισ τουσ;

166.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ βιβλιογραφία για τθ διαφοροποιθμζνθ δ ι δ α ς κ α λ ί α ζ ρ χ ε τ α ι ν α
π ρ ο ς φ ζ ρ ε ι α π ά ν τ θ ς θ ςτθ δεδομζνθ ανομοιογζνεια του μακθτικοφ
πλθκυςμοφ, αντιμετωπίηοντασ τουσ μακθτζσ
ωσ άτομα με μοναδικζσ
μακθςιακζσ δυνατότθτεσ και ανάγκεσ. Συγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί που
υιοκετοφν μια τζτοια προςζγγιςθ λαμβάνουν υπόψθ τισ διαφορζσ των μακθτϊν
ωσ προσ το βακμό ετοιμότθτάσ τουσ, το μακθςιακό τουσ ςτυλ και τα
ενδιαφζροντά τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ.
2.Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Αρκετοί εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ αποδίδουν τισ διαφορζσ των μακθτϊν
είτε ςτθν προζλευςι τουσ είτε ςτα εγγενι χαρακτθριςτικά τουσ. Επιπλζον, κεωροφν
τισ διαφορζσ εμπόδιο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σε αυτι τθ λογικι και υπό τθν
πίεςθ τθσ φλθσ και του διδακτικοφ χρόνου, απευκφνονται ςτον μζςο μακθτι,
δθλαδι απευκφνονται ουςιαςτικά ςε όςουσ μποροφν να ακολουκιςουν τουσ
ρυκμοφσ του ςχολείου. Με αυτι τθν πρακτικι τροφοδοτοφν ουςιαςτικά τθ ςχολικι
διαρροι, αλλά και τθν κοινωνικι αναπαραγωγι.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποια επιχειριματα κα προςπακοφςατε να προβλθματίςετε τουσ
εκπαιδευτικοφσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ και ποιεσ εναλλακτικζσ
πρακτικζσ κα τουσ προτείνατε;

167.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τθ ςτοχαςτικι/κριτικι(reflective) προςζγγιςθ ςτθν επαγγελματικι
ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ, τα πρακτικά εκπαιδευτικά προβλιματα, ωσ
πολυςφνκετα και πολυπαραγοντικά, απαιτοφν ιδιαίτερεσ λφςεισ, που μποροφν να
αναπτυχκοφν μόνο ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο προκφπτουν.
Σθμαντικό, λοιπόν, ρόλο ςτθν αντιμετϊπιςθ αρκετϊν προβλθμάτων αλλά και ςτθ
βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ πλαιςίου ζχουν αποδεδειγμζνα παίξει οι
εκπαιδευτικοί, δεδομζνου ότι ζχουν τθ δυνατότθτα να διερευνιςουν το
ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πλαίςιο και, αξιοποιϊντασ ποικίλεσ κεωρίεσ, να
ςχεδιάςουν, να υλοποιιςουν και να αξιολογιςουν τθν αποτελεςματικότθτά
εναλλακτικϊν λφςεων ςτο ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Διαπιςτϊνεται,
μάλιςτα, ότι οι λφςεισ αυτζσ δεν μποροφν να μεταφζρονται αυτοφςιεσ ςε άλλα

περιβάλλοντα, αλλά προτείνονται ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ
κοινότθτασ, ωσ υποκζςεισ δράςθσ
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ .
2.Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Στθν περιφζρειά ςασ μερικοί εκπαιδευτικοί διςτάηουν να
αναλάβουν
πρωτοβουλίεσ βελτίωςθσ προβλθματικϊν τομζων τθσ εκπαίδευςθσ, είτε διότι
αναλογίηονται τθ δυςκολία και τθν ευκφνθ του εγχειριματοσ είτε διότι κεωροφν ότι
οι λφςεισ ςτα προβλιματα αυτά είναι ευκφνθ και αρμοδιότθτα «ανωτζρων
κλιμακίων» και όχι του εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποια επιχειριματα κα προςπακοφςατε να προβλθματίςετε τουσ
εκπαιδευτικοφσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ και ποιεσ εναλλακτικζσ
επιλογζσ κα τουσ προτείνατε;

168.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με κεωρθτικοφσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ διδαςκαλίασ, οι διερευνθτικζσ
και διακεματικζσ προςεγγίςεισ αποδεικνφονται αποτελεςματικότερεσ, διότι
ενεργοποιοφν τα μακθςιακά κίνθτρα, αξιοποιοφν γνϊςεισ και βιϊματα των
μακθτϊν και δίνουν νόθμα ςτθ δράςθ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2.Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μερικοί εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ είναι επιφυλακτικοί ςτθν εφαρμογι
διερευνθτικϊν και διακεματικϊν προςεγγίςεων, με τθν αιτιολογία ότι είναι
ανζφικτεσ ςε ζνα ςχολείο όπου κυριαρχεί θ «διδακτζα φλθ» και οι ςυνεχείσ
εξετάςεισ διαμορφϊνουν τθν υπόςταςι του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποια επιχειριματα κα προςπακοφςατε να προβλθματίςετε τουσ
εκπαιδευτικοφσ για τθ ςυγκεκριμζνθ πρακτικι και τι κα τουσ προτείνατε προσ
εφαρμογι;

169.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ ανάπτυξθ ικανοτιτων, αλλά και ςτάςεων, που απαιτοφν θ αυτο-ρυκμιηόμενθ
μάκθςθ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτα δρϊμενα του ςχολείου ςιμερα και τθσ
κοινωνίασ αφριο, ςυντελείται μζςα ςε πλαίςιο φκίνουςασ κακοδιγθςθσ (fading
scaffolding) ςε τάξεισ όπου κυριαρχοφν θ διαδραςτικότθτα και θ ςυμμετοχικότθτα.

Μόνο ζτςι διευκολφνεται αποτελεςματικά θ μετάβαςθ του μακθτι από τθν
πακθτικι πρόςλθψθ ςτθν κακοδθγοφμενθ, αρχικά, κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ και ςτθ
ςυνζχεια ςτθν αυτο-ρυκμιηόμενθ διερεφνθςθ και μάκθςθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ.
2.Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Σε ςχολεία τθσ περιφζρειάσ ςασ μερικοί εκπαιδευτικοί, ενϊ οργανϊνουν
ομαδοςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ, δεν προετοιμάηουν τουσ μακθτζσ ςταδιακά για
τθν εν λόγω ςτρατθγικι, με αποτζλεςμα θ ομαδοςυνεργατικι διαχείριςθ τθσ τάξθσ
να αποβαίνει δυςλειτουργικι.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποια επιχειριματα κα προςπακοφςατε να προβλθματίςετε τουσ
εκπαιδευτικοφσ για τθ ςυγκεκριμζνθ πρακτικι και ποιεσ εναλλακτικζσ πρακτικζσ
κα τουσ προτείνατε;

170.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα ,
κεωροφν τθν μάκθςθ μια κοινωνικι διαδικαςία, που αναπτφςςεται κατά τθ
ςυναναςτροφι του μακθτι με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ ςυμμακθτζσ και ςε
αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον του, φυςικό και κοινωνικό. Γι’ αυτό κεωρείται ότι
το ςφγχρονο ςχολείο πρζπει να ενκαρρφνει τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία ςτισ
ποικίλεσ μορφζσ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ
ςασ, που υπθρετοφν ςε ανομοιογενείσ τάξεισ με πολλοφσ μακθτζσ, ενδιαφζρονται
και προςπακοφν να ενεργοποιιςουν τουσ μακθτζσ τουσ, αλλά διαπιςτϊνουν ότι
όλο και περιςςότερο δυςκολεφονται ν ακινθτοποιιςουν το ενδιαφζρον τουσ και να
τουσ εμπλζξουν ςε οργανωμζνεσ μορφζσ ςυηιτθςθσ και ςυνεργαςίασ. Οι τρόποι
που χρθςιμοποιεί για τθν παρακίνθςθ του ενδιαφζροντοσ περιςτρζφονται γφρω
από το να τονίςουν τθ ςπουδαιότθτα ςυγκεκριμζνων γνϊςεων, που πολλζσ φορζσ
δεν ςυςχετίηονται με τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει, ϊςτε να δθμιουργιςει ζνα γνιςιο
ενδιαφζρον ςτα παιδιά, αξιοποιϊντασ τα νζα κεωρθτικά και ερευνθτικά δεδομζνα;

171.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν κετικά τθ μακθςιακι
διαδικαςία, όταν οι ίδιοι εμπλζκονται ενεργά ςε αυτι και κυρίωσ εάν τουσ δίνεται θ
ευκαιρία να αλλθλεπιδράςουν με ςυςτθματικό τρόπο με το περιβάλλον τουσ,
φυςικό και ανκρωπογενζσ, κοινωνικο-πολιτιςμικό.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Αρκετοί εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ, κατά τον ετιςιο προγραμματιςμό τουσ
και κατά τθν προετοιμαςία ευρφτερων ενοτιτων και του κακθμερινοφ μακιματοσ,
βαςίηονται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα, ςτο ςχολικό εγχειρίδιο
και ςε βοθκθτικά βιβλία, χωρίσ όμωσ να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα δθμογραφικά
και τα μακθςιακά δεδομζνα των μακθτϊν τουσ. Αγνοοφν, δθλαδι, και
αντιπαρζρχονται τόςο τθν κοινωνικι προζλευςθ των παιδιϊν, όςο και τισ
εμπειρίεσ και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ. Αποτζλεςμα, άλλοι μακθτζσ αδιαφοροφν
για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και άλλοι αντιδροφν ζντονα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποια επιχειριματα και με ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ κα
προςπακοφςατε να πείςετε τουσ εκπαιδευτικοφσ ότι το πρόβλθμα κα
μποροφςε ίςωσ να επιλυκεί με τθ διαφοροποίθςθ τθσ διδακτικισ τουσ
πρακτικισ;

172.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Κεωρθτικά και ερευνθτικά δεδομζνα τονίηουν ότι κάκε μορφισ δραματοποιιςεισ
αποτελοφν εργαλεία μάκθςθσ για όλεσ τισ θλικίεσ και όλα τα αντικείμενα.
Ρροωκοφν τθν ενεργθτικι, βιωματικι μάκθςθ και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και
δθμιουργικότθτα του παιδιοφ, ενϊ μποροφν να επιτφχουν τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ
τθσ προςωπικότθτάσ του. Κζτουν το μακθτι ςτο κζντρο τθσ εκπαίδευςθσ,
αναγνωρίηοντασ παράλλθλα τθ ςθμαςία του κοινωνικοφ πλαιςίου κακϊσ επίςθσ και
το διαμεςολαβθτικό ρόλο του εκπαιδευτικοφ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Πλεσ οι τάξεισ.
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ζνασ εκπαιδευτικόσ εργάηεται ςε ςχολείο
αςτικοφ κζντρου. Ζχει 29 χρόνια εμπειρίασ και ακολουκεί τθν φλθ όπωσ
παρατίκεται ςτο ςχολικό εγχειρίδιο, προςπακϊντασ ταυτόχρονα να εντάξει
καινοτομίεσ, όπωσ χριςθ power point κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. Οι
μακθτζσ όμωσ δεν ενκουςιάηονται και δεν παρακολουκοφν με ενδιαφζρον. Ο ίδιοσ,
παρ’ όλο που ζχει παρακολουκιςει ςχετικι επιμόρφωςθ, κεωρεί ότι οι τεχνικζσ του
Κεάτρου ςτθν Εκπαίδευςθ και του Εκπαιδευτικοφ Δράματοσ, όπωσ θ
δραματοποίθςθ, το παίξιμο ρόλων, κάρτεσ ρόλων, παγωμζνεσ εικόνεσ κ.ά.

κατεβάηουν το επίπεδο του μακιματοσ και μειϊνουν τθ ςοβαρότθτα τθσ κζςθσ του
ςτθν τάξθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα λζγατε και τι ςυγκεκριμζνα κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό για να τον
πείςετε να αξιοποιιςει ςτθ διδαςκαλία τεχνικζσ του Κεάτρου ςτθν Εκπαίδευςθ και
του Εκπαιδευτικοφ Δράματοσ;

173.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι ςε όλεσ τισ θλικίεσ θ μάκθςθ κακίςταται αποτελεςματικότερθ με τθν
εμπλοκι των μακθτϊν ςε διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων. Οι
μακθτζσ ςε ζνα τζτοιο μακθςιακό πλαίςιο ζχουν τθ δυνατότθτα να αναηθτιςουν
ενεργθτικά τθ γνϊςθ, που κεωροφν ότι τουσ είναι χριςιμθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία, κακϊσ τθν εφαρμόηουν για να επιλφςουν ζνα πρόβλθμα, να
αντιμετωπίςουν μια προβλθματικι κατάςταςθ και μάλιςτα ο κακζνασ με το δικό
του ρυκμό και τρόπο.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Αρκετοί εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειασ ςασ, υπό τθν πίεςθ του χρόνου, τθσ φλθσ,
άλλα και αρκετϊν γονζων, επιλζγουν τθ μετωπικι διδαςκαλία, θ οποία τουσ
βοθκάει και τθν φλθ να καλφψουν, αλλά και να προςφζρουν ςτουσ μακθτζσ τισ
γνϊςεισ, που κεωροφνται απαραίτθτεσ για τθ ςχολικι τουσ επιτυχία. Τθ μετωπικι
διδαςκαλία ςυμπλθρϊνουν θ εξάςκθςθ και θ επανάλθψθ, με ςτόχο να
διαςφαλίςουν ςε όλουσ τθν ίδια γνωςτικι υποδομι. Υπάρχουν ωςτόςο παιδιά που
δεν μποροφν ι δεν κζλουν να ακολουκιςουν αυτόν τον ρυκμό.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποια επιχειριματα και με ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ κα
προςπακοφςατε να προβλθματίςετε τουσ εκπαιδευτικοφσ για τισ
ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ;

174.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι θ ςυςτθματικι ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων
ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου του ςχολείου, ενϊ
ταυτόχρονα αυξάνει τον βακμό ικανοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν. Μακθτϊν και γονζων.
Τθν ίδια ςτιγμι οι ίδιεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι θ προϊκθςθ ι θ διατιρθςι τθσ

ςυνεργαςίασ ςχολείου και οικογζνειασ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Συχνά οι ςχζςεισ
γονζων και εκπαιδευτικϊν χαρακτθρίηονται από αντιπαρακζςεισ, ςπάνια είναι
ιςότιμεσ με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει ουςιαςτικι επικοινωνία μεταξφ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Εκπαιδευτικόσ τθσ περιφζρειάσ ςασ ςυχνά ζχει ςτθν τάξθ τουσ μακθτζσ με ζντονο
πρόβλθμα «πεικαρχίασ». Αναφζρει ςτθ μθτζρα τι ακριβϊσ ςυμβαίνει και τθν ρωτά
για τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςτο ςπίτι. Εκείνθ τθσ απαντά ότι το παιδί τθσ δεν
δθμιουργεί κανζνα πρόβλθμα ςτο ςπίτι. Θ μθτζρα απευκφνεται τθν επομζνθ ςτον
Διευκυντι, δθλϊνοντασ προςβεβλθμζνθ και δεν δζχεται να ξαναςυηθτιςει το κζμα
με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Ο Διευκυντισ ςάσ καλεί ωσ Σφμβουλο για να
ςυηθτιςετε το κζμα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1) Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι ερευνθτικζσ διαπιςτϊςεισ με
τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2) Ρϊσ πιςτεφετε ότι πρζπει να ενεργιςετε ϊςτε να επιλυκεί το πρόβλθμα που
δθμιουργικθκε ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο;

175.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Το ςχολείο αναμζνεται και μπορεί να ςυμβάλει ςτθν προαγωγι κλίματοσ αποδοχισ
του άλλου, που είναι διαφορετικόσ, διότι διαμορφϊνει άμεςα τισ αναπαραςτάςεισ
των παιδιϊν για το διαφορετικό και, κατ’ επζκταςθ, τθ δθμιουργία ςτερεοτφπων. Οι
τρόποι με τουσ οποίουσ το ςχολείο επιτελεί τον εξειδικευμζνο, αλλά επίκαιρο, ρόλο
είναι πολλοί με κυριότερουσ τουσ εξισ: (α) τθν απευκείασ κοινωνικοποιθτικι
διαδικαςία και τθν επαφι με άλλα παιδιά, τα οποία διαφζρουν
κοινωνικοπολιτιςμικά, εκνοτικά, γλωςςικά, φυλετικά, (β) τισ ςτάςεισ και τισ επιλογζσ
των εκπαιδευτικϊν και (γ) το φανερό ι κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα με τισ
υπόρρθτεσ υποδθλϊςεισ και αποςιωπιςεισ.
Οι εκπαιδευτικοί προωκϊντασ δθμοκρατικζσ αρχζσ, πνεφμα ςυνεργαςίασ και
καλλιεργϊντασ δεξιότθτεσ διαχείριςθσ ςυγκροφςεων μπορεί να αντιμετωπίςει με
επιτυχία δφςκολεσ προκλιςεισ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Ολεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Σε μερικά ςχολεία ι ςε μεμονωμζνεσ τάξεισ τθσ περιφζρειάσ ςασ υπάρχουν
προβλιματα με τθν αποδοχι και τθν ζνταξθ των αλλοδαπϊν. Θ απόρριψι τουσ είναι
ςυνικωσ ςιωπθρι και ζμμεςθ, αλλά ςε μερικζσ περιπτϊςεισ γίνεται φανερι και
βίαιθ. Πταν μερικοί εκπαιδευτικοί ζκεςα άμεςα το κζμα, διαπίςτωςαν το ζντονο
ενδιαφζρον των παιδιϊν γφρω από αυτι τθ ςυηιτθςθ. Το ηιτθμα τουσ απαςχόλθςε
και τουσ προβλθμάτιςε.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν, ϊςτε να μπορζςουν να
κατανοιςουν τα προβλιματα που δθμιουργοφνται και να αντιμετωπίςουν τισ
προκαταλιψεισ και τα ςτερεότυπα που εκφράηουν τα παιδιά ςτο ςχολείο;

176.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Μία από τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ διαπολιτιςμικι
προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςφμφωνα με τθν οποία
οι μακθτζσ αναπτφςςουν πραγματικι επικυμία για μάκθςθ, όταν αιςκάνονται ότι
αναγνωρίηεται το βίωμά τουσ και θ αξία τουσ και όταν ςε αυτι τθν διαδικαςία
μποροφν να κατακζςουν τισ εμπειρίεσ τουσ. Σε ζνα τζτοιο πλαίςιο αιςκάνονται ότι
αναγνωρίηεται θ πολιτιςμικι τουσ ταυτότθτα και νιϊκουν ότι μποροφν να
αναηθτιςουν το χϊρο να δράςουν και να παρζμβουν ςτθ διαδικαςία διερευνϊντασ,
διατυπϊνοντασ απορίεσ αλλά και δοκιμάηοντασ μαηί με τουσ άλλουσ και ςε
αλλθλεπίδραςθ μαηί τουσ λφςεισ, διευρφνοντασ με αυτό τον τρόπο τισ εμπειρίεσ και
τα ενδιαφζροντά τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Κάποιοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίηουν τουσ αλλοδαποφσ μάλλον ωσ διαφορετικοφσ
και ωσ «πρόβλθμα» για τθν απρόςκοπτθ εξζλιξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
Εςτιάηουν ςτισ δυςκολίεσ επικοινωνίασ αλλά και ςτα προβλιματα που προκφπτουν
τόςο από τισ διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ πρακτικζσ με τισ οποίεσ τα παιδιά είναι
εξοικειωμζνα όςο και από τθν αδυναμία τουσ να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ
τθσ δουλειάσ ςτο ςχολείο. Με τθ ςτάςθ τουσ αυτι οδθγοφν τουσ αλλοδαποφσ
μακθτζσ ςτο εκπαιδευτικό περικϊριο και ζμμεςα προσ τθν «παραβατικι»
ςυμπεριφορά.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποια επιχειριματα και με ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ κα
προςπακοφςατε να προβλθματίςετε τουσ εκπαιδευτικοφσ για τισ
ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ;

177.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι θ γνϊςθ κατακτιζται όταν οι μακθτζσ τθν επενδφουν με ζνα νόθμα για
αυτά τα ίδια, για τθ ηωι τουσ και τθν προςωπικι τουσ ιςτορία. Ζτςι υποςτθρίηεται
ότι κάκε εκπαιδευτικι διαδικαςία πρζπει να (ανα)τροφοδοτεί το ενδιαφζρον των
παιδιϊν, ϊςτε να διαςφαλίηει τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτϊν, και να
διαμορφϊνει ζνα μακθςιακό περιβάλλον που να ςυνδζει το νζο με τισ υπάρχουςεσ
γνϊςεισ και εμπειρίεσ των μακθτϊν.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Στθν περιφζρειά ςασ διαπιςτϊνετε ότι μερικοί εκπαιδευτικοί διδάςκουν τθν
ενότθτα τθσ θμζρασ χωρίσ να κάνουν καμία ςυςχζτιςθ με προθγοφμενεσ ενότθτεσ,
με άλλα μακιματα και , κυρίωσ, χωρίσ καμία προςπάκεια να ςυςχετίηουν το
διδαςκόμενο μάκθμα με τισ εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν.
Επιλζγουν τισ δραςτθριότθτεσ και τα κζματα με τα οποία αςχολοφνται με κριτιριο
τισ προτάςεισ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, προθγοφμενεσ επιτυχθμζνεσ
πρακτικζσ ανεξάρτθτα από τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα που διδάςκουν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με ποια επιχειριματα κα προςπακοφςατε να προβλθματίςετε τουσ
εκπαιδευτικοφσ για τισ ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ τουσ;

178.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Οι κεωρθτικοί υποςτθρικτζσ τθσ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ επιςθμαίνουν ότι ζνα
από τα ςθμαντικότερα πλεονεκτιματα τθσ εργαςίασ ςε ομάδεσ τθσ τάξθσ και τθσ
ςυλλογικισ δράςθσ είναι ότι οι μακθτζσ αρχίηουν να αναπτφςςουν το αίςκθμα του
«ανικειν» και να δθμιουργοφν μια κοινότθτα μάκθςθσ. Σε αυτι τθν κοινότθτα
μάκθςθσ δεν διαμορφϊνονται μόνο κοινοί ςτόχοι αλλά τα παιδιά αρχίηουν επίςθσ
να διερευνοφν, να αναγνωρίηουν, να βελτιϊνουν και να εμπλουτίηουν τισ μεκόδουσ
και τισ διαδικαςίεσ ο ζνασ του άλλου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Μερικοί εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειασ
ςασ ζχουν ςοβαρζσ επιφυλάξεισ για τισ ομαδικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ(projects) και
προςανατολίηονται προσ τισ ατομικζσ. Ρροσ τοφτο επικαλοφνται το γεγονόσ ότι,
παρόλο που ςυχνά δεν εργάηονται όλοι οι μακθτζσ το ίδιο ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ,
λαμβάνουν όλοι τον ίδιο βακμό. Ζτςι, δθμιουργοφνται αδικίεσ και καλλιεργοφνται
ςε μερικοφσ μακθτζσ ςτάςεισ και πρακτικζσ εκμετάλλευςθσ τθσ εργαςίασ των
άλλων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρϊσ κα προτείνατε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κινθκοφν, για να δθμιουργιςουν
πραγματικζσ κοινότθτεσ μάκθςθσ, όπου εργάηονται
ςυλλογικά, χωρίσ τα
προαναφερόμενα προβλιματα;

179.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι πολλά από τα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο εκπαιδευτικόσ ςτθν
τάξθ οφείλονται ςε μεγάλο βακμό αφενόσ ςτθν αδυναμία του ςχολείου να
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν και αφετζρου ςτθν
επιλογι, ιεράρχθςθ και γλωςςικι διατφπωςθ των γνϊςεων και τθν εφαρμογι
πολιτιςμικϊν πρακτικϊν, που αποκλείουν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ μακθτϊν από τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι αποκλειόμενεσ ομάδεσ είτε
παραμζνουν βουβζσ και πακθτικζσ είτε διεκδικοφν με παραβατικοφσ τρόπουσ τθν
«παρουςία» τουσ ςτο ςχολείο.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε αρκετά ςχολεία τθσ περιφζρειάσ ςασ
κάποια παιδιά αδυνατοφν να ενςωματωκοφν ςτθν τάξθ και ι νιϊκουν
περικωριοποιθμζνα και παραμζνουν ςιωπθλά ι είναι ανιςυχα. Ζτςι,
παρεμποδίηουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, με αποτζλεςμα να τουσ επιβάλλονται
ποινζσ που ουςιαςτικά δεν ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ζχοντασ υπόψθ τθν ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ, τι κα ςυμβουλεφατε τουσ
εκπαιδευτικοφσ, για να μπορζςουν να ενςωματϊςουν όλα τα παιδια ςτθ
διαδικαςία;
180.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Στθν εκπαίδευςθ των ενθλίκων εφαρμόηονται διεκνϊσ εκπαιδευτικζσ μζκοδοι που
ενκαρρφνουν τθν ανταλλαγι εμπειριϊν μεταξφ επιμορφουμζνων, τθ ςυνεργαςία,
τθ διερευνθτικι μάκθςθ, τθν ενεργό ςυμμετοχι και τθν ανάπτυξθ κριτικοφ
ςτοχαςμοφ. Οι
πρακτικζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθν ενδο-ςχολικι επιμόρφωςθ
αναπτφςςουν ζνα ςυνεργατικό και (ανα)ςτοχαςτικό κλίμα, που διευκολφνει τθν
αμοιβαία ςχζςθ κεωρίασ και πράξθσ και μετατρζπουν τουσ εκπαιδευτικοφσ από
«καταναλωτζσ» τθσ ζρευνασ ςε ερευνθτζσ τθσ δικισ τουσ εκπαιδευτικισ πράξθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα: Ωσ ςχολικόσ ςφμβουλοσ
καλείςτε να
αντιμετωπίςετε πολλά και ςθμαντικά προβλιματα ςτθν περιοχι ευκφνθσ ςασ:
εποπτεία πολλϊν ςχολείων, μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν, πολλζσ και διαφορετικζσ
επιμορφωτικζσ ανάγκεσ και μεγάλθ δυςκολία ςτθν επικοινωνία και ςυνεργαςία
μεταξφ των ςχολικϊν μονάδων και των εκπαιδευτικϊν. Οι επιμορφωτικζσ
ςυναντιςεισ με ειςθγιςεισ αποβαίνουν άκαρπεσ και οι εκπαιδευτικοί ςυνεχίηουν να
διαμαρτφρονται.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ

1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρϊσ νομίηετε ότι κα πρζπει να ςχεδιάςετε και να οργανϊςετε τθν επιμόρφωςθ
ςτθν περιοχι ευκφνθσ ςασ προκειμζνου να ανταποκρικείτε όςο το δυνατόν
περιςςότερο ςτισ αυξανόμενεσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν;

181.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθ διδαςκαλία ςε αλλοδαποφσ μακθτζσ τθσ
γλϊςςασ (τθσ χϊρασ) υποδοχισ, δεν απαγορεφεται, αλλά αντίκετα γίνεται ανεκτι
ι ενκαρρφνεται, θ χριςθ τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ κατά τθ μεταξφ τουσ
ςυνεργαςία ςε ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ςυλλογισ υλικοφ για παραγωγι
λόγου ι αυτοαξιολόγθςθσ, κατανόθςθσ του ηθτοφμενου ςε περιπτϊςεισ
γραμματικϊν ι λεξιλογικϊν αςκιςεων. Αντίκετα, αποκαρρφνεται θ χριςθ τθσ
μθτρικισ τουσ γλϊςςασ ςε δραςτθριότθτεσ παραγωγισ, πρόςλθψθσ και ευχζρειασ
λόγου που ζχουν ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ επικοινωνιακισ, τθσ κοινωνιογλωςςικισ
και τθσ ςτρατθγικισ ικανότθτασ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ απαγορεφει ρθτά τθ
χριςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ από δίγλωςςουσ μακθτζσ ςε οποιαδιποτε
ςτιγμι δραςτθριότθτα ςτθ ςχολικι τάξθ, κεωρϊντασ ότι αυτό βλάπτει τθν
αποτελεςματικι κατάκτθςθ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθ διδαςκαλία τθσ
γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ ςε δίγλωςςουσ μακθτζσ με το πρόβλθμα
που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά περιπτϊςεισ χριςθσ τθσ πρϊτθσ γλϊςςασ από
δίγλωςςουσ μακθτζσ ςτθ ςχολικι αίκουςα κατά τθ διδαςκαλία τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ, για τισ οποίεσ δε κα είχατε αντίρρθςθ.

182.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ςε δίγλωςςουσ
μακθτζσ (ωσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ), οι οποίοι φοιτοφν ςε τάξεισ ελλθνικϊν
ςχολείων μαηί με ζλλθνεσ μονόγλωςςουσ μακθτζσ, δεν απαγορεφεται, αλλά
αντίκετα γίνεται ανεκτι ι ενκαρρφνεται κατά τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ, θ
αξιοποίθςθ ςτοιχείων τθσ μθτρικισ τουσ γλϊςςασ (λεξιλογικϊν, γραμματικϊν και
κειμενικϊν) και θ αντιπαραβολι τουσ με τα αντίςτοιχα τθσ ελλθνικισ, με ςτόχο τθν
αποφυγι φαινομζνων γλωςςικισ παρεμβολισ και αρνθτικισ μεταφοράσ μάκθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου

1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ διδάςκει τθν ελλθνικι
γλϊςςα ςτουσ μονόγλωςςουσ ζλλθνεσ μακθτζσ και ςτουσ δίγλωςςουσ με τον
ίδιο αδιακρίτωσ τρόπο, χωρίσ να αξιοποιιςει κοινά ςτοιχεία μεταξφ τθσ
ελλθνικισ και άλλων γλωςςϊν ι διεκνιςμοφσ, για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ
οι οποίοι κατακτοφν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθ διδαςκαλία τθσ
γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ ςε δίγλωςςουσ μακθτζσ με το πρόβλθμα
που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ κοινϊν γλωςςικϊν
ςτοιχείων τθσ ελλθνικισ με άλλεσ γλϊςςεσ κατά τθ διδαςκαλία τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ, για τισ οποίεσ δε κα είχατε αντίρρθςθ.

183.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα και αντιλιψεισ για τθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ
λόγου, θ ςφνκεςθ ενόσ κειμζνου αποτελεί ωσ προσ το αποτζλεςμά τθσ μια
προςωπικι κατάκτθςθ του ςυγγραφζα του κειμζνου, αλλά ωσ προσ τθ διαδικαςία
ολοκλιρωςισ τθσ ςυνιςτά μια ομαδικι και αλλθλεπιδραςτικι δραςτθριότθτα, τόςο
ωσ προσ τθ ςυλλογι του υλικοφ που κα αποτελζςει το περιεχόμενο του κειμζνου,
όςο και ωσ προσ τθ δόμθςθ του κειμζνου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κεωρϊντασ αποκλειςτικά
ατομικι διαδικαςία τθν παραγωγι λόγου από τουσ μακθτζσ δεν τουσ
εμπλζκει ςε ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν προςυγγραφικι και
τθ μεταςυγγραφικι φάςθ τθσ διαδικαςίασ κειμενικισ ςφνκεςθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθ διδαςκαλία τθσ
παραγωγισ λόγου με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ κατά παραγωγι
κειμζνου, ςτισ οποίεσ μποροφν να εμπλακοφν οι μακθτζσ.
184.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, θ
καλλιζργεια τθσ γλωςςικισ και τθσ κειμενικισ ικανότθτασ δεν περιορίηεται
αποκλειςτικά ςτο γλωςςικό μάκθμα, αλλά επιτυγχάνεται και μζςω των άλλων
μακθμάτων του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτο πλαίςιο διακεματικϊν και
διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων (π.χ. μζςω τθσ ςυγγραφισ μιασ εργαςίασ ι τθσ
διεξαγωγισ μιασ ζρευνασ ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ καλλιεργείται θ
ςυνειδθτοποίθςθ ςτθν παραγωγι επιςτθμονικοφ λόγου, μζςω τθσ περιγραφισ ενόσ

πειράματοσ ςτθ Φυςικι εμπεδϊνεται θ γνϊςθ του διαδικαςτικοφ κατευκυντικοφ
είδουσ λόγου).
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ διδάςκει τθν ελλθνικι
γλϊςςα αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο του οικείου μακιματοσ, χωρίσ να
αξιοποιεί προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ απόκτθςθσ τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ
ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ των ςχολικϊν εγχειριδίων κατά τθ διδαςκαλία
άλλων μακθμάτων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθ διακεματικι ι τθ
διεπιςτθμονικι διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ με το πρόβλθμα που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ δραςτθριοτιτων ςτο
πλαίςιο ςυγκεκριμζνων μακθμάτων, ϊςτε να επιβοθκθκεί θ ανάπτυξθ
τθσ γλωςςικισ και τθσ κειμενικισ ικανότθτασ των μακθτϊν.

185.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα τθσ κειμενογλωςςολογίασ και τθσ ανάλυςθσ
λόγου για τθ διδαςκαλία ειδϊν λόγου, δεν υφίςταται αντιςτοιχία μεταξφ είδουσ
λόγου (αφιγθςθ, περιγραφι, επιχειρθματολογία) και επικοινωνιακοφ ςτόχου
(πλθροφόρθςθ, πεικϊ κ.λπ.). Με άλλα λόγια, είναι δυνατό θ αφιγθςθ ι θ
περιγραφι να μθ ςυνιςτοφν αναφορικό αλλά κατεκυντικό λόγο (περιγραφι ενόσ
αυτοκινιτου ςε διαφθμιςτικό ζντυπο), κάτι που είναι ςφμφωνο με τθ γλωςςικι
εμπειρία και πρακτικι των μακθτϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ διδάςκει ςτουσ μακθτζσ
του τα είδθ λόγου και τουσ κειμενικοφσ τφπουσ ςφμφωνα με το Αναλυτικό
Ρρόγραμμα Σπουδϊν και το περιεχόμενο των ςχολικϊν εγχειριδίων
αντιςτοιχϊντασ τα αφθγθματικά αποκλειςτικά με τον αναφορικό/
πλθροφοριακό λόγο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθ διδαςκαλία των
κειμενικϊν ειδϊν με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ μζςα από τισ οπόιεσ
οι μακθτζσ κα κατανοιςουν τουσ εναλλακτικοφσ επικοινωνιακοφσ
ςτόχουσ που μπορεί να επιτελζςει το ίδιο κειμενικό είδοσ.
186.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ, που τισ υιοκετεί και το Νζο Σχολείο,
βαςικι επιδίωξθ τθσ εκπαίδευςθσ είναι οι μακθτζσ να αναπτφξουν ςτρατθγικζσ
που κα τουσ βοθκιςουν πϊσ να μακαίνουν. Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει μζςω νζων
διδακτικϊν μεκόδων, εκπαιδευτικϊν υλικϊν και ψθφιακϊν εργαλείων να ςυμβάλει
ςτθν επίτευξθ του βαςικοφ αυτοφ ςκοποφ τθσ εκπαίδευςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Το βαςικότερο πρόβλθμα των μακθτϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι ότι
δεν γνωρίηουν το πϊσ να μακαίνουν. Συνικωσ υιοκετοφν ςτρατθγικζσ μάκθςθσ που
ανικουν ςε μικρότερεσ θλικίεσ, ενϊ δεν δείχνουν να ενεργοποιοφν μεταγνωςτικζσ
ςτρατθγικζσ, όπωσ είναι ο ζλεγχοσ τθσ μάκθςθσ και θ ρφκμιςι τθσ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι το ςενάριο ςχετίηεται με τουσ παραπάνω
επιδιϊξεισ του ςφγχρονου ςχολείου;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
επιδίωξθ του Νζου Σχολείου ςε εκπαιδευτικι πραγματικότθτα;

187.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθ διδαςκαλία του λεξιλογίου τθσ μθτρικισ
γλϊςςασ, θ χριςθ του λεξικοφ ςτθ ςχολικι τάξθ κατά το γλωςςικό μάκθμα ι και τα
άλλα μακιματα είναι απαραίτθτθ, αλλά θ ςυνειδθτι ικανότθτα των μακθτϊν ςτθ
χριςθ του δεν είναι δεδομζνθ και απαιτείται εξάςκθςθ ςτον τρόπο χριςθσ του.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ καλεί τουσ μακθτζσ να
χρθςιμοποιιςουν το λεξικό χωρίσ να τουσ ζχει εξαςκιςει ςτον τρόπο χριςθσ
του και χωρίσ να τουσ ζχει εξθγιςει τθ δομι και τα υποκεφάλαιά του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθ διδαςκαλία του
λεξιλογίου τθσ μθτρικισ γλϊςςασ με το πρόβλθμα που περιγράφει το
ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά γενικζσ αρχζσ χριςθσ του λεξικοφ ςτθ τάξθ και το
ςπίτι και τρόπουσ αξιοποίθςισ του θαηά ηε δηδαζθαιία
κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.

188.

Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθ διδαςκαλία του λεξιλογίου τθσ μθτρικισ
γλϊςςασ, θ χριςθ του λεξικοφ ςτθ ςχολικι τάξθ κατά το γλωςςικό μάκθμα ι και τα
άλλα μακιματα είναι απαραίτθτθ. Μάλιςτα, θ χριςθ του λεξικοφ δε ςυνιςτάται
αποκλειςτικά κατά τθ διδαςκαλία του λεξιλογίου τθσ μθτρικισ γλϊςςασ αλλά και
κατά τθ διδαςκαλία άλλων τομζων του μακιματοσ τθσ γλϊςςασ, όπωσ θ
γραμματικι, θ παραγωγι και θ πρόςλθψθ λόγου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διδαςκαλία των
μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων δεν καλεί τουσ μακθτζσ να
χρθςιμοποιιςουν το λεξικό ςε καμία περίπτωςθ, περιορίηοντασ τθ
χρθςιμοποίθςι του αποκλειςτικά κατά τθ διδαςκαλία του λεξιλογίου και τθσ
κατανόθςθσ κειμζνων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για χριςθ του λεξικοφ
ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ του λεξικοφ κατά τθ
διδαςκαλία μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.
189.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθ διδαςκαλία του λεξιλογίου τθσ μθτρικισ
γλϊςςασ, θ χριςθ του λεξικοφ ςτθ ςχολικι τάξθ κατά το γλωςςικό μάκθμα ι και τα
άλλα μακιματα είναι απαραίτθτθ. Μάλιςτα, θ χριςθ του λεξικοφ δε ςυνιςτάται
αποκλειςτικά κατά τθ διδαςκαλία του λεξιλογίου αλλά και κατά τθ διδαςκαλία
άλλων τομζων του μακιματοσ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, όπωσ θ γραμματικι, θ
παραγωγι και θ πρόςλθψθ λόγου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διδαςκαλία τθσ
παραγωγισ λόγου δεν καλεί τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν το λεξικό ςε
καμία περίπτωςθ, περιορίηοντασ τθ χρθςιμοποίθςι του αποκλειςτικά κατά
τθ διδαςκαλία του λεξιλογίου και τθσ κατανόθςθσ κειμζνων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για χριςθ του λεξικοφ
ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ του λεξικοφ κατά τθ
διδαςκαλία τθσ ςφνκεςθσ κειμζνων.

190.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα τθσ κειμενογλωςςολογίασ, τθσ κοινωνικισ
ςθμειωτικισ και τθσ ανάλυςθσ λόγου για τθ διδαςκαλία τθσ παραγωγισ και
πρόςλθψθσ λόγου, θ εικόνα, θ γραμματοςειρά, τα χρϊματα και τα ςχιματα, ο
φωτιςμόσ λειτουργοφν ςε επίπεδο πολυτροπικισ ανάλυςθσ του μθνφματοσ του
κειμζνου ωσ ςυναναφορικά με τθ γλϊςςα μζςα καταςκευισ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο κατά τθ διδαςκαλία ανάλυςθσ του
περιεχομζνου πολυτροπικοφ κειμζνου (διαφθμιςτικι αφίςα), ενϊ αναλφει
ςε πολλζσ πτυχζσ τθσ τθ γλϊςςα του κειμζνου, τα χαρακτθριςτικά των
εικόνων, τθσ γραμματοςειράσ, των χρωμάτων και των ςχθμάτων τα
επεξεργάηεται με τουσ μακθτζσ του επιφανειακά, με αποτζλεςμα μια όχι
ιδιαίτερα αποτελεςματικι ανάλυςθ και πρόςλθψθ τθσ αφίςασ ωσ
πολυτροπικοφ κειμζνου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για διδαςκαλία
πρόςλθψθσ πολυτροπικϊν κειμζνων πεικοφσ με το πρόβλθμα που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Επειδι θ διαφθμιςτικι αφίςα είναι κείμενο πεικοφσ, πϊσ κα
κακοδθγοφςατε τον εκπαιδευτικό για να κατευκφνει τουσ μακθτζσ του
ςτθν ανάδειξθ ςτοιχείων τθσ που αποβλζπουν ςτθν πεικϊ;

191.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των
μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν
κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο
πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων. Άρα, θ χριςθ
λογιςμικϊν που ζχουν τθ μορφι θλεκτρονικοφ εγχειριδίου και χαρακτθρίηονται από
τθν παροχι τθσ φλθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ μικρζσ ενότθτεσ με τθ ςυνοδεία
προταςιακϊν αςκιςεων κεωρείται παρωχθμζνθ και αναποτελεςματικι ςτθ
ςφγχρονθ διδακτικι πρακτικι.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ επικυμϊντασ να αλλάξει
κατά κάποιο τρόπο το διδακτικό κλίμα ςτθ ςχολικι αίκουςα χρθςιμοποιεί
παραδοςιακά γλωςςοεκπαιδευτικά λογιςμικά (τφπου θλεκτρονικοφ

εγχειριδίου) που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο (και πολλά κεωροφνται και
ζχουν χαρακτθριςτεί ςτο παρελκόν ωσ ιδιαίτερα αποτελεςματικά και
χριςιμα). Ωςτόςο, τα αποτελζςματα τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ δεν κρίκθκαν
ιδιαίτερα επιτυχι.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτο γλωςςικό
μάκθμα με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν κατά
τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε φυςικοφσ ομιλθτζσ.

192.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των
μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν
κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο
πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων. Άρα, θ χριςθ
λογιςμικϊν που ζχουν τθ μορφι θλεκτρονικοφ εγχειριδίου και χαρακτθρίηονται από
τθν παροχι τθσ φλθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ μικρζσ ενότθτεσ με τθ ςυνοδεία
προταςιακϊν αςκιςεων κεωρείται παρωχθμζνθ και αναποτελεςματικι ςτθ
ςφγχρονθ διδακτικι πρακτικι.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ επικυμϊντασ να αλλάξει
κατά κάποιο τρόπο το διδακτικό κλίμα ςτθ ςχολικι αίκουςα χρθςιμοποιεί
παραδοςιακά γλωςςοεκπαιδευτικά λογιςμικά (τφπου θλεκτρονικοφ
εγχειριδίου) που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο. Ωςτόςο, τα αποτελζςματα τθσ
χρθςιμοποίθςισ τουσ δεν κρίκθκαν ιδιαίτερα επιτυχι.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτο γλωςςικό μάκθμα
με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ παραδοςιακϊν εκπαιδευτικϊν
λογιςμικϊν ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία.

193.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ

τεχνολογίεσ αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των
μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν
κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο
πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και αυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τισ προςυγγραφικζσ
δραςτθριότθτεσ παραγωγισ γραπτοφ κειμζνου από τουσ μακθτζσ ςτθρίηεται
αποκλειςτικά ςτο ερωτθματολόγιο του ςχολικοφ εγχειριδίου και δεν
εμπλζκει τουσ μακθτζσ τουσ ςε αναηιτθςθ υλικοφ από το διαδίκτυο.
Αποτζλεςμα είναι θ μθ καλλιζργεια δεξιοτιτων διαχείριςθσ πλθροφοριϊν
από τουσ μακθτζσ και θ μθ αποτελεςματικι επίτευξθ των ςτόχων του
προςυγγραφικοφ ςταδίου (ςυλλογι και ταξινόμθςθ επαρκοφσ υλικοφ).
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτο γλωςςικό
μάκθμα με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ του διαδικτφου ςτθν
παραγωγι γραπτοφ λόγου και ςυγκεκριμζνα ςτθν αναηιτθςθ υλικοφ ςε
προςυγγραφικό επίπεδο.

194.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
ζχουνδείξει ότι θ αναγνϊριςθ τθσ προςφοράσ και του ζργου των εκπαιδευτικϊν
από τουσ μακθτζσ τουσ , τουσ γονείσ των μακθτϊν τουσ και τουσ ςυναδζλφουσ τουσ
ςυγκαταλζγεται ςτουσ παράγοντεσ που καταλυτικά ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των εκπαιδευτικϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Στϋ , Μάκθμα: Μακθματικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Μικρι ομάδα γονζων εκφράηει ζντονα
παράπονα για τον εκπαιδευτικό τθσ Στϋ τάξθσ ςτθ διευκφντρια. Λςχυρίηονται ότι
είναι αυςτθρόσ, ότι ζχει υπερβολικζσ απαιτιςεισ από τουσ μακθτζσ και ότι τουσ
κρατά μετά το ςχόλαςμα τουλάχιςτον μιςι ϊρα για να λφνουν αςκιςεισ
Μακθματικϊν. Ο εκπαιδευτικόσ το πλθροφορείται και απογοθτεφεται, αλλά δεν
αλλάηει ςτάςθ. Κεωρεί ότι οι μακθτζσ ζχουν ανάγκθ από τθν υποςτιριξι του κατά
τθ μετάβαςθ προσ το Γυμνάςιο. Θ ζνταςθ ςυνεχίηεται, θ διευκφντρια που
προβλθματίηεται, ηθτάει τθ ςυνδρομι ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο.
2. Ρϊσ ςκζπτεςτε να αντιμετωπίςετε το πρόβλθμα που ανακφπτει ;

195.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ςτον τομζα των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων (ΑΡ) ζχουν δείξει ότι υπάρχει
μεγάλθ απόςταςθ ανάμεςα ςτο επίςθμο Αναλυτικό Ρρόγραμμα και ςτο Ρρόγραμμα
που εφαρμόηεται ςτθ ςχολικι τάξθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ οι τάξεισ , Μάκθμα: Μακθματικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ ιςχυρίηεται ότι ςτο μάκθμα
των Μακθματικϊν δεν εφαρμόηει αποκλειςτικά το ςχολικό βιβλίο του ΟΕΔΒ. Αντϋ
αυτοφ διαμορφϊνει το δικό του υλικό, επειδι κεωρεί ότι το ςχολικό βιβλίο είναι
δφςκολο και πολφ απαιτθτικό για τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο.
2. Ροια είναι θ δικι ςασ ςτάςθ; Αποδζχεςκε τθν πρωτοβουλία του
εκπαιδευτικοφ ι προςπακείτε να τον πείςετε ότι το εφαρμοηόμενο ΑΡ, όπωσ
παρουςιάηεται ςτο ςχολικό βιβλίο πρζπει να υλοποιείται απαρζγκλιτα;
Αιτιολογιςτε τθν επιλογι ςασ.

196.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ςτον τομζα των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων (ΑΡ) ζχουν δείξει ότι υπάρχει
μεγάλθ απόςταςθ ανάμεςα ςτο επίςθμο Αναλυτικό Ρρόγραμμα και ςτο Ρρόγραμμα
που εφαρμόηεται ςτθ ςχολικι τάξθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Γϋ - Στϋ , Μάκθμα: Λςτορία
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ ιςχυρίηεται ότι ςτο μάκθμα
τθσ Λςτορίασ δεν εφαρμόηει αποκλειςτικά το ςχολικό βιβλίο του ΟΕΔΒ. Αντϋ αυτοφ
διαμορφϊνει το δικό του υλικό, επειδι κεωρεί ότι το ςχολικό βιβλίο είναι
ακατάλθπτο και βαρετό για τουσ μακθτζσ του· παρουςιάηει ζνα μεγάλο όγκο
πλθροφοριϊν, χωρίσ νόθμα γιϋ αυτοφσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο.
2. Ροια είναι θ δικι ςασ ςτάςθ; Αποδζχεςκε τθν πρωτοβουλία του
εκπαιδευτικοφ ι προςπακείτε να τον πείςετε ότι το εφαρμοηόμενο ΑΡ, όπωσ
παρουςιάηεται ςτο ςχολικό βιβλίο πρζπει να υλοποιείται απαρζγκλιτα;
Αιτιολογιςτε τθν επιλογι ςασ.

197.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Ζρευνεσ ςτον τομζα των ςχολικϊν βιβλίων ζχουν δείξει ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ
αυτά είναι δυςανάλογα πιο απαιτθτικά από τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν ςτουσ
οποίουσ απευκφνονται.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ , Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ ιςχυρίηεται ότι ςε κάποια
γνωςτικά αντικείμενα δεν εφαρμόηει τα πρόςφατα ςχολικά βιβλία του ΟΕΔΒ,
επειδι τα κεωρεί πολφ απαιτθτικά. Αντϋ αυτϊν δίνει ςτουσ μακθτζσ του
φωτοτυπίεσ από παλαιότερεσ εκδόςεισ ςχολικϊν βιβλίων του ΟΕΔΒ που
υλοποιοφςαν άλλο Αναλυτικό Ρρόγραμμα, επειδι κεωρεί ότι τα κατανοοφν
καλφτερα οι μακθτζσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο;
2. Ροια είναι θ δικι ςασ ςτάςθ; Αποδζχεςκε τθν επιχειρθματολογία και τθν
πρωτοβουλία του εκπαιδευτικοφ; Αιτιολογιςτε τθ ςτάςθ ςασ.

198.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ςτον τομζα των ςχολικϊν βιβλίων ζχουν δείξει ότι θ αναγνωςιμότθτα
ενόσ κειμζνου παραπζμπει ςε ςτοιχεία του κειμζνου, όπωσ δομι, γλωςςικι
καταλλθλότθτα και νοθματικι ςυνοχι, που διευκολφνουν τον αναγνϊςτθ ςτθν
κατανόθςθ του κειμζνου αυτοφ. Πταν ζνα κείμενο είναι κατανοθτό, τότε ο
αναγνϊςτθσ μπορεί να εντοπίςει τισ κφριεσ ιδζεσ του, να ςυςχετίςει πλθροφορίεσ,
να μάκει από το κείμενο και να αποκτιςει γνϊςεισ. Εξυπακοφεται ότι ο αναγνϊςτθσ
δεν παρουςιάηει κάποια ειδικι μακθςιακι δυςκολία.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ , Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ ιςχυρίηεται ότι ςε κάποια
γνωςτικά αντικείμενα οι μακθτζσ τθσ δεν μποροφν να μελετιςουν απϋ τα ςχολικά
βιβλία, επειδι είναι πολφ απαιτθτικά και θ ίδια νιϊκει ότι βρίςκεται ςε αδιζξοδο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο;
2. Ρϊσ ςκζφτεςτε να βοθκιςετε τθν εκπαιδευτικό να αντιμετωπίςει το
πρόβλθμα των δυςνόθτων ςχολικϊν βιβλίων .

199.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Ζρευνεσ ςτον τομζα των ςχολικϊν βιβλίων ζχουν δείξει ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ
οι εικόνεσ λειτουργοφν αντιςτακμιςτικά προσ δυςκολονόθτα κείμενα, ιδιαίτερα
όταν αυτζσ οπτικοποιοφν μθ ορατά φαινόμενα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ , Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ με τθ βοικεια εικόνων του
ςχολικοφ βιβλίου που τισ δείχνει επανειλθμμζνα ςτα παιδιά προςπακεί να τουσ
εξθγιςει κζματα που πραγματεφεται το κείμενο. Αποφεφγει να φζρει ςτα παιδιά
εναλλακτικό υλικό, όπωσ χάρτεσ, λογιςμικό, άλλα βιβλία.
Ραρόλθ τθν
αναγνωριςμζνθ ευεργετικι επιρροι των εικόνων, τα παιδιά ςταδιακά δεν δείχνουν
να ενδιαφζρονται ιδιαίτερα για τον επαναλαμβανόμενο ςχολιαςμό των εικόνων
του ςχολικοφ βιβλίου από τον εκπαιδευτικό.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο;
2. Τι ςυμβουλι κα δίνατε ςτθ δαςκάλα, προκειμζνου να αξιοποιιςει με τον
βζλτιςτο τρόπο το εικονιςτικό υλικό.
200.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ςτον τομζα των ςχολικϊν βιβλίων ζχει δείξει ότι όταν οι εκπαιδευτικοί
εκπαιδεφονται ςε κριτιρια και ςε μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των ςχολικϊν βιβλίων,
τότε μποροφν να αντιςτακμίςουν με παιδαγωγικοφσ όρουσ τισ τυχόν αδυναμίεσ που
αυτά μπορεί να ζχουν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ ιςχυρίηεται ότι ςε κάποια
γνωςτικά αντικείμενα τα ςχολικά βιβλία είναι ακατάλλθλα για τουσ μακθτζσ, αλλά
δεν μπορεί να προςδιορίςει τι είναι αυτό που φταίει.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο;
2. Ρϊσ πιςτεφετε ότι πρζπει να βοθκιςετε τον εκπαιδευτικό ςτθν αξιολογικι
ανάλυςθ των βιβλίων; Αιτιολογιςτε τισ προτάςεισ ςασ.

201.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι κατά τθ διδαςκαλία των αρικμθτικϊν πράξεων
ςτουσ μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, πριν γίνει θ ειςαγωγι ςτθ
διαδικαςία του αλγόρικμου είναι απαραίτθτο οι μακθτζσ να είναι πλιρωσ
εξοικειωμζνοι με τα ςφμβολα των πράξεων (+, -, x, :) και να ζχουν κατακτιςει τθν
ανάλογθ μακθματικι γλϊςςα τόςο ςτθν κατανόθςθ όςο και ςτθν ζκφραςθ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: μακθματικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτα Μακθματικά δεν γνωρίηει τισ
ονομαςίεσ των πραξιακϊν ςυμβόλων θαη δελ κπνξεί λα ηα ζπλδέεη κε ηε ζσζηή
πξάμε θαη λα ηα ζπζρεηίδεη ζσζηά κε ηα ξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνβιήκαηα
(πρ. αθαηξψ, βγάδσ, παίξλσ, κεηψλσ θηι.). Δεν γνωρίηει επίςθσ τισ ειδικζσ
ονομαςίεσ των αποτελεςμάτων (πχ. άκροιςμα, διαφορά) και των αρικμϊν που
αναφζρονται ςτθν πράξθ (πχ. μειωτζοσ, αφαιρετζοσ). Εξαιτίασ των χαρακτθριςτικϊν
του αυτϊν δεν μπορεί να κατανοιςει το λόγο του εκπαιδευτικοφ και δεν ακολουκεί
τισ οδθγίεσ του. Ο εκπαιδευτικόσ κεωρεί ότι ο μακθτισ το κάνει επίτθδεσ για να μθ
ςυμμετζχει ενεργθτικά ςτο μάκθμα και θ μεταξφ τουσ ςχζςθ είναι ζντονθ κακϊσ
ζρχονται ςυχνά ςε αντιπαράκεςθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

202.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
To Νζο Σχολείο προωκεί τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, θ οποία, ςφμφωνα
με τισ ςφγχρονεσ ζρευνεσ, μπορεί να είναι ιδιαίτερα βοθκθτικι για τθ διδαςκαλία
των μακθτϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Στϋ δθμοτικοφ, Μάκθμα: Μακθματικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτα Μακθματικά τθσ δυςκολεφονται,
μεταξφ άλλων, ςτισ πράξεισ και ςτθν προπαίδεια. Ο εκπαιδευτικόσ διερωτάται αν
κα ιταν καλό να τουσ αφιςει να χρθςιμοποιοφν αρικμομθχανι και ηθτά τθ
ςυμβουλι ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

203.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ για
να κατακτιςουν τθν επίλυςθ προβλθμάτων κα πρζπει να αναπτφξουν ζνα
ςχεδιάγραμμα όπου κα κατθγοριοποιοφν τα προβλιματα ανάλογα με τον τρόπο
επίλυςθσ που χρειάηονται. Τα ςχεδιαγράμματα αυτά κα κυμίηουν τουσ μακθτζσ τα
βιματα επίλυςθσ των προβλθμάτων και τον τρόπο που κα μποροφν να
απομονϊνουν τα δεδομζνα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Ε ϋ δθμοτικοφ, Μάκθμα: Μακθματικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτθν ανάγνωςθ και τα μακθματικά
δεν μπορεί να παρακολουκιςει το μάκθμα γιατί δεν μπορεί καν να
προςανατολιςτεί ςε ποια ενότθτα αναφζρονται. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει χάςει τθν
υπομονι του κεωρϊντασ ότι ο μακθτισ τεμπελιάηει και αδιαφορεί.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

204.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτα
μακθματικά δεν μποροφν να αναγνωρίςουν τισ ομοιότθτεσ των προβλθμάτων με
άλλα του ίδιου είδουσ, ζτςι ϊςτε να επιλζξουν τθν κατάλλθλθ διαδικαςία επίλυςθσ.
Θ χριςθ ςχθμάτων και ςχεδιαγραμμάτων ςυμβάλλει κατά πολφ ςτθν αντιμετϊπιςθ
του εν λόγω προβλιματοσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μεγάλεσ τάξεισ Δθμοτικοφ Μάκθμα: μακθματικά
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτθν ανάγνωςθ και τα μακθματικά,
ενϊ καταφζρνει να λφςει ςυγκεκριμζνου τφπου προβλιματα, όταν διδάςκεται
νζουσ τφπουσ προβλθμάτων δεν μπορεί να μεταπθδιςει με ευκολία ςτον νζο τρόπο
επίλυςθσ και χρθςιμοποιεί τον παλιό, ο οποίοσ όμωσ τον οδθγεί ςτθν αποτυχία και
τθν απογοιτευςθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

205.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ, θ διερευνθτικι μάκθςθ μζςα από
πειράματα, κατάλλθλα προςχεδιαςμζνα από τον εκπαιδευτικό ϊςτε να οδθγθκοφν
τουσ μακθτζσ ςε ςυμπεράςματα με επαγωγικό ςυλλογιςμό, είναι ιδιαίτερα
αποτελεςματικι. Για να μποροφν, όμωσ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
να εμπλακοφν ςε τζτοια πειράματα, πρζπει, προθγουμζνωσ, να εξαςκθκοφν ςτουσ
εξισ τομείσ: να μποροφν να ακολουκοφν οδθγίεσ, να χειρίηονται υλικά και ςκεφθ, να
καταγράφουν μετριςεισ και παρατθριςεισ, να διατυπϊνουν ςυμπεράςματα για τισ
ςχζςεισ των υπό μελζτθ μεταβλθτϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μάκθμα: Φυςικζσ Επιςτιμεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δεν μπορεί ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ
να αναλφςει μζςα από πειραματικζσ διαδικαςίεσ τισ ςχζςεισ των μεταβλθτϊν που
εξετάηει θ ενότθτα. Ο εκπαιδευτικόσ του ζδωςε αναλυτικζσ προφορικζσ οδθγίεσ για
το τι πρζπει να κάνει, αλλά ο μακθτισ πάλι δεν τα καταφζρνει.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

206.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ απόψεισ, που υιοκετεί και το Νζο
Σχολείο, θ μάκθςθ κα ςτθρίηεται κατά πολφ ςε εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ. Οι
δραςτθριότθτεσ αυτζσ κα ζχουν ςτόχο να προβλθματίςουν τουσ μακθτζσ, να
προκαλζςουν γνωςτικι ςφγκρουςθ και κατά ςυνζπεια να ςυμβάλουν ςτθν
εννοιολογικι αλλαγι, δθλαδι ςτο ςταδιακό μεταςχθματιςμό των εμπειρικϊν ιδεϊν
των μακθτϊν ςε επιςτθμονικά ζγκυρεσ ιδζεσ. Θ απαίτθςθ αυτι όμωσ είναι ακόμθ
πιο ςφνκετθ για τουσ μακθτζσ με ειδικζσ ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, κακϊσ κα
καλοφνται να διατυπϊνουν προβλζψεισ και να τισ αξιολογοφν με βάςθ τισ
παρατθριςεισ τουσ, δεξιότθτα που –ςυνικωσ- δεν ζχουν χωρίσ τθν ανάλογθ
εκπαιδευτικι υποςτιριξθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μάκθμα: φυςικζσ επιςτιμεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτο
μάκθμα των φυςικϊν και ο εκπαιδευτικόσ του δεν γνωρίηει πϊσ να τον βοθκιςει.
Σε κάκε πείραμα που πραγματοποιείται ςτθν τάξθ χάνει τθν προςοχι του, κακϊσ
δεν κατανοεί τισ διαδικαςίεσ και το ςκοπό τουσ και κάκε φορά που ο εκπαιδευτικόσ
προκαλεί τον προβλθματιςμό των μακθτϊν, εκείνοσ χάνει ακόμθ περιςςότερο το
νόθμα του μακιματοσ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

207.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, που
υιοκετεί και το Νζο Σχολείο, απϊτεροσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι όλοι οι
μακθτζσ να αναπτφξουν επιςτθμονικό εγγραμματιςμό/αλφαβθτιςμό (κατανόθςθ
τθσ φφςθσ τθσ επιςτιμθσ και του φυςικοφ κόςμου μζςα από το περιεχόμενο του
μακιματοσ). Οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ όμωσ δυςκολεφονται όχι
μόνο να κατανοιςουν τθ φφςθ τθσ επιςτιμθσ αλλά και τισ επιμζρουσ ζννοιζσ τθσ με
αποτζλεςμα να μθν γίνεται εφκολο –ςιμερα- να ςυμμετάςχουν με επιτυχία ςτο
μάκθμα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μάκθμα: Φυςικζσ Επιςτιμεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ αδυνατεί να κατανοιςει τα κείμενα
του ςχολικοφ εγχειριδίου των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και, επομζνωσ , να κατανοιςει
τισ βαςικζσ ζννοιεσ και κεμελιϊδεισ γνϊςεισ. Αναφζρει ότι θ αιτία είναι οι
δυςκολονόθτοι οριςμοί και οι άγνωςτεσ λζξεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

208
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ κακοδθγοφμενθ διδαςκαλία ςτισ Φυςικζσ
Επιςτιμεσ απαιτεί οι μακθτζσ να αξιολογοφν υποκζςεισ, να διατυπϊνουν
προβλζψεισ και να αξιολογοφν κεωρθτικζσ ιδζεσ, χρθςιμοποιϊντασ τισ
παρατθριςεισ τουσ. Οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ όμωσ αδυνατοφν
να κατανοιςουν ςφνκετα κείμενα, να κάνουν προβλζψεισ για τθν ζκβαςι τουσ , να
ςκεφτοφν κριτικά τισ ιδζεσ που τουσ παρουςιάηονται.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ. Τάξθ Δθμοτικοφ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ
επιςθμαίνουν ότι θ πλθκϊρα άγνωςτων όρων, θ ζκταςθ, θ ςφνκετθ δομι και θ

υψθλι πυκνότθτα ςε πλθροφορίεσ κακιςτοφν τα πλθροφοριακά (ι επεξθγθματικά)
κείμενα των ςχολικϊν εγχειριδίων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ιδιαίτερα απαιτθτικά
για ζνα μακθτι με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

209.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι «Οδθγοί Μελζτθσ», που είναι φφλλα εργαςίασ
τα οποία ετοιμάηει ο εκπαιδευτικόσ για να κακοδθγιςει τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνων
ενοτιτων του ςχολικοφ βιβλίου, είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικοί για μακθτζσ με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Βοθκοφν τον μακθτι α. να εςτιάςει ςτα κυριότερα
ςθμεία ενόσ κειμζνου και β. να αξιολογιςει τθν κατανόθςι του. Για τθν επιτυχι
εφαρμογι τουσ , όμωσ, επιςθμαίνεται ότι χρειάηεται άμεςθ και ςαφισ διδαςκαλία.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ. Τάξθ Δθμοτικοφ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μια εκπαιδευτικόσ μοιράηει (χωρίσ όμωσ καμία επεξιγθςθ) «Οδθγοφσ Μελζτθσ»
ςτθν τάξθ ϊςτε να βοθκιςει όλουσ τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τα
ςθμαντικότερα ςθμεία του κεφαλαίου, αλλά και περιςςότερο να κακοδθγιςει ζνα
μακθτι με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτον τρόπο μελζτθσ. Ενϊ, όμωσ, τουσ
χρθςιμοποιεί για δφο μινεσ δεν ζχει καταφζρει κάτι αξιοςθμείωτο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Για ποιο λόγο πιςτεφετε αντιμετωπίηει ακόμθ θ εκπαιδευτικόσ τα προβλιματα
που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ; Ρϊσ
δθλαδι παρουςιάηονται και αξιοποιοφνται οι οδθγοί μελζτθσ;

210.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
μποροφν να βοθκθκοφν από τθ διδαςκαλία που εςτιάηει ςτα είδθ των
επεξθγθματικϊν κειμζνων και ςε εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ τουσ, ϊςτε
να κατανοιςουν τα ςχολικά εγχειρίδια μακθμάτων όπωσ οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ. Τάξθ Δθμοτικοφ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:

Ζνασ μακθτισ με δυςλεξία δεν μπορεί να εςτιάςει τθν προςοχι του ςε μία κεντρικι
ιδζα ι ζννοια όταν διαβάηει ζνα κείμενο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, όπωσ επίςθσ
αδυνατεί να περιγράψει τθ δομι και λειτουργία αντικειμζνων και καταςκευϊν,
ακόμθ και όταν αυτζσ περιγράφονται με ςαφινεια. Τζλοσ, αδυνατεί να βάλει ςε
χρονικι ςειρά τισ επιμζρουσ διαδικαςίεσ ενόσ πειράματοσ και δεν είναι ςε κζςθ να
διακρίνει διαφορζσ και ομοιότθτεσ εννοιϊν ι φαινομζνων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Τι είδουσ κείμενα κα πρζπει να γνωρίηει ζνασ μακθτισ για να κατανοιςει τισ
φυςικζσ επιςτιμεσ;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να διδάξει αποτελεςματικά
τα κειμενικά είδθ;

211.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
ζχουν κάποια χαρακτθριςτικά, όπωσ θ παρορμθτικότθτα, τα προβλιματα προςοχισ
και τα μεταγνωςτικά ελλείμματα που τουσ προδιακζτουν να προβοφν ςε πράξεισ
νεανικισ παραβατικότθτασ. Τα χαρακτθριςτικά αυτά ςυνδζονται με δυςκολίεσ
επίλυςθσ προβλθμάτων και επιλογισ κατάλλθλων ςυμπεριφορϊν και με τθν
κοινωνικι αντίλθψθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Στ. Τάξθ Δθμοτικοφ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μια μακιτρια με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ αδυνατεί να εμπλακεί ςτισ
πειραματικζσ διαδικαςίεσ του μακιματοσ των Φυςικϊν και παρουςιάηει
προβλιματα ςυμπεριφοράσ. Αποκορφφωςθ ςτθν προβλθματικι τθσ ςυμπεριφορά
αποτζλεςε θ κλοπι θλεκτρονικισ ςυςκευισ αποκικευςθσ αρχείων από μια
ςυμμακιτριά τθσ, θ οποία ανικε ςτον αδερφό τθσ. Πταν βρζκθκε κοντά ςτο να τθν
ανακαλφψουν πζταξε τθ ςυςκευι ςτθν τουαλζτα για να μθν τθν ανακαλφψουν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι υποςτιριξθ;
212.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι για τθν κατάκτθςθ τθσ ιςτορικισ/ ετυμολογικισ
ορκογραφίασ (θ ορκογραφία του κζματοσ τθσ λζξθσ), οι μακθτζσ κα πρζπει να
διαβάηουν αρκετά κείμενα, ϊςτε να εξοικειωκοφν με τθν οπτικι εικόνα των λζξεων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Β’ δθμοτικοφ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:

Ζνασ μακθτισ με δυςλεξία αδυνατεί να αποδϊςει ορκογραφθμζνα το κζμα ςε
αρκετζσ από τισ λζξεισ που διδάςκεται . Θ εκπαιδευτικόσ δεν ξζρει πϊσ να τον
βοθκιςει και ηθτά τθ βοικειά ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

213.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία αποτελεί μια
από τισ αποτελεςματικότερεσ μεκόδουσ υποςτιριξθσ των μακθτϊν με ειδικζσ ιπιεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ μζςα ςτθ γενικι τάξθ. Θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία
βαςίηεται ςτθν απλοφςτευςθ του υλικοφ (ανάλογα με τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ και
δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ) και τθ δθμιουργία ενόσ ενδιαφζροντοσ
μακιματοσ που κα εμπλζκει ενεργά όλουσ τουσ μακθτζσ, αδιακρίτωσ κοινωνικοπολιτιςτικισ προζλευςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μεγάλεσ τάξεισ Δθμοτικοφ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με δυςλεξία που δεν μπορεί να αποκωδικοποιιςει, δεν μπορεί να
διαβάςει και, επομζνωσ, να κατανοιςει το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ. Αδυνατεί να
μάκει βαςικζσ πλθροφορίεσ και να τισ κατθγοριοποιιςει ανάλογα με τθν περιοχι
που διδάςκεται.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;
214.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι πολλοί μακθτζσ ζχουν τθν (προ-επιςτθμονικιι) αντίλθψθ
ότι αν αυξιςουμε ζνα μζγεκοσ ενόσ γεωμετρικοφ ςχιματοσ τότε αυξάνονται
αναλογικά και όλα τα υπόλοιπα μεγζκθ του ςχιματοσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Ε και Στ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Μακθτζσ μιασ τάξθσ κεωροφν ότι μεταξφ
δφο ορκογωνίων παραλλθλογράμμων αυτό που ζχει μεγαλφτερθ περίμετρο ζχει και
μεγαλφτερο εμβαδόν. Ο εκπαιδευτικόσ προβλθματίηεται πϊσ κα οδθγιςει τουσ
μακθτζσ από τισ «προχπάρχουςεσ άτυπεσ αντιλιψεισ τουσ» ςτθν ακριβι
μακθματικι γνϊςθ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να οδθγιςει τουσ
μακθτζσ ςτθν ακριβι μακθματικι γνϊςθ με βάςθ τισ αρχζσ του Νζου
Σχολείου;

215.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ διδαςκαλία των μακθματικϊν ςτουσ μακθτζσ με ιπιεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ΜΔ) πρζπει να ςτθρίηεται ςτθ ςφνδεςθ των μακθματικϊν
με καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ και να εςτιάηει ςτθ μοντελοποίθςθ των
διαδικαςιϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ παρατθρεί πωσ οι
μακθτζσ του με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δε δείχνουν ενδιαφζρον κατά τθ
διδαςκαλία των μακθματικϊν και ότι αδυνατοφν να εφαρμόςουν τθ νζα γνϊςθ ςε
νζεσ καταςτάςεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

216.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ διδαςκαλία των μακθματικϊν ςτουσ μακθτζσ με ιπιεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ΜΔ) πρζπει να ςτθρίηεται ςτθ ςφνδεςθ των μακθματικϊν
με καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ και να εςτιάηει ςτθν καλλιζργεια των
μεταγνωςιακϊν δεξιοτιτων μζςα ςε ομαδοςυνεργατικά περιβάλλοντα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ παρατθρεί πωσ οι
μακθτζσ του με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δεν δείχνουν ενδιαφζρον κατά τθ
διδαςκαλία των μακθματικϊν και ότι αδυνατοφν να εφαρμόςουν τθ νζα γνϊςθ ςε
νζεσ καταςτάςεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ

1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
217.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι διδακτικζσ προςεγγίςεισ που δίδουν ζμφαςθ ςτο
μεταςχθματιςμό του περιεχομζνου τθσ διδαςκαλίασ ςε πειραματικζσ
δραςτθριότθτεσ και ςτθ ςφνδεςι τουσ με τθν κακθμερινι ηωι είναι ιδιαίτερα
αποτελεςματικζσ για τουσ μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ (ΜΔ).

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο δάςκαλοσ τθσ τάξθσ ςκοπεφει να
ςχεδιάςει τθ διδαςκαλία του ζτςι ϊςτε να ενεργοποιεί τουσ ςυγκεκριμζνουσ
μακθτζσ και να απευκφνεται ςε όλεσ τισ αιςκιςεισ τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρϊσ κα βοθκοφςατε τον εκπαιδευτικό να μετατρζψει τθν ερευνθτικι διαπίςτωςθ
και τον προγραμματιςμό του ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

218.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
προςφζρει με άμεςο τρόπο και ςε μικρά βιματα το περιεχόμενο του μακιματοσ και
να παρζχει ευκαιρίεσ κατευκυνόμενθσ και θμι-κατευκυνόμενθσ εξάςκθςθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
αφθγθματικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

219.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
προςφζρει με άμεςο τρόπο και ςε μικρά βιματα το περιεχόμενο του μακιματοσ και
να παρζχει ευκαιρίεσ κατευκυνόμενθσ και θμι-κατευκυνόμενθσ εξάςκθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
επιχειρθματολογικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να
βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

220.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ διδαςκαλίασ διαδικαςτικισ
γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να προςφζρει με
άμεςο τρόπο και ςε μικρά βιματα το περιεχόμενο του μακιματοσ και να παρζχει
ευκαιρίεσ κατευκυνόμενθσ και θμι-κατευκυνόμενθσ εξάςκθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Γϋ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα ςτο
ςχεδιαςμό,
ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
περιγραφικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

221.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ διδαςκαλίασ διαδικαςτικισ
γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να εξαςφαλίηει τθ
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα ςτο
ςχεδιαςμό και ςτθν εφαρμογι διαδικαςιϊν αυτο-αξιολόγθςθσ αφθγθματικϊν
κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

222.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ διδαςκαλίασ διαδικαςτικισ
γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να εξαςφαλίηει τθ
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα και να παρζχει όςθ ςτιριξθ χρειάηονται, τθν
ϊρα που τθν χρειάηονται.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα ςτο
ςχεδιαςμό
και
ςτθν
εφαρμογι
διαδικαςιϊν
αυτο-αξιολόγθςθσ
επιχειρθματολογικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να
βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

223.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
εξαςφαλίηει τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Γ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα ςτο
ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ κειμζνων
ανάλυςθσ προβλθματικϊν καταςτάςεων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να
βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
224.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ διδαςκαλίασ διαδικαςτικισ
γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να εξαςφαλίηει ζνα
οργανωμζνο υποςτθρικτικό, παροτρυντικό περιβάλλον για τουσ μακθτζσ του.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και διαδικαςιϊν βελτίωςθσ αφθγθματικϊν
κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
225.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι το ψυχολογικό κλίμα τθσ ςχολικισ τάξθσ επθρεάηει ςθμαντικά (α) τθ
ςχολικι μάκθςθ, (β) τθν κοινωνικι μάκθςθ και ςυμπεριφορά, (γ) τον βακμό
ικανοποίθςθσ των μακθτϊν από το ςχολείο και (δ) τθν ψυχικι υγεία των μακθτϊν
όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ. Οι διαπιςτϊςεισ αυτζσ είναι ιδιαίτερα
ενδιαφζρουςεσ, διότι το ψυχολογικό κλίμα είναι ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ
παράγοντεσ μάκθςθσ που ζχει τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςει με δικι του
παρζμβαςθ ο εκπαιδευτικόσ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα: Σε μερικά ςχολεία τθσ περιφζρειάσ ςασ κυριαρχεί
μια υπερζνταςθ τόςο ςτισ ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν όςο και ςτισ ςχζςεισ
μεταξφ μακθτϊν, οι οποίοι ζρχονται ςε ςυνεχείσ ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ. Οι

εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν καταςταλτικά μόνο όταν υπάρχουν προβλιματα, αλλά
τουσ απαςχολεί ζντονα το ηιτθμα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να μπορζςουν να διαμορφϊςουν μζςα ςτθ τάξθ τουσ κετικό
ψυχολογικό κλίμα;

226.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι οι μακθτζσ αναπτφςςονται γνωςτικά, ςυναιςκθματικά και κοινωνικά,
όταν εςτιάηουμε ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και όχι μόνο ςτο αποτζλεςμα,
διαμορφϊνοντασ ζνα ευζλικτο πλαίςιο που να επιτρζπει ςτον κακζνα να
χρθςιμοποιεί τισ δικζσ του μακθςιακζσ διαδρομζσ, τουσ δικοφσ του τρόπουσ και τισ
δικζσ του ςτρατθγικζσ για να κατακτιςει τθ γνϊςθ. Αντιμετωπίηοντασ ζτςι τουσ
μακθτζσ ωσ ιδιαίτερεσ «βιογραφίεσ» και όχι ωσ αντίγραφα τθσ ίδιασ εικόνασ
δίνουμε χϊρο ςε κακζνα να βρει το δικό του ρυκμό και τθ δικι του ξεχωριςτι
πορεία αξιοποιϊντασ τα βιϊματα και τισ εμπειρίεσ του.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Σε ςχολεία τθσ περιφζρειάσ ςασ οι εκπαιδευτικοί
παραπονοφνται ότι ο
ανομοιογενισ μακθτικόσ πλθκυςμόσ δεν τουσ επιτρζπει να ακολουκιςουν το
Αναλυτικό Ρρόγραμμα ι να οργανϊςουν απαιτθτικζσ δραςτθριότθτεσ, που κα
επιτρζψουν και ςτουσ ιδιαίτερα «ευφυείσ» μακθτζσ να αξιοποιιςουν τθν ευφυΐα
τουσ και να εξελιχκοφν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ροιεσ κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να
κάνουν και πϊσ, ϊςτε να αναηθτιςουν πρακτικζσ που κα επιτρζπουν ςε
όλουσ τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν και να εξελιχκοφν;
227.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι , όταν οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, προςφζρουν ο
ζνασ ςτον άλλον ςυναιςκθματικι ςτιριξθ και ενκάρρυνςθ και δίνουν από κοινοφ
λφςεισ ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Θ ςυνεργαςία κάνει τουσ
εκπαιδευτικοφσ να νιϊκουν πιο αςφαλείσ, προωκεί τθ δθμιουργικότθτά τουσ, αλλά
και διαμορφϊνει πρότυπα για τθν προϊκθςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ
ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα:
Σε αρκετά ςχολεία τθσ περιφζρειάσ ςασ υπάρχει δυςκολία ςυνεργαςίασ μεταξφ
ςυναδζλφων των διαφορετικϊν τμθμάτων τθσ ίδιασ τάξεισ και ακόμθ περιςςότερο
των διαφορικϊν ειδικοτιτων που διδάςκουν ςτθν ίδια τάξθ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν
υπάρχει για κοινι γραμμι οφτε ωσ προσ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οφτε ςε
κζματα πεικαρχίασ, γεγονόσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα οι μακθτζσ να μθν μποροφν
να μπουν ςε πρόγραμμα και να κάνουν διακρίςεισ ανάμεςα ςε «καλοφσ» και
«κακοφσ» εκπαιδευτικοφσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να μπορζςουν να αναπτφξουν δθμιουργικι ςυνεργαςία μεταξφ τουσ
και να υιοκετιςουν κοινζσ γραμμζσ που δεν κα ςτζλνουν αντιφατικά μθνφματα
ςτουσ μακθτζσ;

228.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ.
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι θ ςφςταςθ ανομοιογενϊν ομάδων παρζχει ευκαιρίεσ για διευκρινίςεισ
και ευνοεί ςυχνά τισ διαλεκτικζσ αντιπαρακζςεισ και τισ αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα
ςτα παιδιά. Με αυτζσ τισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ και κοινωνικοποίθςθσ βοθκοφν
«καλοφσ» και «αδφνατουσ» μακθτζσ..
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα
Μερικοί εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ, από αυτοφσ που εφαρμόηουν τθν
ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ, δθμιουργοφν ομοιογενείσ ομάδεσ, για
να προτείνουν δραςτθριότθτεσ που κρίνουν ότι ανταποκρίνονται ςτο επίπεδό τουσ.
Συχνά όμωσ διαπιςτϊνουν ότι οι ομάδεσ των «αδφνατων» μακθτϊν δεν προχωροφν
ικανοποιθτικά, ςε αντίκεςθ με τισ ομάδεσ των «καλϊν» μακθτϊν που προοδεφουν.
Επιμζνουν, όμωσ, ςτθν επιλογι των ομοιογενϊν ομάδων, διότι πιςτεφουν ότι με
αυτό τον τρόπο δεν «αδικοφνται μζνοντασ πίςω» τα πιο «προχωρθμζνα» παιδιά.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με το πρόβλθμα
που παρουςιάηει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ, ϊςτε να δοκιμάςει εναλλακτικά ςχιματα οργάνωςθσ των ανομοιογενϊν
ομάδων;

229.

Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι μζροσ του διδακτικοφ ρόλου του εκπαιδευτικοφ είναι να ενκαρρφνει
τουσ μακθτζσ και να τουσ υποςτθρίηει ςε πλαίςιο φκίνουςασ κακοδιγθςθσ και
επεξιγθςθσ να διερευνοφν, να παρατθροφν, να κάνουν προβλζψεισ, να αναηθτοφν
τισ αιτίεσ των πραγμάτων, να αναηθτοφν απαντιςεισ και να τισ ελζγχουν. Επιπλζον,
είναι ςθμαντικό να επιδιϊκουν να διατυπϊνουν λειτουργικοφσ οριςμοφσ, ςτθ
φυςικι κακθμερινι τουσ γλϊςςα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη –πρόβλημα
Μερικοί εκπαιδευτικοί, υπό τθν πίεςθ του χρόνου και τθσ φλθσ, παρακζτουν τα
δεδομζνα του νζου μακιματοσ, τα αναλφουν, τα εξθγοφν, τα ςυςχετίηουν,
διατυπϊνουν τα ςυμπεράςματα και τα αποτιμοφν αξιολογικά. Σε μερικζσ
περιπτϊςεισ εξθγοφν και ερμθνεφουν οι ίδιοι ςχιματα ι τα λοιπά παρακζματα που
υπάρχουν ςτο ςχολικό εγχειρίδιο. Δθλαδι, κάνουν μια ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ
και επεξεργαςία του μακιματοσ εντόσ των χρονικϊν ορίων τθσ διδακτικισ ϊρασ και,
αν ζχουν χρόνο, ηθτοφν από τουσ μακθτζσ να υποβάλουν ερωτιςεισ και να
διατυπϊςουν με τθ βοικειά τουσ τθν ανακεφαλαίωςθ του μακιματοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο ςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τθν κατάςταςθ που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ;
230
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι πρωταρχικόσ ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ είναι να ενιςχφςει τθν ενεργό
ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ, ςυμβάλλοντασ
ζτςι ςτθ ςταδιακι ανάπτυξθ τθσ αυτονομίασ τουσ, θ οποία αποτελεί βαςικι
προχπόκεςθ για τθν μετζπειτα ςχολικι τουσ εξζλιξθ. Είναι, λοιπόν, βαςικό να
διαμορφϊνει ανοιχτζσ δραςτθριότθτεσ, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ του το πλαίςιο
τθσ τάξθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα.
Αρκετοί εκπαιδευτικοί, κεωροφν ότι τα παιδιά που δεν ζχουν πολλά ερεκίςματα
δεν ζχουν οικοδομιςει αρκετζσ γνϊςεισ και νοθτικζσ δεξιότθτεσ, και κυρίωσ ότι δεν
ζχουν αναπτφξει τον προφορικό λόγο. Επομζνωσ, με όλεσ αυτζσ τισ ελλείψεισ ςτουσ
παραπάνω τομείσ κεωροφν ότι τα παιδιά αυτά δεν ζχουν δυνατότθτεσ να
επιχειρθματολογοφν και να ςυνδιαλζγονται μεταξφ τουσ. Με αυτι τθ ςυλλογιςτικι
επικεντρϊνονται ςτθ διδαςκαλία γνϊςεων και δεξιοτιτων μζςα ςε ζνα κλειςτοφ
τφπου διδακτικό πλαίςιο.
Γ. Ερωτήματα

1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται αυτζσ οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με
τθν κατάςταςθ που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ;
231.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ.
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι θ ςχζςθ ςχολείου-οικογζνειασ είναι ζνασ πολφ βαςικόσ παράγοντασ
που επθρεάηει ςυνολικά τθ ςχζςθ των παιδιϊν με το ςχολείο και τθν
αποτελεςματικότθτα των ςχολικϊν προγραμμάτων. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ
διαμόρφωςθ αυτισ τθσ ςχζςθσ είναι κακοριςτικόσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου.
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα:
Οι εκπαιδευτικοί, τόςο ςτθν αρχι όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ, καλοφν
τουσ γονείσ για να τουσ ενθμερϊςουν για τουσ ςτόχουσ τουσ αρχικά και ςτθ
ςυνζχεια για να ςυηθτιςουν για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. Οι γονείσ που
ζρχονται είναι ελάχιςτοι, κυρίωσ οι πιο μορφωμζνοι και αυτοί που τα παιδιά τουσ
δεν αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα πρόβλθμα οφτε ςε γνωςτικό επίπεδο οφτε ςε επίπεδο
ςυμπεριφοράσ. Οι εκπαιδευτικοί καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι πρόκειται για
αδιάφορουσ γονείσ και «παραιτοφνται» από τθν προςπάκεια να τουσ φζρουν κοντά
ςτο ςχολείο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ:
1. Ρϊσ πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι παραπάνω παραδοχζσ με τθ ςυγκεκριμζνθ
κατάςταςθ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ ςτισ ςχζςεισ ςχολείου και οικογζνειασ;

232.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ παιδαγωγικι αρχι τθσ ςυνεκπαίδευςθσ όλων ςχεδόν των μακθτϊν ςτο κοινό
ςχολείο ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία ανομοιογενϊν τάξεων. Θ μακθτικι
ανομοιογζνεια επιβάλλει τθν εφαρμογι προςεγγίςεων διαφοροποιθμζνθσ
διδαςκαλίασ, οι οποίεσ προςαρμόηουν ςτισ μακθςιακζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ
των μακθτϊν παραμζτρουσ τθσ διδαςκαλίασ, όπωσ είναι το είδοσ των μακθςιακϊν
διαδικαςιϊν και ο βακμόσ τθσ αναγκαίασ κακοδιγθςθσ των μακθτϊν. Αυτό
ςθμαίνει ότι ςτο πλαίςιο τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ όλοι οι μακθτζσ
βρίςκουν το χϊρο και το χρόνο να αξιοποιιςουν τισ δικζσ τουσ μακθςιακζσ
διαδρομζσ και να εκφραςτοφν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου.
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα.

Εκπαιδευτικοί τθσ περιφζρειάσ ςασ προβλθματίηονται ζντονα αν μποροφν να
«κάνουν τόςεσ εξατομικευμζνεσ διδαςκαλίεσ όςοι και οι μακθτζσ». Ωσ Σφμβουλοσ
τουσ εξθγείτε ότι δεν πρόκειται για πλικοσ ανεξάρτθτων και παράλλθλων
διδαςκαλιϊν, αλλά για μία κεντρικι διδαςκαλία που (α) περιλαμβάνει τα απολφτωσ
αναγκαία ςτοιχεία τα οποία πρζπει να μάκουν όλοι, (β) παρζχει διδακτικι ςτιριξθ
ςε όςουσ ζχουν ανάγκθ για τθν κατάκτθςθ των κοινϊν και αναγκαίων αυτϊν
ςτοιχείων και (β) παρζχει δυνατότθτεσ ςε όςουσ μποροφν να κάνουν τα κοινά
ςτοιχεία πολυπλοκότερα ι/και να προςκζςουν νζα, επιπλζον, ςτοιχεία.
Οι εκπαιδευτικοί ανακουφίηονται από τισ εξθγιςεισ ςασ και ηθτοφν να τουσ δϊςετε
ζνα ςυγκεκριμζνο παράδειγμα ςτθν παραγωγι του γραπτοφ λόγου, όπου οι
μακθτζσ καλοφνται να ςυνκζςουν ζνα αφθγθματικό κείμενο, τισ δομζσ του οποίου
ζχουν ιδθ αναλφςει ςε ςχετικά κείμενα τθσ Γλϊςςασ..
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο ςυςχετίηονται οι ερευνθτικζσ παραδοχζσ με τα διαλαμβανόμενα
ςτο ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ κατά τθ διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ τουσ;

233.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ειδικοί τθσ ψυχολογίασ τθσ μάκθςθσ, των αναλυτικϊν προγραμμάτων και τθσ
διδαςκαλίασ κάνουν διάκριςθ μεταξφ «αναπαραγωγικισ μάκθςθ» και
«παραγωγικισ μάκθςθσ» και επιςθμαίνουν ότι τα δφο αυτά είδθ μάκθςθσ
προκφπτουν μζςα από τθν ενεργοποίθςθ διαφορετικϊν γνωςτικϊν δεξιοτιτων και
επιτελοφν διαφορετικοφσ διδακτικοφσ ςτόχουσ. Συγκεκριμζνα, θ αναπαραγωγικι
μάκθςθ προκφπτει από τθν ενεργοποίθςθ μνθμονικϊν και γνωςτικϊν δεξιοτιτων
και αποβλζπει ςτθν κατανόθςθ, ςυγκράτθςθ και εφκολθ ανάκλθςθ και αλγορικμικι
εφαρμογι των δεδομζνων και ςτθν αυτοματοποίθςθ δεξιοτιτων, ενϊ θ
παραγωγικι μάκθςθ προκφπτει από τθν ενεργοποίθςθ ανϊτερων γνωςτικϊν και
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων και λογικϊν ςυλλογιςμϊν και αποβλζπει ςτθ βακιά
κατανόθςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων, που επιτρζπουν ςτο άτομο να
γενικεφει τθ νζα γνϊςθ και να τθν αξιοποιεί για τθν εξιγθςθ και ερμθνεία
άγνωςτων φαινομζνων, τθν επίλυςθ νζων προβλθμάτων και λιψθ αποφάςεων ςε
πολφπλοκα ηθτιματα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη –πρόβλημα
Μετά από ςχετικι ςυηιτθςθ μαηί ςασ για το κζμα, εκπαιδευτικοί ςασ ηθτοφν να τουσ
δϊςετε ωσ παράδειγμα το γενικότερο διδακτικό πλαίςιο και επιμζρουσ
δραςτθριότθτεσ, ερωτιςεισ και αςκιςεισ για τθ «παραγωγικι» διδαςκαλία
ενότθτασ τθσ Γεωγραφίασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο ςχετίηεται
περιγράφει το ςενάριο;

θ κεωρθτικι παραδοχι με τθν κατάςταςθ που

2. Με ποια επιχειριματα κα προςπακοφςατε να προβλθματίςετε τουσ
εκπαιδευτικοφσ και με ποιεσ προτάςεισ να τουσ βοθκιςετε να ενιςχφςουν ςτθν τάξθ
τουσ τθν παραγωγικι μάκθςθ ςτο μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ;

234.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Το διαπολιτιςμικό μοντζλο εκπαίδευςθσ αναφζρεται ςε μια δυναμικι προςζγγιςθ
τθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ. Ξεκινά από τθν παραδοχι ότι οι ομάδεσ δεν
ςυγκροτοφνται ςτθ βάςθ ενόσ ομογενοποιθτικοφ χαρακτθριςτικοφ, αλλά μζςα από
τθν ςυνφπαρξθ και τθν αλλθλεπίδραςθ ατόμων με πολλαπλζσ ταυτότθτεσ. Δεν
κάνει λόγο, δθλαδι απλά για ςυνφπαρξθ και παράλλθλθ ανάπτυξθ των πολιτιςμϊν
(πολυπολιτιςμικό μοντζλο) , αλλά για δυναμικζσ διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη- πρόβλημα.
Στθ λογικι τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ και αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που
τουσ παρζχουν οι Βιωματικζσ Δράςεισ (κεςμοκετικθκαν πρόςφατα ςτα νζα
προγράμματα υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ), εκπαιδευτικοί, τθσ περιφζρειάσ ςασ,
για να προςεγγίςουν τθν εκνοτικι, γλωςςικι, κρθςκευτικι και πολιτιςμικι
ανομοιογζνεια των τάξεων τουσ, αποφαςίηουν να δουλζψουν ερευνθτικά το κζμα
τθσ διαφορετικότθτασ. Επζλεξαν δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με διαφορετικοφσ
λαοφσ και πολιτιςμοφσ (ινδιάνοι, αφρικανοί, εςκιμϊοι, κινζηοι), τουσ οποίουσ
μελετοφν για να κατανοιςουν τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ, τισ πολιτιςτικζσ
αναπαραςτάςεισ του δυτικοφ κόςμου γιϋαυτοφσ και τθ ςχζςθ τουσ με τον φυςικό
κόςμο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο ςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τθν κατάςταςθ που
περιγράφεται;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ ςτθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ;

235.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ να διευκολφνει ο εκπαιδευτικόσ τον
μακθτι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ είναι να τον βοθκιςει να ςυςχετίςει τισ
προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ του με τθ νζα γνϊςθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Κάποιοι από τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ
περιφζρειάσ ςασ , που επιμζλεια προετοιμάηουν και με παραςτατικότθτα
παρουςιάηουν το μάκθμα τθσ θμζρασ ςτθν τάξθ, διαμαρτφρονται ότι αρκετοί

μακθτζσ δείχνουν ελάχιςτο ενδιαφζρον για το μάκθμα, ςυναντοφν δυςκολίεσ ςτθν
κατανόθςι του και, ςυχνά, κάποιοι από αυτοφσ παρουςιάηουν και προβλιματα
ςυμπεριφοράσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ρϊσ ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τθ περίπτωςθ του ςεναρίου;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε δθμιουργιςουν ζνα νοθματοδοτοφμενο
μακθςιακό περιβάλλον για τουσ μακθτζσ με αυτοφ του είδουσ δυςκολίεσ
και προβλιματα;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι θ ςχολικι μάκθςθ δεν επθρεάηεται μόνο από νοθτικοφσ παράγοντεσ,
αλλά και από ςυναιςκθματικοφσ. Γιϋαυτό ζνα παιδί με ςχολικι φοβία βρίςκεται ςε
ομάδα υψθλοφ κινδφνου για τθν εμφάνιςθ προβλθμάτων μάκθςθσ και
προςαρμογισ και ομαλισ ζνταξθσ ςτθν ομάδα των ομθλίκων.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ τθσ περιφζρειάσ ςασ ζχει
διαπιςτϊςει ότι μία μακιτρια κάνει πολλζσ απουςίεσ, δυςκολεφεται ςτθν
κατανόθςθ του μακιματοσ και αποφεφγει ςυςτθματικά να εμπλακεί με
οποιονδιποτε τρόπο ςτο μάκθμα, αλλά και να επικοινωνιςει τόςο με τουσ
εκπαιδευτικοφσ όςο και με τουσ ςυμμακθτζσ τθσ. Θ περίπτωςθ ζχει προκαλζςει τθν
προςοχι του εκπαιδευτικϊν, διότι θ νοθτικι εικόνα που παρουςιάηει δεν ςυμφωνεί
με τθν όλθ ςυμπεριφορά τθσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςει παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ για να βοθκιςει τθ μακιτρια με τα
ψυχολογικά προβλιματα ζνταξθσ;
237.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι, όταν υπάρχουν μακθτζσ με ζντονθ επικετικι
ςυμπεριφορά, απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να χρθςιμοποιιςει δεξιότθτεσ
διαχείριςθσ προβλθμάτων ςχολικισ τάξθσ, για τθν πρόλθψθ και τθν αποτροπι
τυχόν βίαιων περιςτατικϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μακθτζσ Στ Δθμοτικοφ: παρζεσ που αλλθλοςυγκροφονται

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε μερικζσ τάξεισ ςχολείων τθσ
περιφζρειάσ ςασ παρατθρείται ςοβαρι ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για τθ μακθςιακι
διαδικαςία από τθ μεριά των μακθτϊν, δυςκολίεσ ςτισ δαςκαλο-μακθτικζσ αλλά
και ςτισ δια-μακθτικζσ ςχζςεισ και εντάςεισ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ και
των διαλειμμάτων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ παραπάνω διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ για τθ διαχείριςθ των προβλθμάτων
μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ τθσ τάξθσ;

238.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι τα παιδιά που δεν κατάφεραν να ενταχκοφν ομαλά ςε ομάδα
ςυνομθλίκων κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ θλικίασ κα ειςζλκουν ςτθν εφθβικι και
ενιλικθ ηωι με ςυναιςκθματικό και κοινωνικό ζλλειμμα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ Δθμοτικοφ. Ζνασ μακθτισ που δεν ζχει καμία αμοιβαία φιλία.
Εκδθλϊνει επικετικι ςυμπεριφορά, δεν παραχωρεί χϊρο και χρόνο ςτουσ
ςυμμακθτζσ του, κζλει πάντα να κερδίηει, διαφορετικά αντιδρά αντικοινωνικά.
Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ο μακθτισ αδιαφορεί για το μάκθμα,
δθμιουργεί προβλιματα ςτθ ςυνεργαςία με τουσ περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ
και ςυνομθλίκουσ τόςο κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ όςο και κατά τθ διάρκεια
των ελεφκερων δραςτθριοτιτων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ παραπάνω διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ για τθ διαχείριςθ των προβλθμάτων
μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ τθσ τάξθσ;

239.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι το ψυχολογικό κλίμα διαμορφϊνεται από πολλζσ
παραμζτρουσ, μεταξφ των οποίων κφριο ρόλο κατζχουν οι ςχζςεισ εκπαιδευτικοφμακθτϊν και οι ςχζςεισ των μακθτϊν μεταξφ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου

Ενϊ ςε αρκετζσ τάξεισ ςχολείων τθσ περιφζρειά ςασ εντοπίηονται ζντονα αρνθτικά
ςτοιχεία ςτο ψυχολογικό κλίμα, μερικοί εκπαιδευτικοί υποτιμοφν το πρόβλθμα και
εςτιάηουν κυρίωσ ςτθν κάλυψθ τθσ «διδακτζασ φλθσ».
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο κα προςπακιςετε να αναδείξετε τθ ςπουδαιότθτα του
προβλιματοσ;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ ςτθ δθμιουργία του κατάλλθλου
ψυχολογικοφ κλίματοσ;

240.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ςτο χϊρο των διερευνθτικϊν και διακεματικϊν προςεγγίςεων τθσ
διδαςκαλίασ ζχουν δείξει ότι, όταν θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ περιλαμβάνει
δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ ερωτθμάτων για κζματα που ενδιαφζρουν τουσ ίδιουσ
τουσ μακθτζσ, κακϊσ επίςθσ και όταν επιχειρείται διαςφνδεςθ του περιεχομζνου
του μακιματοσ με καταςτάςεισ τθσ πραγματικισ ηωισ, τότε οι μακθτζσ
ςυμμετζχουν πιο ενεργά και αποκτοφν ςθμεία προςωπικισ εμπλοκισ. Αποτζλεςμα
όλων αυτϊν είναι ότι κζματα και δραςτθριότθτεσ αποκτοφν νόθμα για τουσ μακθτζσ
και θ γνϊςθ ενδιαφζρον.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
Εκπαιδευτικόσ διδάςκει με τον παραδοςιακό τρόπο: (α) παρακζτει μονολογικά τα
ςτοιχεία του μακιματοσ τθσ θμζρασ και (β) ερωτά για απορίεσ και ανακεφαλαιϊνει
τα βαςικά ςτοιχεία του μακιματοσ. Στθ ςυηιτθςθ μαηί ςασ ο εν λόγω
εκπαιδευτικόσ διαμαρτφρεται ότι οι ςθμερινοί μακθτζσ δεν δείχνουν το
αναμενόμενο ενδιαφζρον για τα μακιματα και το ςχολείο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ για τθν κινθτοποίθςθ του μακθτικοφ
ενδιαφζρον για το μάκθμα που διδάςκει;
241
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι το ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο, το κετικό ψυχολογικό κλίμα του
ςχολείου και θ κετικι αλλθλεπίδραςθ ςχολείου και οικογζνειασ ευνοεί τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Δθμοτικό, Μακθτισ: με πολλά προβλιματα ςυμπεριφοράσ ςτθν τάξθ,
με προςβλθτικι ςυμπεριφορά προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ.

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ραιδί μθ ενταγμζνο ςτθν ομάδα ομθλίκων.
Ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, χαμθλζσ μακθςιακζσ
επιδόςεισ, καλό νοθτικό δυναμικό. Ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ από τθ μεριά του
ςυγκεκριμζνου μακθτι. Οικογενειακό περιβάλλον είναι φτωχό ςε ερεκίςματα και
ζχει ελάχιςτθ επικοινωνία με το ςχολείο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ παραπάνω κεωρθτικι
παραδοχι με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςει παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ για τθ διαχείριςθ των προβλθμάτων
μάκθςθσ του ςυγκεκριμζνου μακθτι;

242.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ευρφτερθσ αποδοχισ παιδαγωγικζσ αρχζσ, που τονίηει και το Νζο
Σχολείο, θ εκπαίδευςθ των παιδιϊν είναι ςυμμετοχικι υπόκεςθ. Επομζνωσ, θ
ςυςτθματοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του ςχολείου, τθσ
οικογζνειασ των μακθτϊν, αλλά και τισ ευρφτερθσ κοινότθτασ ςυμβάλλει κετικά
ςτθ δευτερογενι κοινωνικοποίθςι τουσ και ςτθν ομαλι εξζλιξθ τθσ μακθςιακι σ
τουσ πορείασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Δθμοτικό ςτο κζντρο εργατικισ ςυνοικίασ με υψθλό ποςοςτό
αλλοδαπϊν μακθτϊν.
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ από τθν πλευρά
των μακθτϊν και δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ του μακιματοσ. Ζντονα
προβλιματα ςτθν τιρθςθ των κανόνων που ρυκμίηουν τθ ςχολικι ηωι.
Ρεριοριςμζνθ επικοινωνία ςχολείου με τισ οικογζνειεσ, με εξαίρεςθ μια μικρι
ομάδα γονζων που δραςτθριοποιικθκαν προςφάτωσ, για να διαμαρτυρθκοφν
ςτθν διευκυντι και να απαιτιςουν τθν απομάκρυνςθ από το ςχολείο οριςμζνων
μακθτϊν, αλλοδαπϊν ςτθν πλειονότθτά τουσ, που παρουςιάηουν ζντονα
προβλιματα ςυμπεριφοράσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ παραπάνω αρχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ για τθ διαχείριςθ των προβλθμάτων
μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ με τθν οικογζνεια;
243.

Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ απόψεισ, που βαςίηονται ςε επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα,
κεωροφν ότι θ ποιότθτα τθσ μάκθςθσ και τθσ επικοινωνίασ επθρεάηεται από
γνωςτικοφσ, ψυχολογικοφσ, ςυναιςκθματικοφσ, κοινωνικοφσ, περιβαλλοντικοφσ και
φυςικοφσ παράγοντεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Δθμοτικό.
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Ρολλοί από τουσ μακθτζσ παραμζνουν
αδιάφοροι απζναντι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ζχουν αργοφσ ρυκμοφσ εργαςίασ
και ελλειμματικι προςοχι, χωρίσ, όμωσ, να παρουςιάηουν ιδιαίτερα προβλιματα
ςυμπεριφοράσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν
και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςουν παιδαγωγικότερεσ και
αποτελεςματικότερεσ προςεγγίςεισ για τθ διαχείριςθ των προβλθμάτων
μάκθςθσ ςτισ τάξεισ τουσ;

244.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ο φξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην
ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο
θαη δπλαηφηεηεο. Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο: ην πεξηερφκελν, ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ
θαη ηνπο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο ηεο λέαο γλψζεο.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ, Μάκθμα:
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με αρκετά μακθςιακά κενά και χαμθλό ενδιαφζρον για το ςχολείο
δεν μπορεί να παρακολουκιςει το ςχολικό πρόγραμμα λόγω τθσ αυξθμζνθσ
απροςεξίασ που παρουςιάηει. Αδυνατεί να ολοκλθρϊςει τθ μελζτθ του ςτο ςπίτι,
δυςκολεφεται να ςυγκεντρωκεί ςτο μάκθμα, ενϊ δεν είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει
τισ δυςκολίεσ του, ϊςτε να τισ αντιμετωπίςει.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να αξιοποιιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα τισ δυνατότθτεσ τθσ
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ςτθν περίςταςθ;

245.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ δομοφν προςωπικά τθ μάκθςι τουσ
και προςπακοφν να βρουν νόθμα ςε ό,τι διδάςκονται. Για να δομιςουν το νόθμα
κάκε φορά, βοθκοφνται από τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ τουσ, τισ πεποικιςεισ
τουσ, τα ενδιαφζροντά τουσ και προςεγγίηουν τθ μάκθςθ με διαφορετικοφσ
τρόπουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με δυςκολίεσ μάκθςθσ, ενϊ μπορεί να «διαβάςει», δεν μπορεί να
κατανοιςει τα κείμενα των ςχολικϊν εγχειριδίων και ςυγκεκριμζνα δεν μπορεί να
εξάγει ςυμπεράςματα από αυτό. Θ ςυμπεραςματικι του κατανόθςθ είναι μθδενικι,
κακϊσ ο μακθτισ δεν μπορεί να απαντιςει ςε ερωτιςεισ που απαιτοφν το
ςυνδυαςμό τθσ προθγοφμενθσ γνϊςθσ του και των πλθροφοριϊν του κειμζνου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ
ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςει παιδαγωγικότερεσ και αποτελεςματικότερεσ
προςεγγίςεισ για τθ διαχείριςθ των προβλθμάτων μάκθςθσ του ςυγκεκριμζνου
μακθτι;

246.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία ςτθρίηεται
ςτουσ
παράγοντεσ που αφοροφν το γνωςτικό προφίλ του μακθτι
(δθμιουργικότθτα, ςυνκετικι ι αναλυτικι ςκζψθ, ςυνεργατικότθτα ι
ανταγωνιςτικότθτα, ςυγκεκριμζνθ ι αφθρθμζνθ ςκζψθ, ςτοχαςτικότθτα ι ζντονθ
δράςθ). Για το λόγο αυτό το διδακτικό υλικό κα πρζπει να
διαφοροποιείται/προςαρμόηεται ανάλογα με το γνωςτικό προφίλ των μακθτϊν τθσ
τάξθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι για να αςκιςουν διαφοροποιθμζνθ
διδαςκαλία πρζπει να βρουν διαφορετικό υλικό από εκείνο του αναλυτικοφ
προγράμματοσ ι να ςχεδιάςουν δικό τουσ. Κακϊσ όμωσ λίγοι αςχολοφνται με
παραγωγι διαφοροποιθμζνου υλικοφ, οι μακθτζσ, τελικά, διδάςκονται με τον
παραδοςιακό τρόπο και δεν γίνεται καμία διαφοροποίθςθ ςτο περιεχόμενο τθσ
διδαςκαλίασ. Το αποτζλεςμα αυτοφ είναι να μακαίνουν μόνο οι «μζτριοι» και οι

«άριςτοι» μακθτζσ, ενϊ οι αδφναμοι και οι μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερα μακθςιακά κενά.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ,
ϊςτε να αξιοποιιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα τισ δυνατότθτεσ τθσ
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ςτθν περίςταςθ;

247
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, θ χριςθ
του επεξεργαςτι κειμζνων και του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι γενικότερα αλλάηει τθ
διαδικαςία παραγωγισ κειμζνου ουςιαςτικά, μεταφζροντασ τθν εςτίαςθ από τισ
προςυγγραφικζσ ςτισ μεταςυγγραφικζσ δράςεισ αυτοαξιολόγθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τισ δραςτθριότθτεσ
παραγωγισ γραπτοφ κειμζνου από τουσ μακθτζσ, ενϊ υποδεικνφει τθ
ςυγγραφι κειμζνου μζςω υπολογιςτι (με τθν αξιοποίθςθ του επεξεργαςτι
κειμζνων), δε μεταβάλλει τθ διαδικαςία ςυγγραφισ και αυτοαξιολόγθςθσ ςε
ςχζςθ με τθ ςυμβατικι, μθ θλεκτρονικι, παραγωγι λόγου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτο γλωςςικό μάκθμα
με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε τρόπουσ αναπροςαρμογισ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ λόγου
μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.

248.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των
μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν
κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο
πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων. Άρα, θ χριςθ
λογιςμικϊν που ζχουν τθ μορφι θλεκτρονικοφ εγχειριδίου ι θλεκτρονικϊν

παιχνιδιϊν κεωρείται παρωχθμζνθ και αναποτελεςματικι ςτθ ςφγχρονθ διδακτικι
πρακτικι.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ επικυμϊντασ να αλλάξει
κατά κάποιο τρόπο το διδακτικό κλίμα ςτθ ςχολικι αίκουςα χρθςιμοποιεί
γλωςςοεκπαιδευτικά λογιςμικά που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο (τφπου
θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν, που περιζχουν γραμματικζσ και λεξιλογικζσ
αςκιςεισ προταςιακοφ κυρίωσ τφπου). Ωςτόςο, τα αποτελζςματα τθσ
χρθςιμοποίθςισ τουσ δεν κρίκθκαν ιδιαίτερα επιτυχι.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτο γλωςςικό μάκθμα
με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ
γλωςςικι διδαςκαλία.
249.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ (και ειδικότερα το διαδίκτυο) αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά
εργαλεία του δαςκάλου και των μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα
ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ
τάξθ αποτελεί χϊρο πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν
ανταλλαγϊν) και όχι αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κεωρεί ότι θ εμπλοκι των
μακθτϊν ςε διαδικαςίεσ ανταλλαγισ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων μζςω
διαδικτφου μεταξφ τουσ ι και με τον ίδιο αποτελεί απϊλεια χρόνου. Ωςτόςο,
το όφελοσ που κα είχαν τόςο ςε επίπεδο ευχζρειασ λόγου, όςο και
ανατροφοδότθςθσ κα ιταν ςθμαντικό.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτο γλωςςικό μάκθμα
με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ του διαδικτφου ωσ μζςου
επικοινωνίασ ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία με ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ
επικοινωνιακισ ικανότθτασ των μακθτϊν.

250.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ (και ιδιαίτερα το διαδίκτυο ωσ μζςο επικοινωνίασ και προβολισ
απόψεων) αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των
μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν
κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο
πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διαδικαςία
παραγωγισ λόγου ςτο μεταςυγγραφικό επίπεδο αυτοαξιολόγθςθσ και
επαναγραφισ του αρχικοφ κειμζνου αντιμετωπίηει ζνα ςοβαρό ηιτθμα: οι
μακθτζσ λόγω κόπωςθσ από τθ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ υλικοφ και
ςυγγραφισ κειμζνου δε δείχνουν ιδιαίτερθ διάκεςθ να αντιγράψουν
εξαρχισ διορκωμζνο το κείμενό τουσ, δθμιουργϊντασ ζτςι προβλιματα ςτθν
αποτελεςματικότθτα τθσ γραπτισ επικοινωνιακισ διαδικαςίασ ςτθν οποία
ενεπλάκθςαν. Και το κίνθτρο τθσ ανάρτθςθσ εργαςιϊν ςτον πίνακα
ανακοινϊςεων τθσ τάξθσ δε λειτουργεί όςο κετικά αναμενόταν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτο γλωςςικό μάκθμα
με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία των
νζων τεχνολογιϊν ωσ μζςων προβολισ ιδεϊν ςτο ευρφ κοινό.

251.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των
μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν
κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο
πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων. Επίςθσ, μζςω τθσ
ανάπτυξθσ των νζων τεχνολογιϊν ζχουν δθμιουργθκεί και διακινθκεί ςτο κοινωνικό
πλαίςιο νζοι τφποι κειμζνων και υπερκειμζνων με ιδιαίτερα ςθμειολογικά
χαρακτθριςτικά.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ προςπακϊντασ να
αξιοποιιςει διακεματικά τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ
επικοινωνίασ περιορίηεται ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν ςε διαδικαςίεσ

ςφνκεςθσ και ανάγνωςθσ θλεκτρονικϊν κειμζνων που επιςυνάπτονται και
αποςτζλλονται διαδικτυακά, ενϊ αγνοεί τα νζα ψθφιακά επικοινωνιακά
δεδομζνα (καταςκευι ιςτοςελίδων, δθμιουργία ιςτολογίων, εμπλοκι των
μακθτϊν ςε ςφγχρονθ επικοινωνία, ανάγνωςθ υπερκειμζνων). Με αυτό τον
τρόπο δεν καλλιεργεί αποτελεςματικά τθν κειμενικι τουσ ικανότθτα ςτθ
ςφγχρονθ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και δεν αναπτφςςει πλιρωσ πρακτικζσ
τεχνογραμματιςμοφ των μακθτϊν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αλλαγι
επικοινωνιακοφ τοπίου λόγω τθσ ανάπτυξθσ των τεχνολογιϊν
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ και για τισ επιδράςεισ τθσ
γλωςςικό μάκθμα με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά εμπλοκισ των μακθτϊν ςτθν καταςκευι
επεξεργαςία νζων τφπων κειμζνων.

του
τθσ
ςτο
και

252.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ςτον τομζα των ςχολικϊν βιβλίων ζχουν δείξει ότι όταν οι εκπαιδευτικοί
αποκτοφν ουςιϊδεισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικά με τα κριτιρια και τισ
μεκόδουσ αξιολόγθςθσ των ςχολικϊν βιβλίων, τότε μποροφν να αντιςτακμίςουν με
παιδαγωγικοφσ όρουσ τισ τυχόν αδυναμίεσ που μπορεί αυτά να παρουςιάηουν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Αϋ και Βϋ Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικόσ ιςχυρίηεται ότι ςε κάποια
γνωςτικά αντικείμενα τα ςχολικά βιβλία είναι ακατάλλθλα για τουσ μακθτζσ, επειδι
είναι υπερφορτωμζνεσ οι ςελίδεσ τουσ και μπερδεφουν τουσ μακθτζσ, ιδιαίτερα τθσ
Αϋ τάξθσ, αλλά και όςουσ τθσ Βϋ τάξθσ δεν γνωρίηουν καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο
εκπαιδευτικόσ προςπακεί να καλφψει όλθ τθν φλθ, αλλά νιϊκει μεγάλθ
απογοιτευςθ που δεν τα καταφζρνει.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςει παιδαγωγικότερα και
αποτελεςματικότερα τισ δυνατότθτεσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ
και τισ γνϊςεισ του για τθν αξιολόγθςθ των ςχολικϊν βιβλίων;

253.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ αντιλιψεισ τθσ ςφγχρονθσ διδακτικισ, που υιοκετεί και το Νζο
Σχολείο, οι μακθτζσ δεν πρζπει πια να αποςτθκίηουν, αλλά να κατανοοφν το
περιεχόμενο τθσ ςχολικισ γνϊςθσ. Σε αυτό το ςτόχο ςυμβάλλουν οι
μακθτοκεντρικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ , διότι κινθτοποιοφν το ενδιαφζρον και
τισ διαδικαςίεσ ςκζψθσ των μακθτϊν και αναγνωρίηουν τθ μοναδικότθτα κάκε
μακθτι.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Οι εκπαιδευτικοί μιασ ςχολικισ μονάδασ επιμζνουν ότι κα χάςουν πολφ χρόνο για
τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτον τρόπο ερευνθτικισ εργαςίασ ςε ομάδεσ ι ςτθν
εκπαίδευςι τουσ ςτο πϊσ να χρθςιμοποιοφν τουσ υπολογιςτζσ, ενϊ οι ίδιοι δεν
διακζτουν το χρόνο να αςχολθκοφν με τθ διαφοροποίθςθ τθσ φλθσ. Με τον τρόπο
αυτό όμωσ δεν προωκοφν του ςφγχρονου ςχολείου και δεν βοθκοφν πάνω από όλα
τουσ μακθτζσ τουσ, ειδικά όςουσ ζχουν αυξθμζνεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι οι ςτόχοι τθσ ςφγχρονθσ διδακτικισ ςυςχετίηονται
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ
ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να αξιοποιιςει παιδαγωγικότερεσ και αποτελεςματικότερεσ
προςεγγίςεισ ςτθ βοικεια όλων των μακθτϊν και κυρίωσ όςων ζχουν μακθςιακζσ
δυςκολίεσ;

254.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ςτον τομζα των εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ ζχουν δείξει ότι ο
διαδραςτικόσ πίνακασ παρζχει πολυμεςικζσ δυνατότθτεσ, ηωντανεφει τθ
διδαςκαλία, παρακινεί τον μακθτι, ςτακεροποιεί και επιταχφνει τον ρυκμό
μάκθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ , Μάκθμα: Γεωγραφία
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε τμιμα τθσ Εϋ τάξθσ ο εκπαιδευτικόσ
ηθτεί ςτο μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ από τουσ μακθτζσ να ςχεδιάςουν τον χάρτθ τθσ
Ελλάδασ με τα ςφνορά τθσ, κακϊσ και τα ςφνορα του νομοφ τουσ. Διακζτει
διαδραςτικό πίνακα, τον οποίο χρθςιμοποιεί ωσ προβολζα, για να προβάλει τισ
ςελίδεσ των ςχολικϊν βιβλίων. Οι μακθτζσ αποτυγχάνουν ςτθν προςπάκειά τουσ
και ο εκπαιδευτικόσ παραπονείται για τθν ακαταλλθλότθτα του διαδραςτικοφ
πίνακα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Αναφζρατε πϊσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
το ςενάριο;
2. Ρϊσ ςκζπτεςτε να βοθκιςετε τον εκπαιδευτικό να αξιοποιιςει με πιο
παιδαγωγικά αποδοτικό τρόπο τισ δυνατότθτεσ του διαδραςτικοφ πίνακα;

255.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ δείχνουν ότι μακθτζσ δυςκολεφονται να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ
γωνίασ και τθσ μζτρθςθσ τθσ ςε διάφορεσ καταςτάςεισ που περιλαμβάνουν
γωνιακζσ ςχζςεισ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Ε και Στ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ δυςκολεφονται να εντοπίςουν
γωνίεσ και να κατανοιςουν τον τρόπο μζτρθςισ τουσ ςε καταςτάςεισ όπωσ το
άνοιγμα και κλείςιμο μιασ πόρτασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτθν υπζρβαςθ των
δυςκολιϊν κατανόθςθσ;
256.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ για τθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ γωνίασ δείχνουν ότι μια γωνία γίνεται
ςυχνά αντιλθπτι από τουσ μακθτζσ ωσ:
- το μικοσ των τμθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εικονικι αναπαράςταςι τθσ,
- το μζγεκοσ του ςχιματοσ που ςχθματίηουν οι τεμνόμενεσ ευκείεσ,
- το μικοσ του τόξου που χρθςιμοποιείται ςτο ςυμβολιςμό του μεγζκουσ τθσ
γωνίασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Ε και Στ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε ζνα πρόβλθμα που παρουςιάηεται ςτθν
τάξθ οι μακθτζσ δυςκολεφονται να κατανοιςουν τθν ιςότθτα γωνιϊν ςε ςχιματα
που είναι όμοια, αλλά ζχουν διαφορετικζσ διαςτάςεισ. Ο εκπαιδευτικόσ
προβλθματίηεται πϊσ κα οδθγιςει τουσ μακθτζσ από τισ προχπάρχουςεσ άτυπεσ
αντιλιψεισ τουσ, που εντοπίηει θ ζρευνα, ςτθν «ακριβι μακθματικι γνϊςθ.»
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με
τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
3. 2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει
και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτθν υπζρβαςθ
των δυςκολιϊν κατανόθςθσ;

257.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ ςτθν κατανόθςθ τθσ ζννοιασ τθσ γωνίασ δείχνουν ότι μζςα ςτο γενικότερο
πλαίςιο των προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν τάξθ,
πρζπει να τονιςτεί ότι θ λζξθ ‘γωνία’ χρθςιμοποιείται με διαφορετικοφσ τρόπουσ
και ςτθν κακθμερινι γλϊςςα και είναι γνωςτι ςτουσ μακθτζσ πολφ πριν τθν
επίςθμθ ςχολικι διδαςκαλία.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Ε και Στ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε ζνα πρόβλθμα που παρουςιάηεται ςτθν
τάξθ οι μακθτζσ περιγράφουν με διαφορετικοφσ τρόπουσ το πϊσ αναγνωρίηουν τθ
γωνία ςτθ φράςθ «θ γωνία του δρόμου». Ο εκπαιδευτικόσ αναηθτά τρόπουσ

ςυγκεραςμοφ των απόψεων που εκφράηουν οι μακθτζσ με τουσ αντίςτοιχουσ
μακθματικοφσ οριςμοφσ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε και με ποια επιχειριματα ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και
πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να βοθκιςει τουσ μακθτζσ ςτθν υπζρβαςθ των
δυςκολιϊν κατανόθςθσ;
258.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ζρευνεσ οι μακθτζσ τείνουν να εφαρμόηουν ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ
ςε διαφορετικά πλαίςια, χωρίσ να ελζγχουν αν μπορεί να γίνει κάτι τζτοιο και γιατί.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Μεγάλεσ τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Στο πλαίςιο τθσ επίλυςθσ μιασ άςκθςθσ
κάποιοι μακθτζσ κατατάςςουν κλάςματα από τα μικρότερα ςτα μεγαλφτερα όπωσ
κατατάςςουν τουσ ακζραιουσ αρικμοφσ (με βάςθ τον αρικμθτι ι τον παρονομαςτι)
ι κεωροφν ότι είναι αναγκαίο να μετατρζψουν τα ετερϊνυμα κλάςματα ςε
ομϊνυμα πριν τα πολλαπλαςιάςουν, όπωσ κάνουν ςτισ προςκζςεισ και αφαιρζςεισ.
.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει, ϊςτε να αντιμετωπίςει το
παραπάνω πρόβλθμα;
259
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ζρευνεσ οι μακθτζσ τείνουν να κεωροφν ότι τα μεγζκθ των
γεωμετρικϊν ςχθμάτων, όπωσ ακτίνα, διάμετροσ, περίμετροσ και εμβαδόν κφκλου,
ςυμμεταβάλλονται αδιακρίτωσ, διότι γενικεφουν τθν ζννοια των γραμμικϊν
ςχζςεων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Στ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Στθν προςπάκεια τουσ να διερευνιςουν
ιδιότθτεσ γεωμετρικϊν ςχθμάτων κάποιοι μακθτζσ φκάνουν ςτθν παρακάτω
εικαςία:
«Εάν διπλαςιάςουμε τισ πλευρζσ ενόσ τετραγϊνου κα διπλαςιαςτεί και το εμβαδόν
του.»
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει, ϊςτε να αντιμετωπίςει το
παραπάνω πρόβλθμα;

260.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ζρευνεσ οι μακθτζσ τείνουν να κεωροφν ότι τα μεγζκθ των
γεωμετρικϊν ςχθμάτων, όπωσ πλευρά και εμβαδόν παραλλθλογράμμου,
ςυμμεταβάλλονται αδιακρίτωσ, διότι γενικεφουν τθν ζννοια των γραμμικϊν
ςχζςεων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Στ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Στθν προςπάκεια τουσ να διερευνιςουν
ιδιότθτεσ γεωμετρικϊν ςχθμάτων κάποιοι μακθτζσ φκάνουν ςτθν παρακάτω
εικαςία:
«Εάν διπλαςιάςουμε τθν ακτίνα ενόσ κφκλου διπλαςιαςτεί και το εμβαδόν του.»
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει, ϊςτε να αντιμετωπίςει το
παραπάνω πρόβλθμα;
261.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Μζςω τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ όλοι οι μακθτζσ διδάςκονται το ίδιο
αντικείμενο. Δεν διαφοροποιοφνται τα κζματα που εξετάηονται, αλλά το επίπεδο
των κεμάτων και ο τρόποσ προςζγγιςισ τουσ. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικόσ
διδάςκει τθν ίδια ζννοια/αντικείμενο, αλλά διαφοροποιεί το επίπεδο αφαίρεςθσ, τθ
δυςκολία τθσ κριτικισ ςκζψθσ που απαιτείται και το βακμό κακοδιγθςθσ. Με αυτό
τον τρόπο, όλοι οι μακθτζσ καλοφνται να ςκεφκοφν κριτικά αλλά ςε διαφορετικό
επίπεδο. Διαφοροποιϊντασ τισ ερωτιςεισ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να καλζςει
οριςμζνουσ μακθτζσ να βρουν αιτιακζσ ςχζςεισ, άλλουσ να κάνουν βαςικζσ
υποκζςεισ και άλλουσ να βρουν τα κεντρικά ςθμεία τθσ ενότθτασ. Πλοι οι μακθτζσ
εργάηονται ςτο ίδιο αντικείμενο με διαφορετικοφσ όμωσ τρόπουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ ςε όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Οι εκπαιδευτικοί ςυχνά κάνουν απλζσ ερωτιςεισ ςτουσ «αδφναμουσ» μακθτζσ του
τφπου ποιοσ, ποφ, τι, πότε. Με αυτόν τον τρόπο, όμωσ, δεν διαφοροποιείται θ
διδαςκαλία, απλϊσ περιορίηονται και θ μάκθςθ και θ ςκζψθ ςε ζνα χαμθλότερο
επίπεδο.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν ερευνθτικι
διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

262.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ διαφοροποίθςθ ςτθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν
με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι ςθμαντικι γιατί ζχει τθν προςωπικι
ςφραγίδα του κάκε μακθτι και μεταφζρει όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν
πρόοδο του μακθτι. Σε μια τάξθ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, οι τρόποι
αξιολόγθςθσ τθσ προόδου και τθσ επίδοςθσ του μακθτι δεν περιορίηονται ςτθν
προφορικι διιγθςθ, τισ απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ και τθν παραγωγι γραπτοφ
λόγου, αλλά περιζχει (και) πολλζσ δραςτθριότθτεσ εφαρμογισ τθσ νζασ γνϊςθσ ςε
διαφορετικά πλαίςια. Ενδείκνυται, μάλιςτα, οι εργαςίεσ αυτζσ να φυλάςςονται
ςτον Ατομικό Φάκελο του Μακθτι (portfolio) και να αποτελοφν και αντικείμενο
αυτο-αξιολόγθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ Δθμοτικοφ, Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με δυςλεξία πρζπει να εξετάηεται προφορικά ςφμφωνα με τθ
διάγνωςι του και το εξατομικευμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ζχει ςχεδιαςτεί
από το ΚΕΔΔΥ τθσ περιοχισ του. Ραρόλα αυτά το άγχοσ του ςτισ προφορικζσ
εξετάςεισ είναι τόςο μεγάλο που δεν αποδίδει όπωσ κα μποροφςε αν επιλεγόταν
ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ αξιολόγθςθσ. Οι εκπαιδευτικοί και ο διευκυντισ του
ςχολείου του δεν βρίςκουν άλλθ λφςθ και επιμζνουν ςτθν προφορικι εξζταςθ,
οδθγϊντασ το μακθτι ςε ςίγουρθ αποτυχία.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

263.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι ζνα από τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι αυτό τθσ οργάνωςθσ δεδομζνων και
ςκζψθσ. Θ δυςκολία ςτθν οργάνωςθ επθρεάηει ςθμαντικά πολλζσ μακθςιακζσ
λειτουργίεσ (τθσ αποκικευςθσ και ανάκλθςθσ ςτο μνθμονικό μθχανιςμό, τθσ
προςοχισ, τθσ διαχείριςθσ του χρόνου, τουσ τρόπουs μελζτθσ).
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ παραπονιζται ότι ενϊ «ξζρει» το
μάκθμα δεν μπορεί να το πει και πολφ περιςςότερο να γράψει το νόθμά του και ότι

ο εκπαιδευτικόσ του δεν του δίνει τον περιςςότερο χρόνο που χρειάηεται. Ο
εκπαιδευτικόσ από τθν άλλθ αναφζρει ότι όςο χρόνο και να του δϊςει τα γραπτά
του δεν ξεπερνοφν τθ μία παράγραφο.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
3. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

264.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι κάποιοι από τουσ μακθτζσ με δυςκολίεσ
μάκθςθσ είναι ιδιαίτερα αποδιοργανωμζνοι και αντιμετωπίηουν ςθμαντικά
προβλιματα ςτθν οργάνωςθ τθσ κακθμερινισ τουσ μελζτθσ και ςτθ διαχείριςθ του
χρόνου που ζχουν για να μελετιςουν ςτο ςπίτι.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: : Πλεσ οι τάξεισ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δεν καταφζρνει ποτζ να ολοκλθρϊςει
τα μακιματα του ςχολείου. Οι γονείσ διαμαρτφρονται ςτον εκπαιδευτικό ότι βάηει
πολλζσ εργαςίεσ για το ςπίτι, ενϊ ο εκπαιδευτικόσ αναφζρει ότι το παιδί δεν ζχει
υποςτιριξθ ςτο ςπίτι.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ
με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2.
Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

265.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι τα κίνθτρα παίηουν ςπουδαίο ρόλο ςτθν
αποτελεςματικι εφαρμογι ςτρατθγικϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ μακθςιακισ επίδοςθσ
των μακθτϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ δεν διαβάηει κακόλου λζγοντασ πωσ
και αν κάνει μια ι πολλζσ αναγνϊςεισ πάλι δεν κα καταφζρει να καταλάβει το
κείμενο. Αυτό που υποςτθρίηει είναι πωσ ακόμθ και αν κάποια ςτιγμι καταφζρει να
το κατανοιςει και πάλι κα είναι ο «χειρότεροσ μακθτισ ςτθν τάξθ».
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ

1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

266.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ επανεκπαίδευςθ ςτθν απόδοςθ αιτιολογικϊν
προςδιοριςμϊν επιτυχίασ ι αποτυχίασ (δθλ. να αναφζρει ο μακθτισ ότι επιτυγχάνει
ι αποτυγχάνει λόγω των ικανοτιτων του και όχι λόγω τφχθσ) λειτουργεί επικουρικά
ςτθ διδαςκαλία και ιδιαίτερα ςτθν εφαρμογι ςτρατθγικϊν από τουσ μακθτζσ με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, κακϊσ ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ και ανϊδυνθ
διαχείριςθ μιασ ενδεχόμενθσ αποτυχίασ ςε κάποιο ακαδθμαϊκό ζργο. Βζβαια, κατά
τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ ενόσ γνωςτικοφ αντικειμζνου, δεν αρκεί ο
εκπαιδευτικόσ να επιςθμαίνει ςτο μακθτι πωσ πρζπει να προςπακεί περιςςότερο,
αλλά να του προςφζρει απτζσ υποδείξεισ πϊσ μπορεί να το επιτφχει.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μια μακιτρια αποδίδει ςχεδόν πάντα τθν επιτυχία τθσ ςτθν τφχθ και τθν αποτυχία
τθσ ςτο χαμθλό νοθτικό τθσ δυναμικό (κάτι το οποίο δεν ιςχφει). Εξαιτίασ αυτϊν των
αιτιολογικϊν προςδιοριςμϊν τθσ επιτυχίασ και τθσ αποτυχίασ που ζχει,
αποτυγχάνει ςυχνά ςτισ ςχολικζσ εργαςίεσ τθσ, ενϊ ο εκπαιδευτικόσ δεν ξζρει πϊσ
να τθν υποςτθρίξει.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

267.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ για το ρόλο τθσ αυτο-αντίλθψθσ και αυτο-εκτίμθςθσ αναφζρουν
ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ζχουν χαμθλι αυτοαποτελεςματικότθτα, δεν πιςτεφουν δθλαδι ςτισ ικανότθτζσ τουσ. Θ χαμθλι αυτoαποτελεςματικότθτα είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ προβλεπτικοφσ
παράγοντεσ τθσ χαμθλισ επίδοςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ του Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:

Μια μθτζρα μιασ μακιτριασ με δυςλεξία αδυνατεί να τθν βοθκιςει να μελετιςει
ςτο ςπίτι γιατί θ μακιτρια ιςχυρίηεται ότι δεν μπορεί να καταφζρει τίποτα. Θ
μθτζρα αποδίδει αυτι τθ δικαιολογία ςε τεμπελιά και αδιαφορία, ενϊ θ
εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ τθσ γνωρίηει ότι θ μακιτρια ζχει τθ δυνατότθτα να
καταφζρει ακαδθμαϊκά περιςςότερα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1.Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

268.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι εκτόσ από τθν ακριβι και γριγορθ ανάγνωςθ και
τθν απόδοςθ νοιματοσ ςτισ λζξεισ, κατά τθν ανάγνωςθ απαιτοφνται δεξιότθτεσ
όπωσ:
α. θ ενεργοποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ γνϊςθσ
β. θ δθμιουργία νοθτικϊν αναπαραςτάςεων
γ. θ εφρεςθ από τθν πλευρά του αναγνϊςτθ του ςκοποφ τθσ ανάγνωςθσ
δ. ο ςχθματιςμόσ υποκζςεων ςχετικϊν με το περιεχόμενο του κειμζνου
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μια εκπαιδευτικόσ άκουςε ςε επιμορφωτικι ειςιγθςθ ότι, για να ενιςχφςει τθν
αναγνωςτικι κατανόθςθ των μακθτϊν που ζχει ςτθν τάξθ τθσ με δυςλεξία, πρζπει
να διδάξει άμεςα και ςυςτθματικά γνωςτικζσ και μεταγνωςτικζσ ςτρατθγικζσ. Δεν
γνωρίηει όμωσ τι πρζπει ακριβϊσ να κάνει και ηθτάει τθ βοικειά ςασ ωσ Σχολικοφ
Συμβοφλου.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

269.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με δίγλωςςο οικογενειακό
περιβάλλον ςυχνά αντιμετωπίηουν τισ ίδιεσ δυςκολίεσ με τουσ μακθτζσ με ιπιεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ, αν και θ ανταπόκριςι τουσ ςτθ διδαςκαλία είναι πολφ πιο
γριγορθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου

1. Δεδομζνα: Τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μακθτζσ με γονείσ μετανάςτεσ, που μιλοφν ςτο ςπίτι του άλλθ γλϊςςα από τθν
ελλθνικι, καλοφνται ςτο ςχολείο να μάκουν όχι μόνο τθ νζα ελλθνικι γλϊςςα τθσ
κακθμερινισ επικοινωνίασ, αλλά και τθ ςχολικι γλϊςςα των επιμζρουσ μακθμάτων.
Οι εκπαιδευτικοί, που δεν κζλουν να αφιςουν «πίςω» τουσ δίγλωςςουσ μακθτζσ,
επιμζνουν, ςυνικωσ και κυρίωσ, ςτο λεξιλόγιο που βλζπουν ότι υςτεροφν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;
270.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν ςτρατθγικϊν
ςυμβάλουν αποφαςιςτικά ςτθν ενίςχυςθ των ακαδθμαϊκϊν δεξιοτιτων μακθτϊν με
δυςλεξία. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι μακθτζσ μακαίνουν να αυτορυκμίηονται και να
ελζγχουν τθ μάκθςι τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μεγάλεσ τάξεισ Δθμοτικοφ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με δυςλεξία, ενϊ ζχει ζντονα μακθςιακά ενδιαφζροντα και ςτακερι
κζλθςθ για να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ςχολείου, δεν αποδίδει ςτον
αναμενόμενο βακμό, δεν γνωρίηει πϊσ να ελζγξει και να ρυκμίςει τθ μάκθςι του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;
271.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ (επεξεργαςτζσ κειμζνων, διαδίκτυο κ.λπ.) αποτελοφν ουςιαςτικά
υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ
γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ
προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και
θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου
ι των ςχολικϊν εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα

2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ ςτο μεταςυγγραφικό
ςτάδιο τθσ αυτοδιόρκωςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ του κειμζνου των μακθτϊν
αξιοποιεί αποκλειςτικά τον πίνακα ελζγχου του βιβλίου, λειτουργϊντασ ζτςι
περιοριςτικά ςτισ δυνατότθτεσ διόρκωςθσ των γραμματικϊν και
ορκογραφικϊν λακϊν από τουσ μακθτζσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτο γλωςςικό μάκθμα
με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτο
μεταςυγγραφικό ςτάδιο τθσ παραγωγισ κειμζνων.

272.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των
μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν
κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο
πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων. Εκτόσ από το διαδίκτυο,
ιςτότοποι, όπωσ θλεκτρονικά λεξικά, ιςτοςελίδεσ για τθν ελλθνικι γλϊςςα μποροφν
να αξιοποιθκοφν ουςιαςτικά και αποτελεςματικά.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διδαςκαλία του
λεξιλογίου τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςα χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά το λεξικό
και το ςχολικό εγχειρίδιο ι ςτθρίηεται ςτθ γνϊςθ και τθ διαίςκθςθ των
μακθτϊν και ςε διδακτικζσ τεχνικζσ, όπωσ θ τεχνικι τθσ εικαςίασ. Θ μθ
αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν περιορίηει τθν αποτελεςματικότθτα και το
εφροσ τθσ διδαςκαλίασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία του
λεξιλογίου με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ
διδαςκαλία του λεξιλογίου.

273.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ (διαδίκτυο, ιςτότοποι, όπωσ θλεκτρονικά λεξικά, ιςτοςελίδεσ για τθν

ελλθνικι γλϊςςα) αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου
και των μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι,
όπου ζχουν κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο
πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ πολλζσ φορζσ βρίςκεται
αντιμζτωποσ με καταςτάςεισ δυςαρμονίασ μεταξφ των περιγραφόμενων
κανόνων χριςθσ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ από τα ςχολικά εγχειρίδια και
τθσ κακθμερινισ χριςθσ τθσ γλϊςςασ ι του γλωςςικοφ αιςκιματοσ των
μακθτϊν / φυςικϊν ομιλθτϊν. Για τθν απαλοιφι τθσ δυςαρμονίασ ο
δάςκαλοσ προτιμά τθν αςφάλεια των ρυκμιςτικϊν κανόνων του ςχολικοφ
βιβλίου και δεν εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε διαδικαςίεσ ανακαλυπτικισ
μάκθςθσ και κριτικισ γλωςςικισ επίγνωςθσ με τθν αξιοποίθςθ των νζων
τεχνολογιϊν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ
γραμματικισ με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ
διδαςκαλία του λεξιλογίου.

274.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ (διαδίκτυο, ιςτότοποι, όπωσ θλεκτρονικά λεξικά, ιςτοςελίδεσ για τθν
ελλθνικι γλϊςςα) αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου
και των μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι,
όπου ζχουν κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο
πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ ςε απορίεσ των μακθτϊν
ςχετικά με ςυνθκιςμζνα λάκθ των φυςικϊν ομιλθτϊν ςτθ μθτρικι γλϊςςα
για τα οποία υπάρχουν ςτουσ οδθγοφσ γλωςςικισ χριςθσ διαφορετικζσ
απόψεισ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ

1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ του
γλωςςικοφ λάκουσ και ςτθν ερμθνεία του;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν
αντιμετϊπιςθ και ερμθνεία του γλωςςικοφ λάκουσ.

275.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
εξαςφαλίηει ζνα οργανωμζνο υποςτθρικτικό, παροτρυντικό περιβάλλον για τουσ
μακθτζσ του.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, Μάκθμα Γλϊςςα .
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
επιχειρθματολογικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ για να
βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

276.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
εξαςφαλίηει ζνα οργανωμζνο υποςτθρικτικό, παροτρυντικό περιβάλλον για τουσ
μακθτζσ του.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Γϋ, Μάκθμα Γλϊςςα .
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα ςτο
ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
πραγματολογικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει
τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

277.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
παρζχει ςτουσ μακθτζσ του άμεςθ ανατροφοδότθςθ ακαδθμαϊκισ φφςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Γλϊςςα .
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα ςτο
ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
αφθγθματικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

278.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
παρζχει ςτουσ μακθτζσ του άμεςθ ανατροφοδότθςθ ακαδθμαϊκισ φφςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, Μάκθμα Γλϊςςα .

2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
επιχειρθματολογικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να
βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
279.

Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
παρζχει ςτουσ μακθτζσ του άμεςθ ανατροφοδότθςθ ακαδθμαϊκισ φφςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Γϋ, Μάκθμα Γλϊςςα .
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα ςτο
ςχεδιαςμό,
ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
πραγματολογικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει
τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

280.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι παιδιά και ζφθβοι με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ ζχοντασ χαμθλι αυτο – εικόνα και αυτο – αντίλθψθ οδθγοφνται ςτθν
επικετικι ςυμπεριφορά και καταφεφγουν ςε ανάλογεσ παρζεσ, για να κερδίςουν
τθν προςοχι και τθν αναγνϊριςθ των άλλων. Επομζνωσ, ζςτω και ζμμεςα θ ςχολικι
αποτυχία και θ ςυνακόλουκθ απόρριψθ από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ είναι θ αιτία
των προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν και εφιβων με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςυμμετζχει ςε μικρι «άτακτθ» ομάδα
τθσ τάξθσ και ςυχνά εκφοβίηει κάποιουσ από τουσ ςυμμακθτζσ του που είναι
άριςτοι μακθτζσ, ϊςτε να γελάςουν οι υπόλοιποι ςτθν τάξθ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

281.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι αλλθλεπιδράςεισ των παιδιϊν κι εφιβων με
ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ είναι λίγεσ ι ελάχιςτεσ.
Σπάνια ξεκινοφν μια κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, είναι λιγότερο ευγενικοί και

ςυνεργάςιμοι με
ςυμπεριφορζσ.

τουσ

άλλουσ.,

παρουςιάηοντασ

ακατάλλθλεσ

κοινωνικζσ

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι απότομοσ απζναντι ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ και τουσ ςυμμακθτζσ του, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ τον
απορρίπτουν. Ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ κεωρεί ότι το πρόβλθμα ξεκινά από το
ςπίτι και δεν προςπακεί να τον εντάξει ςτισ μακθτικζσ ομάδεσ εργαςίασ. Οι γονείσ
παραπονιοφνται για διάκριςθ που κάνει ο εκπαιδευτικόσ απζναντι ςτο παιδί τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;
282.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι τα παιδιά και κυρίωσ οι ζφθβοι με ιπιεσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ παρερμθνεφουν γλωςςικά και μθ γλωςςικά μθνφματα κατά
τθ διάρκεια των κοινωνικϊν τουσ αλλθλεπιδράςεων. Θ δυςκολία χριςθσ τθσ
γλϊςςασ ςε κοινωνικζσ περιςτάςεισ, ζλλειψθ ευαιςκθςίασ ςε κοινωνικζσ νφξεισ,
ανικανότθτα να προςαρμοςτοφν ςε κοινωνικζσ περιςτάςεισ ζχουν ωσ αποτζλεςμα
τθν κοινωνικι απομόνωςθ των μακθτϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ παρουςιάηει προβλιματα προςοχισ,
αλλά και οπτικισ και ακουςτικισ διάκριςθσ ενϊ δείχνει να ζχει και προβλιματα
κωδικοποίθςθσ ειςερχομζνων πλθροφοριϊν επεξεργαςίασ κατά τθν αποκικευςθ,
αποκωδικοποίθςθσ και ςφνδεςθσ με προθγοφμενεσ πλθροφορίεσ. Για το λόγο αυτό
δείχνει να επιλζγει τθ λανκαςμζνθ αντίδραςθσ ςε περιςτάςεισ κοινωνικισ
επικοινωνίασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

283
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι παρ’ όλο που τα παιδιά με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ κατζχουν τθν ίδια γνϊςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ για το τι πρζπει να

κάνουν ςε κάκε κοινωνικι περίςταςθ, τελικά αποτυγχάνουν να λειτουργιςουν με
ορκό τρόπο, διότι δυςκολεφονται να κατανοιςουν ςχζςεισ αιτίου – αποτελζςματοσ
ιδιαίτερα ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ και αλλθλεπιδράςεισ, όπωσ επίςθσ δυςκολεφονται
να προβλζψουν τθν εξζλιξθ μιασ κοινωνικισ περίςταςθσ και να επιλζξουν
κατάλλθλεσ κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ που κα τουσ επιτρζψουν να αποφφγουν
δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ εναντιϊνεται ςυνεχϊσ ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ του. Κάκε φορά που ςυμβαίνει κάτι τζτοιο, εκείνοι αντιδροφν και
ςτθ ςυνζχεια ο μακθτισ αναγνωρίηει το λάκοσ του κλαίγοντασ. Οι εκπαιδευτικοί του
αποροφν πϊσ δεν ζχει μάκει από τθν πρϊτθ φορά που ςυνζβθ το περιςτατικό και
πϊσ δεν μπορεί να φανταςτεί τι ςυνζπειεσ κα ακολουκιςουν τθν πράξθ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;
284.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι τα παιδιά και οι ζφθβοι με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ είναι λιγότερο πικανό να ολοκλθρϊνουν τισ εργαςίεσ για το ςπίτι,
εκφράηουν με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα αρνθτικά ςυναιςκιματα και λιγότερα κίνθτρα
για τισ εργαςίεσ για το ςπίτι, εκδθλϊνουν ανία και αντίδραςθ για τισ εργαςίεσ για το
ςπίτι, κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ λιγότερο ικανοφσ ςτθ διεκπεραίωςθ των
εργαςιϊν για το ςπίτι. Πταν, μάλιςτα, θ ανάκεςθ των εργαςιϊν για το ςπίτι γίνεται
προφορικά, μπορεί να ζχουν δυςκολία να καταλάβουν ι να καταγράψουν τισ
οδθγίεσ,
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μια μακιτρια ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ επιςτρζφει πάντα ςτο ςπίτι
αναφζροντασ πωσ δεν ζχει εργαςίεσ να ετοιμάςει. Οι γονείσ τθν πιζηουν να γράφει
τισ οδθγίεσ που τθσ δίνει θ εκπαιδευτικόσ, γιατί δεν τθν πιςτεφουν ότι δεν τθσ
ανατίκενται εργαςίεσ για το ςπίτι. Κάποιεσ φορζσ γράφει κάποια εργαςία αλλά δεν
ζχει διάκεςθ να τθν ολοκλθρϊςει και παραπονιζται ότι δεν είναι ικανι για τίποτα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

285.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ διεκνισ εμπειρία και ζρευνα διαπιςτϊνει τθν ανάγκθ τθσ ςυνεχοφσ
επαγγελματικισ ανάπτυξθσ μζςω ποικίλων μορφϊν επιμόρφωςθσ, ςτισ οποίεσ
ςυμπεριλαμβάνονται προγράμματα ςεμιναρίων άμεςθσ προςωπικισ επικοινωνίασ,
ενδοςχολικισ κατά προτίμθςθ μορφισ, και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Σε αυτι τθ
λογικι κινοφνται και οι προβλζψεισ του Νζου Σχολείου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Εκπαιδευτικοί τθσ περιφερείασ ςασ που δεν ςυμμετείχαν για μεγάλο χρονικό
διάςτθμα ςε ευρείασ κλίμακασ επιμόρφωςθ νιϊκουν αναςφάλεια κατά τθν
υποςτιριξθ των μακθτϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και ηθτοφν τθ βοικειά
ςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι οι διεκνείσ διαπιςτϊςεισ ςυςχετίηονται με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτο διευκυντι και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν ϊςτε να
μετατρζψουν τθν ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και
μάκθςθ;

286.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ (διαδίκτυο, ιςτότοποι, όπωσ θλεκτρονικά λεξικά, θλεκτρονικά ςϊματα
κειμζνων ιςτοςελίδεσ για τθν ελλθνικι γλϊςςα) αποτελοφν ουςιαςτικά
υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ
γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ
προςεγγίςεισ και θ ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία των ειδϊν λόγου) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διδαςκαλία του
αναφορικοφ και του κατευκυντικοφ είδουσ λόγου ςτθρίηεται αποκλειςτικά
ςτισ πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα του ςχολικοφ εγχειριδίου χωρίσ αν
αξιοποιεί θλεκτρονικζσ πθγζσ, λειτουργϊντασ ζτςι περιοριςτικά και
αναποτελεςματικά ωσ προσ τθ διδαςκαλία του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ

1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία των
ειδϊν λόγου με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ
διδαςκαλία των ειδϊν λόγου.

287.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ (επεξεργαςτισ κειμζνου, διαδίκτυο) αποτελοφν ουςιαςτικά
υποςτθρικτικά εργαλεία του δαςκάλου και των μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ
γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι εποχι, όπου ζχουν κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ
προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί χϊρο πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και
θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν ςε διακεματικό πλαίςιο) και όχι
αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Δϋ, Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθν καλλιζργεια
κειμενικισ ικανότθτασ περιορίηεται κάκε φορά ςε δραςτθριότθτεσ
αποκλειςτικά παραγωγισ ι αποκλειςτικά πρόςλθψθσ λόγου ςφμφωνα με τα
δεδομζνα του ςχολικοφ εγχειριδίου χωρίσ να εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε
ςυνκετότερεσ επικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ διακεματικοφ χαρακτιρα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ
κειμενικισ ικανότθτασ με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν
καλλιζργεια τθσ κειμενικισ ικανότθτασ.
289.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
επιλζγει διδακτικό υλικό, διδακτικζσ τεχνικζσ και διδακτικά μζςα που κακοδθγοφν
τουσ μακθτζσ ςτο μακθςιακό τουσ ζργο»
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Στϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα ςτο
ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
αφθγθματικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

290.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
επιλζγει διδακτικό υλικό, διδακτικζσ τεχνικζσ και διδακτικά μζςα που κακοδθγοφν
τουσ μακθτζσ ςτο μακθςιακό τουσ ζργο.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Εϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
επιχειρθματολογικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ για να
βοθκιςει τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;

291.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ επιςθμαίνουν ότι θ αποτελεςματικότθτα μιασ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ
διαδικαςτικισ γνϊςθσ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να
επιλζγει διδακτικό υλικό, διδακτικζσ τεχνικζσ και διδακτικά μζςα που κακοδθγοφν
τουσ μακθτζσ ςτο μακθςιακό τουσ ζργο.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ Γϋ, Μάκθμα Γλϊςςα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι μακθτζσ παρουςιάηουν προβλιματα
ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν ςυγγραφισ
πραγματολογικϊν κειμζνων. Ο δάςκαλοσ ηθτά τθ ςυνδρομι ςασ, για να βοθκιςει
τουσ μακθτζσ του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο νομίηετε ότι ςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει και πϊσ ςτθν περίςταςθ, ϊςτε να
λειτουργιςει παιδαγωγικότερα και αποτελεςματικότερα και ςτισ περιπτϊςεισ των
παιδιϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ;
292.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Σφγχρονεσ ζρευνεσ υποςτθρίηουν ότι οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί αναφζρουν για
τουσ μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ότι ζχουν τθν τάςθ να αναβάλουν τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ότι χρειάηονται υπενκφμιςθ για να ξεκινιςουν, ότι
χρειάηονται να ζχουν κάποιον ςτο δωμάτιο όταν εργάηονται, ι ότι ζχουν τθν τάςθ
να ονειροπολοφν. Επίςθσ, διαςπϊνται εφκολα, ζχουν δυςκολία να εργαςτοφν
ανεξάρτθτα, και ςυχνά εγκαταλείπουν τθν εργαςία αν τουσ φανεί δφςκολθ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα τα γνωςτικά αντικείμενα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Μια μακιτρια ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ επιςτρζφει πάντα ςτο ςπίτι
αναφζροντασ πωσ δεν ζχει εργαςίεσ να ετοιμάςει. Οι γονείσ τθν πιζηουν να γράφει
τισ οδθγίεσ που τθσ δίνει θ εκπαιδευτικόσ γιατί δεν τθν πιςτεφουν ότι δεν τθσ
ανατίκενται εργαςίεσ για το ςπίτι. Κάποιεσ φορζσ γράφει κάποια εργαςία αλλά δεν
ζχει διάκεςθ να τθν ολοκλθρϊςει και παραπονιζται ότι δεν είναι ικανι για τίποτα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;

293.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που
υποςτθρίηονται ακαδθμαϊκά και ςτο ςπίτι από τουσ γονείσ τουσ ζχουν καλφτερθ
επίδοςθ ςτο ςχολείο.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Στϋ,
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Οι γονείσ ενόσ μακθτι με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ κζλουν να βοθκιςουν το
παιδί τουσ για τθν προετοιμαςία για το ςχολείο, αλλά δεν ξζρουν πϊσ να το
υποςτθρίξουν να μάκει τθν φλθ τθσ ιςτορίασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτο γονζα να κάνει για να βοθκιςει ςτο παιδί του ςτισ
κατϋοίκον εργαςίασ;

294.
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι οι μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που
υποςτθρίηονται ακαδθμαϊκά και ςτο ςπίτι από τουσ γονείσ τουσ ζχουν καλφτερθ
επίδοςθ ςτο ςχολείο.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Μεγάλεσ τάξεισ Δθμοτικοφ.
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ζχει πάντα μεγάλο άγχοσ για τισ
εργαςίεσ που πρζπει να ετοιμάςει ςτο ςπίτι, τισ οποίεσ αδυνατεί να ετοιμάςει
μόνοσ του. Ηθτά βοικεια από τουσ γονείσ του οι οποίοι όμωσ δεν ξζρουν τον τρόπο
να τον υποςτθρίξουν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτο γονζα να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν ερευνθτικι
διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι ςτιριξθ ςτο παιδί του;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να δθμιουργθκεί μια
ηεςτι ςχζςθ ανταπόκριςθσ μεταξφ του μακθτι και του εκπαιδευτικοφ. Σε αυτό
αποβλζπουν αρκετά μοντζλα διαχείριςθσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων και ςχολικισ
τάξθσ, όπωσ π.χ. του Thomaσ Gordon, που προτείνουν ςε βάκοσ αλλαγι τθσ
«παραδοςιακισ» φιλοςοφίασ και ςτάςθσ απζναντι ςτουσ μακθτζσ τουσ. Κοινό
ςτοιχείο των εν λόγω μοντζλων είναι ότι ηθτοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ πρϊτα
απ’ όλα να μάκουν να ακοφν χωρίσ να επικρίνουν και να λζνε ειλικρινά αυτό που
αιςκάνονται ςτουσ μακθτζσ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ εκπαιδευτικόσ που ζχει ςτθν τάξθ του ζνα μακθτι με ιπιεσ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ αντιμετωπίηει προβλιματα με τον αργό ρυκμό ςυμπλιρωςθσ των
αςκιςεων και τα πολλά λάκθ που κάνει. Αυτό του προκαλεί ζντονο εκνευριςμό και
κατά ςυνζπεια ζχει δθμιουργθκεί πολφ κακι ςχζςθ μεταξφ τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε καλι ςχζςθ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ ςυνεργαςία μεταξφ ςυνομθλίκων αποτελεί μια
από τισ καλφτερεσ πρακτικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ των
μακθτϊν με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Σφμφωνα με ζρευνεσ που
πραγματοποιικθκαν ςε μακθτζσ δθμοτικοφ ςχολείου, γυμναςίου και λυκείου θ
Διδαςκαλία Μεταξφ ςυνομθλίκων μπορεί να ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθ
βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ και των ςτάςεων μακθτϊν που ζχουν
Μ.Δ., χαμθλι επίδοςθ και προβλιματα ςυμπεριφοράσ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ εκπαιδευτικόσ τοποκετεί τουσ μακθτζσ ανά δφο («ηευγάρια») για να
ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ, ϊςτε με τον τρόπο αυτό να βοθκθκοφν άμεςα και οι
μακθτζσ με ιπιεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που φοιτοφν ςτθν τάξθ του, αλλά ζμμεςα
και οι «καλοί» μακθτζσ. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε «ηευγάρια» με βάςθ τθν επίδοςι
τουσ, ϊςτε μακθτζσ χαμθλισ επίδοςθσ να ςυνεργάηονται με μακθτζσ υψθλότερθσ
επίδοςθσ. Δεν ζδωςε όμωσ προςοχι ςτθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ ςυνεργαςίασ,
δθλαδι δεν εξακρίβωςε αν οι μακθτζσ όλων των «ηευγαριϊν» επικυμοφν να
εργαςτοφν μαηί. Ζτςι κάποιοι μακθτισ με ΜΔ νιϊκουν ανεπικφμθτοι ςτο ηευγάρι
του.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Ροιεσ είναι οι προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ Διδαςκαλίασ Μεταξφ
Συνομθλίκων;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα πορίςματα για τθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν τθσ
πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, οι νζεσ
τεχνολογίεσ (επεξεργαςτισ κειμζνων, θλεκτρονικά και ψθφιακά κείμενα και
διαφάνειεσ, διαδίκτυο) αποτελοφν ουςιαςτικά υποςτθρικτικά εργαλεία του
δαςκάλου και των μακθτϊν κατά το μάκθμα τθσ γλϊςςασ (ιδιαίτερα ςτθ ςθμερινι
εποχι, όπου ζχουν κυριαρχιςει οι επικοινωνιακζσ προςεγγίςεισ και θ τάξθ αποτελεί
χϊρο πραγμάτωςθσ αυκεντικϊν και θμιαυκεντικϊν επικοινωνιακϊν ανταλλαγϊν)
και όχι αντικαταςτάτεσ του δαςκάλου ι των ςχολικϊν εγχειριδίων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Βακμίδα: Εϋ και Στϋ τάξθ Δθμοτικοφ Σχολείου. Μάκθμα:
Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: ο δάςκαλοσ κατά τθ διδαςκαλία τθσ
πφκνωςθσ κειμζνου (περίλθψθσ) ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτισ
παραδοςιακζσ διαδικαςίεσ ςφνοψθσ παραγράφων ςε πλαγιότιτλουσ,
παράφραςθσ λόγου κ.λπ., χωρίσ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν και των
δυνατοτιτων τουσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί μια κετικι ζνασ κετικόσ και
δθμιουργικόσ αιφνιδιαςμόσ των μακθτϊν και αλλαγι του διδακτικοφ
κλίματοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ για τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ
περίλθψθσ με το πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Αναφζρετε ενδεικτικά τρόπουσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθ
διδαςκαλία τθσ πφκνωςθσ κειμζνων.
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναδεικνφουν το ςθμαντικό ρόλο τθσ αυκεντικότθτασ (ι τθσ
προςομοίωςθσ αυκεντικϊν καταςτάςεων) ςτισ δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου,
κατά τθν καλλιζργεια τθσ κειμενικισ ικανότθτασ των μακθτϊν, ςε ςχζςθ με τθν
αξιοποίθςθ τθσ επικοινωνιακισ περίςταςθσ, του ςκοποφ και του αποδζκτθ του
κειμζνου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: Εϋ / Στϋ Δθμοτικοφ. Μάκθμα: Νεοελλθνικι Γλϊςςα.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη – πρόβλημα: Σε δραςτθριότθτα παραγωγισ
επιχειρθματολογικοφ κειμζνου ο δάςκαλοσ προτιμά να μθ χρθςιμοποιιςει
ςυγκεκριμζνο επικοινωνιακό πλαίςιο (ςυγκεκριμζνο αποδζκτθ, ζνταξθ τθσ
δραςτθριότθτασ παραγωγισ λόγου ςτισ κακθμερινζσ επικοινωνιακζσ
ανάγκεσ τθσ τάξθσ ι του ςχολείου, ςαφι επικοινωνιακό ςτόχο), αλλά
χρθςιμοποιεί μία άςκθςθ του ςχολικοφ εγχειριδίου απλϊσ ωσ κζμα προσ
ανάπτυξθ από τουσ μακθτζσ ςε παραδοςιακά ςυγγραφικά πλαίςια
(παραδοςιακι ζκκεςθ).
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιο τρόπο ςυνδζεται θ ςφγχρονθ διδαςκαλία τθσ παραγωγισ λόγου με
τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρροτείνετε
αποτελεςματικοφσ
τρόπουσ
αυκεντικοποίθςθσ
των
δραςτθριοτιτων παραγωγισ λόγου.
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ, που τισ υιοκετεί και το Νζο Σχολείο, ςτόχοσ
είναι θ δθμιουργία ενόσ ςχολείου που να αξιοποιεί κάκε ςφγχρονο εργαλείο, όπωσ
είναι οι διαδραςτικοί πίνακεσ και το θλεκτρονικό βιβλίο.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Ζνασ μακθτισ με μακθςιακά προβλιματα αντιμετωπίηει δυςκολίεσ
αποκωδικοποίθςθσ κατά τθν ανάγνωςθ από το θλεκτρονικό βιβλίο και τον
διαδραςτικό πίνακα, διότι δεν μπορεί να ακολουκιςει τισ γραμμζσ του κειμζνου με
το χζρι, αλλά οφτε και να υπογραμμίςει, όπωσ είχε μάκει ςτο τμιμα ζνταξθσ. Ο
εκπαιδευτικόσ προβλθματίηεται αν πρζπει να επιμζνει να χρθςιμοποιοφν όλοι οι
μακθτζσ το θλεκτρονικό βιβλίο ι αν πρζπει ςτθν περίπτωςθ του μακθτι να κάνει
εξαίρεςθ.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι οι ςφγχρονοι ςτόχοι για τθν αξιοποίθςθ τθσ
τεχνολογίασ ςυςχετίηονται με τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν
ερευνθτικι διαπίςτωςθ ςε αποτελεςματικι διδαςκαλία και μάκθςθ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με τισ επιδιϊξεισ του Νζου Σχολείου, ο μακθτισ κα πρζπει να γίνει
ςυνειδθτόσ Ζλλθνασ Ρολίτθσ - Ρολίτθσ του κόςμου. Ο μακθτισ κα ενδυναμϊςει τθν
ελλθνικι ταυτότθτα και ςυνείδθςθ με βάςθ τισ αξίεσ τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ
αλλθλεγγφθσ, τον ςεβαςμό και τθν αναγνϊριςθ των «άλλων».
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Τάξθ: όλεσ, Μάκθμα: όλα
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
H εμπειρία και ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτζσ που προζρχονται από
διαφορετικό πολιτιςμικό περιβάλλον ςυνικωσ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ για αυτι
τουσ τθ «διαφορετικότθτα». Επιπρόςκετα αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν
εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι οι ςτόχοι του Νζου Σχολείου ςυςχετίηονται με
τα προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μετατρζψει τθν το
ςκοπό του Νζου Σχολείου ςε αποτελεςματικι διδακτικι πράξθ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Γεισηηθφο ηεο πξφζεζεο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ ΓΔΠΠΣ γηα ην Νεπηαγσγείν είλαη ν
θεληξηθφο άμνλαο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γιψζζαο ζχκθσλα κε ηνλ
νπνίν «ηα παηδηά νηθνδνκνύλ ηε γλώζε θάλνληαο αλαπόθεπθηα ιάζε θαηά ηε
δηαδηθαζία, ιάζε όκωο, πνπ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε καο επηηξέπεη λα ηα δνύκε ωο
εθθξάζεηο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηε γλώζε».
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κε πνιιά αιινδαπά παηδηά.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηνί ζηελ παξαδνζηαθή γισζζηθή δηδαζθαιία, ζην πιαίζην ηεο
εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο, θαηεπζχλνπλ ηα λήπηα ζηελ εθκάζεζε ηνπ
γξαπηνχ ιφγνπ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα γισζζηθά πξφηππα (αληηγξαθή ιέμεσλ,
θαηαγξαθή γξακκάησλ….). Οξηζκέλα λήπηα ηα θαηαθέξλνπλ, ηα πεξηζζφηεξα
σζηφζν αληηγξάθνπλ «ιαλζαζκέλα», δελ γξάθνπλ πιήξεηο ιέμεηο…. Τα αιινδαπά
παξαηεξνχλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή, κε ζπκκεηέρνληαο.
Γ. Δρωηήζεις
3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΠΣ ζπζρεηίδνληαη κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;

4. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα

δνθηκάζνπλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα θ μάκθςθ είναι μια κοινωνικι
διαδικαςία, που αναπτφςςεται κατά τθ ςυναναςτροφι του μακθτι με τον/τθν
εκπαιδευτικό και τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/ιτριεσ και ςε αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον του,
φυςικό και κοινωνικό. Γι’ αυτό κεωρείται ότι από τθν προςχολικι ιδθ θλικία πρζπει τα
νιπια να ενκαρρφνονται να αλλθλεπιδροφν τόςο με τουσ άλλουσ (εκπαιδευτικό και άλλα
νιπια) όςο και με τα υλικά και το χϊρο, που ςε αυτό το πλαίςιο αποτελεί μακθςιακό
περιβάλλον.
Β. Περιγραφή ςεναρίου

1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε ζπλνηθία ζε πξνάζηην ηεο Αζήλα, φπνπ θαηνηθνχλ θαη
αξθεηνί αιινδαπνί.
Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Μία νθπιαγωγόσ ζχει εργαςτεί ςε πολλά νθπιαγωγεία
τθσ περιφζρειασ και του κζντρου τθσ Ακινασ. Στο τμιμα ςτο οποίο εργάηεται φοιτοφν 23
παιδιά που καλφπτουν όλο το φάςμα των επιδόςεων. Μολονότι διακζτει μεγάλο
ενδιαφζρον για να βοθκιςει τα παιδιά να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ και να αναπτφξουν
ποικίλεσ δεξιότθτεσ, διαπιςτϊνει ότι χρόνο με το χρόνο περιζρχεται ςε όλο και μεγαλφτερθ
αδυναμία να παρακινιςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν τθσ για τθ διαδικαςία. Οι τρόποι
που χρθςιμοποιεί για τθν παρακίνθςθ του ενδιαφζροντοσ περιςτρζφονται γφρω από το να
τονίηει τθ ςπουδαιότθτα ςυγκεκριμζνων γνϊςεων, που πολλζσ φορζσ δεν ςυςχετίηονται με
τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν.
Γ. Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα προβλιματα
που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει, ϊςτε να δθμιουργιςει ζνα γνιςιο
ενδιαφζρον ςτα παιδιά, αξιοποιϊντασ τα νζα κεωρθτικά και ερευνθτικά δεδομζνα;

303
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ «υποςτθρικτικι διδαςκαλία» ςυνιςτά ζνα ολόκλθρο μακθςιακό
περιβάλλον που δθμιουργεί ο εκπαιδευτικόσ, ϊςτε να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να
αναπτυχκοφν γνωςτικά και να περάςουν από τθν υποβοθκοφμενθ ςτθν αυτόνομθ μάκθςθ.
Σε κάκε τζτοιο περιβάλλον, οι ατομικζσ γνωςτικζσ διαδικαςίεσ εξαρτϊνται από τισ
αντίςτοιχεσ των άλλων, από τα διακζςιμα εργαλεία, τα παρεχόμενα κίνθτρα και τουσ
τρόπουσ επικοινωνίασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου

1. Γεδομένα: Νεπηαγσγεία ζηηο δπηηθέο ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο.
Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί εκφράηουν προβλθματιςμό για τισ
δυνατότθτεσ όλων των παιδιϊν να ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ ςχετικά με ηθτιματα
φυςικοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. Υποςτθρίηουν ότι πολλά παιδιά είναι αμζτοχα και
αδιάφορα, ενϊ κάποια παρακωλφουν τθ διαδικαςία τθσ ςυηιτθςθσ, ενοχλϊντασ τουσ
υπολοίπουσ. Οι εκπαιδευτικοί αναηθτοφν παιδαγωγικά κριτιρια και προχποκζςεισ, ϊςτε
να βοθκιςουν τα παιδιά να βρουν νόθμα ςτθ διαδικαςία και να κελιςουν να ςυμμετζχουν.

Γ. Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα προβλιματα
που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ να κάνουν ϊςτε να αξιοποιιςουν τισ
δυνατότθτεσ τθσ υποςτθρικτικισ διδαςκαλίασ για τθ μετάβαςθ από τθν υποβοθκοφμενθ
ςτθν αυτόνομθ μάκθςθ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα τα παιδιά
αντιμετωπίηουν κετικά τθν μακθςιακι διαδικαςία όταν εμπλζκονται ενεργά ςε
αυτι και κυρίωσ εάν τουσ δίνεται θ ευκαιρία να αλλθλεπιδράςουν με ςυςτθματικό
τρόπο με το περιβάλλον τουσ, φυςικό και ανκρωπογενζσ, κοινωνικο-πολιτιςμικό.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε κε πξνλνκηνχρν ζπλνηθία ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ
θαηνηθνχλ αξθεηνί αιινδαπνί.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηνί ζηελ θπξίαξρε γηα ρξφληα πξαθηηθή, ζρεδηάδνπλ θαη
θαζνξίδνπλ πιήξσο θαη ιεπηνκεξψο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. Οπζηαζηηθά αδηαθνξνχλ ηφζν γηα ηελ
θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ, φζν θαη γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Πνιιά παηδηά
αδηαθνξνχλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κάπνηα απφ απηά αληηδξνχλ έληνλα. Οη
εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ επηκφξθσζε ζε ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο;
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
5. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
6. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη
ην πξφβιεκα ζα κπνξνχζε ίζσο λα επηιπζεί κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο
δηδαθηηθήο ηνπο πξαθηηθήο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα τα παιδιά
υποςτθρίηονται ςτθν αποκωδικοποίθςθ του γραπτοφ τρόπου αναπαράςταςθσ τθσ
πλθροφορίασ με τθν αξιοποίθςθ λειτουργικϊν ερεκιςμάτων γραπτοφ λόγου
(αναδυόμενοσ γραμματιςμόσ). Ρρόκειται για το ςτάδιο που προθγείται τθσ
ςυςτθματικισ διδαςκαλίασ τθσ ανάγνωςθσ και τθσ γραφισ, κατά το οποίο μποροφν
να οργανωκοφν διαδικαςίεσ που κινθτοποιοφν άμεςα τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε πξνλνκηνχρν ζπλνηθία κεγαινχπνιεο.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί ππφ ηελ πίεζε ησλ γνλέσλ παξακέλνπλ πηζηνί ζηελ παξαδνζηαθή
γισζζηθή δηδαζθαιία, ζην πιαίζην ηεο εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο,
θαηεπζχλνπλ ηα λήπηα ζηελ εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα
γισζζηθά πξφηππα (αληηγξαθή ιέμεσλ, θαηαγξαθή γξακκάησλ….). Αγλννχλ δειαδή
πιήξσο ηνπο πξνηεηλφκελνπο απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ θαη ηνλ Οδεγφ
Νεπηαγσγνχ δηδαθηηθνχο ηξφπνπο. Σηηο ππνδείμεηο ηνπ/ηεο Σρνιηθήο Σπκβνχινπ γηα
ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο αληηηείλνπλ φηη ε παξαδνζηαθή απηή πξαθηηθή είλαη
απνηειεζκαηηθή, εθφζνλ ηα φια ηα παηδηά απνθνηηνχλ κε πιήξε γλψζε αλάγλσζεο
θαη γξαθήο.

Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά
πνξίζκαηα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
δνθηκάζνπλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Βαζηθή αξρή ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ γηα ηελ
Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε είλαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ε κάζεζε είλαη κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, ε γλψζε αληηκεησπίδεηαη σο
νιφηεηα θαη ηφζν νη ηξφπνη πξνζέγγηζήο ηεο φζν θαη ηα κέζα πνπ αμηνπνηνχληαη είλαη
πνηθίια: ελεξγεηηθή θαη ζηαδηαθή νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο θαη ην πεξηβάιινλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε απνκαθξπζκέλν ρσξηφ.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί παξφιν πνπ δείρλνπλ λα πηνζεηνχλ ηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε,
νπζηαζηηθά αθνινπζνχλ παξσρεκέλεο πξαθηηθέο εθφζνλ πξνθαζνξίδνπλ πιήξσο
ηφζν ηα ζέκαηα φζν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οπζηαζηηθά ην ζέκα απνηειεί
ηελ αθνξκή γηα δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ, πνπ πνιιέο θνξέο επηρεηξείηαη
ηκεκαηηθά κε πξαθηηθέο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο ηελ επαλάιεςε θαη ηελ εμάζθεζε.
Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά δελ εκπιέθνληαη ελεξγεηηθά θαη δπλακηθά ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, νχηε
νη πξνεγνχκελεο καζεζηαθέο θαη θνηλσληθέο εκπεηξίεο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΓΔΠΠΣ κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
δνθηκάζνπλ νπζηαζηηθά ηηο ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ ηεο

πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πιαίζην εξγαζίαο ζην λεπηαγσγείν
θαη παξάιιεια έλα κέζν πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε, πνιιέο θνξέο θαη κε
πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απφ ηα ππφινηπα κέζα. Τν παηρλίδη, αηνκηθφ ή νκαδηθφ,
θνηλσληθφ ή κε, σο κηα δηαδηθαζία κε λφεκα γηα ην παηδί ηνπ επηηξέπεη λα δεκηνπξγεί
ηνλ θφζκν ηνπ θαη λα ηνλ ζπλδεκηνπξγεί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη λα καζαίλεη
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηα ππφινηπα παηδηά ή ηνπο
ελειίθνπο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγεία ζε νξεηλή πεξηνρή επαξρίαο. Αξθεηνί αιινδαπνί ζηελ
πεξηνρή, πνπ απαζρνινχληαη ζε αγξνηηθέο δνπιεηέο. Κάπνηα παηδηά δελ γλσξίδνπλ
ειιεληθά.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρσξίδνπλ πιήξσο ηελ ψξα ηνπ παηρληδηνχ απφ ηελ ψξα ηεο
εξγαζίαο πνπ ζηνρεχεη ζηε κάζεζε. Τα παηδηά αληηιακβάλνληαη έηζη ην παηρλίδη σο
κηα δηαδηθαζία αλεμάξηεηε πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε φζα καζαίλνπλ, ελψ ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία σο πεξηζζφηεξν επίκνρζε θαη ζνβαξή. Τα αιινδαπά αξθεηέο θνξέο δελ
αληηιακβάλνληαη ηα φζα ηνπο εμεγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη δελ αληαπνθξίλνληαη
επαξθψο ζε φζα απαηηεί ε δνπιεηά ζηελ ηάμε.

Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
δνθηκάζνπλ πξαθηηθέο πνπ ζα αμηνπνηνχλ ην παηρλίδη σο κέζν κάζεζεο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα ε κάζεζε επηηειείηαη πην

απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ήδε απφ
ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Τα παηδηά ζε έλα ηέηνην καζεζηαθφ πιαίζην έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ ελεξγεηηθά ηε γλψζε, πνπ ζεσξνχλ φηη ηνπο είλαη
ρξήζηκε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, θαζψο ηελ εθαξκφδνπλ γηα λα επηιχζνπλ έλα
πξφβιεκα, λα αληηκεησπίζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη κάιηζηα ν θαζέλαο
κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ηξφπν.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε «πξνλνκηνχρν» πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί ππφ ηελ πίεζε αξθεηψλ γνλέσλ επηιέγνπλ ηε κεησπηθή δηδαζθαιία
κε ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά έηνηκεο γλψζεηο, πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο
γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επηηπρία. Έρνπλ έηζη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία θαη
επηδηψθνπλ κε ηελ επαλάιεςε θαη ηελ εμάζθεζε λα δεκηνπξγήζνπλ ζηα παηδηά κηα
ζπγθεθξηκέλε, ίδηα γηα φινπο, γλσζηηθή ππνδνκή. Υπάξρνπλ σζηφζν παηδηά πνπ δελ
κπνξνχλ ή δελ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ απηφ ην ξπζκφ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε
ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
4. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφγχρονεσ διεκνείσ εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ αποκαλφπτουν ότι θ αποδοτικι ςυνεργαςία
μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων για τθν πρϊιμθ παιδικι θλικία. Ραρά το γεγονόσ ότι θ ςυνεργαςία μεταξφ
εκπαιδευτικϊν και γονζων κεωρείται πολφ ςθμαντικι, οι μελζτεσ δείχνουν επίςθσ ότι θ
προϊκθςθ ι θ διατιρθςι τθσ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Συχνά οι ςχζςεισ γονζων και
εκπαιδευτικϊν χαρακτθρίηονται από αντιπαρακζςεισ, ςπάνια είναι ιςότιμεσ με αποτζλεςμα
να μθν υπάρχει ουςιαςτικι επικοινωνία μεταξφ τουσ.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε κεζναζηηθή πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μια νθπιαγωγόσ ζχει ςτθν τάξθ τθσ ζνα παιδί με ζντονο πρόβλθμα «πεικαρχίασ». Θ
νθπιαγωγόσ αναφζρει ςτθ μθτζρα τι ςυμβαίνει και τθ ρωτά πϊσ είναι θ ςυμπεριφορά του
παιδιοφ ςτο ςπίτι. Εκείνθ τθσ απαντά ότι το παιδί τθσ δεν δθμιουργεί κανζνα πρόβλθμα ςτο
ςπίτι. Θ μθτζρα ζρχεται τθν επόμενθ μζρα ςτο ςχολείο και απευκφνεται ςτθν προϊςταμζνθ

του νθπιαγωγείου, δθλϊνοντασ προςβεβλθμζνθ. Δεν δζχεται μάλιςτα να ξαναςυηθτιςει με
τθ νθπιαγωγό. Θ προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου, παρά τισ φιλότιμεσ προςπάκειεσ τθσ,
αδυνατεί να επιλφςει το πρόβλθμα μεταξφ μθτζρασ και νθπιαγωγοφ. Θ τελευταία
αναγκάηεται να απευκυνκεί ςτθ ςχολικι ςφμβουλο.

Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3) Ρϊσ αντιλαμβάνεςτε τθ ςυνεργαςία των γονζων και των εκπαιδευτικϊν ςτο
Νθπιαγωγείο;
4) Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι ερευνθτικζσ διαπιςτϊςεισ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
5) Ρϊσ πιςτεφετε ότι πρζπει να ενεργιςετε ϊςτε να επιλυκεί το πρόβλθμα που
δθμιουργικθκε ςτο ςυγκεκριμζνο νθπιαγωγείο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Τν ζρνιείν δηακνξθψλεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ην δηαθνξεηηθφ θαη, θαη’
επέθηαζε, ηε δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ κέζα: (α) απφ ηελ απεπζείαο θνηλσληθνπνηεηηθή
δηαδηθαζία θαη ηελ επαθή κε άιια παηδηά, ηα νπνία δηαθέξνπλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθά,
εζλνηηθά, γισζζηθά, θπιεηηθά, (β) απφ ηηο ζηάζεηο ηνπ δαζθάινπ, θαη (γ) απφ ην
θαλεξφ ή θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Τν λεπηαγσγείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ
πξναγσγή θιίκαηνο απνδνρήο ηνπ άιινπ, πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο. Οη εθπαηδεπηηθνί
πξνσζψληαο δεκνθξαηηθέο αξρέο, πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη θαιιηεξγψληαο δεμηφηεηεο
δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία δχζθνιεο πξνθιήζεηο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε κεζναζηηθή πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σε μια τάξθ νθπιαγωγείου ζνα παιδί αρνείται να πιάςει το χζρι ενόσ άλλου. Τθ ςτιγμι που
είχαν αρχίςει να χωρίηονται ςε ηευγάρια για να παίξουν ζνα παιχνίδι, θ Ευαγγελία είπε
κατθγορθματικά: «Δε κζλω να παίξω με τον Άχμεντ» και βιάςτθκε να ςυμπλθρϊςει: «Είναι
κοντόσ και μιλάει αλλιϊσ, όχι όπωσ εμείσ. Και είναι και αγόρι. Δε κζλω!» Θ φράςθ αυτι
πυροδότθςε αντιδράςεισ, κακϊσ άρχιςαν και άλλα παιδιά να δθλϊνουν ότι δεν ικελαν να
παίξουν με το ηευγάρι τουσ. Θ νθπιαγωγόσ παρατιρθςε ότι προκειμζνου να δικαιολογιςουν
τθν άρνθςι τουσ, αναπαριγαγαν κάποια ςτερεότυπα που είχαν ςχζςθ με τισ ατομικζσ
διαφορζσ, το φφλο και τθν εκνικότθτα. Ραρατιρθςε, επίςθσ, ότι το ενδιαφζρον των παιδιϊν
γφρω από αυτι τθ ςυηιτθςθ ιταν ζντονο και υποςτιριηαν με πάκοσ τισ απόψεισ τουσ. Το
ηιτθμα αυτό τθν απαςχόλθςε και τθν προβλθμάτιςε.

Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα προβλιματα
που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει, ϊςτε να μπορζςει να κατανοιςει τα
προβλιματα που δθμιουργοφνται και να αντιμετωπίςει τισ προκαταλιψεισ και τα
ςτερεότυπα που αναπτφςςουν τα παιδιά ςτο νθπιαγωγείο;

311
Α. Θεωρηηικές παραδοτές

Ζ κεηάβαζε είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε νπνία
αξρίδεη απφ ην λεπηαγσγείν θαη νινθιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ή ηνπ
δεχηεξνπ ζρνιηθνχ έηνπο, φηαλ ην θάζε παηδί, αλάινγα κε ηνλ πξνζσπηθφ ξπζκφ
αλάπηπμεο θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ, ελζηεξληζηεί ηε λέα ηαπηφηεηα θαη ηνλ
ζπλεπαγφκελν απφ απηή ξφιν ηνπ καζεηή ή ηεο καζήηξηαο. Σχκθσλα κε απηφ ην
ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, ε κεηάβαζε ζεσξείηαη επηηπρεκέλε φηαλ ην παηδί
δηακνξθψζεη ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζρνιείν, φηαλ απνιακβάλεη ηε δηαδηθαζία αγσγήο
θαη κάζεζεο σο ελεξγφ κέινο ηεο νκάδαο ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ησλ ζπκκαζεηξηψλ ηνπ
θαη φηαλ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη δεκηνπξγηθά θαη κε επραξίζηεζε ζηηο
απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ξφιν ηνπ καζεηή ή ηεο καζήηξηαο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε θσκφπνιε.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Ζνα νθπιαγωγείο βρίςκεται δίπλα ςε ζνα δθμοτικό ςχολείο. Τα παιδιά ιταν
εξοικειωμζνα με τθν ιδζα ότι κα πάνε ςτο κτίριο που βριςκόταν δίπλα τουσ. Ρολλζσ
φορζσ θ ςυηιτθςθ περιςτρεφόταν γφρω από το ςχολείο. Στο δθμοτικό, άλλωςτε,
βρίςκονταν τα αδζλφια ι οι φίλοι τουσ από τθ γειτονιά. Ραρόλα αυτά, θ νθπιαγωγόσ
ανίχνευςε ςε διάφορα ςχόλια των νθπίων, ςτα διαλείμματα αλλά και ςτθ διάρκεια
ςυηθτιςεωσ, δείγματα άγχουσ και φοβίασ που ςχετίηονταν με τθ μετάβαςι τουσ ςτθν
άλλθ βακμίδα.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα προβλιματα που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει, ϊςτε να μπορζςει να αντιμετωπίςει πιο
αποτελεςματικά τθν ομαλι μετάβαςθ των παιδιϊν από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό
ςχολείο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο παξάιιεια ηνπ
Οδεγνχ ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε πην νηθείεο ζε
απηά ηηο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα πξνσζήζεη ηε θαληαζία
θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηελ αλαπαξαζηαηηθή
ηνπο ζθέςε θαη λα δηεπξχλνπλ ηφζν ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο φζν θαη ηνπο ηξφπνπο
έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Έηζη κέζα απφ ηέηνηεο
δξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξίδεηαη φρη κφλν ε καζεζηαθή ηνπο πνξεία αιιά θαη ε
δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο αλάπηπμε.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε κεζναζηηθή πεξηνρή ηεο (ζπκ)πξσηεχνπζαο.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:

Ρολλζσ νθπιαγωγοί προςκαλοφν τα παιδιά απλϊσ να ηωγραφίςουν περιγράμματα εικόνων,
να καταςκευάηουν ομοιόμορφεσ χειροτεχνίεσ, να ενϊνουν τελείεσ με γραμμζσ, να
αντιγράφουν προςχεδιαςμζνα μοτίβα…
Λείπουν ςχεδόν πλιρωσ δραςτθριότθτεσ
ελεφκερου ςχεδίου ι προςωπικζσ εικαςτικζσ δθμιουργίεσ με αφορμι κάποια άλλθ
δραςτθριότθτα.

Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα προβλιματα που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο παξάιιεια ηνπ
Οδεγνχ ε κνπζηθή ζην λεπηαγσγείν «δίλεη ζηα παηδηά επθαηξίεο λα αληηιεθζνύλ ηελ
νκνξθηά πνπ ππάξρεη ζηε δωή καο θαη ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάδνπλ κε δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο θαη κέζα ηελ ζπλερώο απμαλόκελε θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη».
Παίδνληαο θαη αθνχγνληαο κνπζηθή, ηξαγνπδψληαο ή παξάγνληαο κνπζηθνχο ήρνπο ηα
παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ελαιιαθηηθνχο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο ηνπ ιφγνπ
εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Τα λεπηαγσγεία κηαο επαξρίαο.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Ρολλζσ νθπιαγωγοί προςπακϊντασ να αποφφγουν το κόρυβο και τθν αταξία ι δεν ζχουν
γωνιά μουςικισ ι είναι διακοςμθτικι κακϊσ βρίςκεται ςε χϊρο ςτον οποίο τα παιδιά δεν
ζχουν πρόςβαςθ. Σε αυτό το πλαίςιο τα νιπια αςχολοφνται με τθ μουςικι ςε
ςυγκεκριμζνεσ πλιρωσ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ, κατά τισ οποίεσ μάλιςτα θ μουςικι
που ακοφγεται και δεν παράγεται από τα παιδιά απλϊσ πλαιςιϊνει τθ δράςθ τουσ.

Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα προβλιματα που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Πνηεο ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο ζα πξνηείλαηε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο

ψζηε ζηαδηαθά λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηεο κνπζηθήο παηδείαο ζηε ζπλνιηθή
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα δεκηνπξγείηαη
πξαγκαηηθή επηζπκία γηα κάζεζε ζηα παηδηά φηαλ αηζζάλνληαη φηη αλαγλσξίδεηαη ην
βίσκά ηνπο θαη ε αμία ηνπο θαη φηαλ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ
ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Έηζη αλαγλσξίδεηαη ε πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ληψζνπλ φηη
κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ην ρψξν λα δξάζνπλ θαη λα παξέκβνπλ ζηε δηαδηθαζία
δηεξεπλψληαο, δηαηππψλνληαο απνξίεο αιιά θαη δνθηκάδνληαο καδί κε ηνπο άιινπο
θαη ζε αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο ιχζεηο θαη δηεπξχλνληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε θεληξηθή ζπλνηθία ηεο πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο κε πνιιά
αιινδαπά παηδηά.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ηνπο αιινδαπνχο φρη κφλν σο δηαθνξεηηθνχο
αιιά θαη σο «πξφβιεκα» γηα ηελ απξφζθνπηε εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Δζηηάδνπλ ζηηο δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
ηφζν απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά είλαη
εμνηθεησκέλα φζν θαη απφ ηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο
δνπιεηάο ζην λεπηαγσγείν (π.ρ. δελ έρνπλ βηβιία ζην ζπίηη ηνπο….). Έηζη εξγάδνληαη
θπξίσο κε ηα εκεδαπά αθήλνληαο ζησπειά ηα ππφινηπα παηδηά ή νδεγψληαο ηα
έκκεζα ζε «παξαβαηηθή» ζπκπεξηθνξά.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
4. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο;

315
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Κεωρθτικοί τθσ εκπαίδευςθσ υποςτθρίηουν ότι οι εναλλακτικζσ μορφζσ
αξιολόγθςθσ είναι εξατομικευμζνεσ, αντιπροςωπευτικζσ τθσ εξζλιξθσ του κάκε
μακθτι, του δίνουν τθ δυνατότθτα να αναπτφξει τον προςωπικό του τρόπο και
ρυκμό μάκθςθσ και δίνουν ζμφαςθ ςτθν αυτό-αξιολόγθςι του αποφεφγοντασ τισ
ςυγκρίςεισ. Ραράλλθλα υποςτθρίηεται ότι θ αξιολόγθςθ αυτισ τθσ μορφισ ζχει
ανατροφοδοτικό χαρακτιρα και ςυμβάλλει ςτθν αναμόρφωςθ και τθ βελτίωςθ τθσ
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε θεληξηθή ζπλνηθία ηεο πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο κε πνιιά
παηδηά.
2. Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα: Συχνά οι νθπιαγωγοί παρά το γεγονόσ ότι
αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία των εναλλακτικϊν μορφϊν αξιολόγθςθσ των παιδιϊν,
όπωσ είναι ο ατομικόσ φάκελοσ ι θ παρατιρθςθ και θ καταγραφι, δθλϊνουν ότι θ
εφαρμογι τουσ ςτο Νθπιαγωγείο είναι δφςκολθ. Επίςθσ, πολλζσ φορζσ
διαπιςτϊνεται ότι ενϊ αρκετοί νθπιαγωγοί ζχουν πειραματιςτεί με εναλλακτικζσ
μεκόδουσ αξιολόγθςθσ δεν ζχουν κατανοιςει τθ μεκοδολογία τουσ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο
πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα δεκηνπξγείηαη
πξαγκαηηθή επηζπκία γηα κάζεζε ζηα παηδηά φηαλ αηζζάλνληαη φηη αλαγλσξίδεηαη ην
βίσκά ηνπο θαη ε αμία ηνπο θαη φηαλ νη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηνπο
επηηξέπνπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη/ή έρνπλ λφεκα γηα ηα ίδηα ηα παηδηά.
Έηζη αλαγλσξίδεηαη ε πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη δεκηνπξγείηαη εζσηεξηθφ
θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε θεληξηθή ζπλνηθία ηεο πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο κε πνιιά
αιινδαπά παηδηά.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σηα λεπηαγσγεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο νη εζληθέο ενξηέο αθνινπζνχλ ηνπο
παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο (ζεκαίεο, παξειάζεηο, πνηήκαηα…) παξφιν πνπ ε εκπεηξία
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο εζληθέο γηνξηέο ηνπο είρε δηδάμεη φηη ηα λήπηα δελ
είλαη ζε ζέζε λα κπνπλ ζηελ νπζία ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο
πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα ε αμηνπνίεζε ηνπ
ππνινγηζηή ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη αθελφο εθπαηδεπηηθά ρξήζηκε,
θαζψο ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε κπνξεί λα δηεπξχλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ησλ
παηδηψλ δηεπξχλνληαο ην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην λεπηαγσγείν
θαη εληζρχνληαο ηε δπλακηθή ηνπ δηεξεπλεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη ην δεκηνπξγηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Παξάιιεια ε
αμηνπνίεζε απηή ζεσξείηαη θαη αλαγθαία θαζψο νη ππνινγηζηέο απνηεινχλ κέξνο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ ηελ νπνία ην λεπηαγσγείν δελ κπνξεί λα αγλνεί.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε θεληξηθή ζπλνηθία ηεο πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο ή ζε
πξσηεχνπζα επαξρίαο.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σηα λεπηαγσγεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο νη λεπηαγσγνί παξφιν πνπ
δηαζέηνπλ ζην λεπηαγσγείν ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο δελ ηνπο αμηνπνηνχλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδνληαο είηε φηη ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα
αζρνιεζνχλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο είηε φηη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή είλαη
παηδεπηηθά απξφζθνξε.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο
πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές

Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα ε βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη ε πηνζέηεζε
δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ.
Ζ ζπλεξγαηηθή απηή ζηφρεπζε ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο, ζπλδηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ,
δηαπξαγκάηεπζε, αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ» θαη ζπκκεηνρή ζε κηα
θνηλή πξνζπάζεηα ζηελ πξννπηηθή κηαο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη δεκηνπξγίαο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε θεληξηθή ζπλνηθία ηεο πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο ή ζε
πξσηεχνπζα επαξρίαο κε πνιιά αιινδαπά παηδηά.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σηα λεπηαγσγεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο νη λεπηαγσγνί δελ νξγαλψλνπλ
ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ην πξφζρεκα φηη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ
ηεο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα,
δηαηαξάζζεηαη ε ηάμε θαη εληείλνληαη θαηλφκελα αληαγσληζκνχ θαη ξαηζηζηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ. Οη κνλαδηθέο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ, πνπ δελ επνπηεχεηαη νχηε ππνζηεξίδεηαη απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ εξγαζία επίζεο ζε νκάδεο εληφο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πεξηνξίδεηαη ζηελ παξάιιειε εξγαζία ησλ παηδηψλ γηα ηελ επίηεπμε απιψο ελφο
θνηλνχ ζηφρνπ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο
πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα ε ΒησκαηηθήΔπηθνηλσληαθή δηδαζθαιία, πνπ εζηηάδεη ζηελ ελίζρπζε κηα επηθνηλσληαθήο ζρέζεο,
ζην πιαίζην ηεο ηζφηηκεο θαη ζπκκεηξηθήο επηθνηλσλίαο, ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα
ελφο αλαπηπγκέλνπ επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο, πνπ εληζρχεη ηνπο θνηλσληθνχο
δεζκνχο θαη ηνλίδεη ην απηνζπλαίζζεκα ησλ αηφκσλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζηε
δπλακηθή ηεο νκάδαο. Ηδηαίηεξα ζην λεπηαγσγείν φπνπ νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ αιιά
θαη ε δπζθνιία επηθνηλσλία είλαη πνιχ κεγάιε απαηηείηαη επηκνλή ζε πνιπδηάζηαηεο
επηθνηλσληαθέο πξνζεγγίζεηο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε εκηαζηηθή πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο/ζπκπξσηεχνπζαο ή ζε
πξσηεχνπζα επαξρίαο.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σηα λεπηαγσγεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο νη λεπηαγσγνί δελ εζηηάδνπλ ζε
επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θεσξψληαο σο ζεκαληηθφηεξε ηελ παξνρή γλψζεσλ
κε ην ιφγν θαη ηε δξάζε ηεο εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία. Πνιιέο/νί,
«ζρνιεηνπνηψληαο» ηελ πξνζρνιηθή αγσγή,
πξνβάιινπλ σο πξφζρεκα ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ή ηελ πίεζε ησλ
γνλέσλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;

2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο
πξαθηηθέο ζα ηνπο πξνηείλαηε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα θαη επηζεκαίλεηαη θαη
ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν είλαη
ην θίλεηξν γηα ηε κάζεζε. Τα παηδηά κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη πινχζην ζε
εξεζίζκαηα πεξηβάιινλ εμεξεπλνχλ κε ηηο αηζζήζεηο, δεκηνπξγνχλ ηδέεο θαη δνκνχλ
ηε γλψζε. Ο ρψξνο κάιηζηα ζεσξείηαη φηη έρεη ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή ζεκαζία γηαηί
θάλεη ηα παηδηά αλάινγα κε ηελ νξγάλσζή ηνπ λα ληψζνπλ άιινηε άλεηα θαη άιινηε
άβνια, επράξηζηα ή δπζάξεζηα θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ
κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο/ηνπο λεπηαγσγνχο
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζηελ πεξηθέξεηα.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σηα λεπηαγσγεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο νη λεπηαγσγνί δελ νξγαλψλνπλ ην
ρψξν κε ηξφπν πνπ αληαλαθιά ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ, θαζψο είηε
δελ είλαη αλεξηεκέλεο ζηνπο ηνίρνπο δηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο είηε φζεο ππάξρνπλ είλαη
ηππνπνηεκέλεο θαη δελ αληαλαθινχλ ηελ μερσξηζηή ηαπηφηεηα θάζε παηδηνχ ή ηελ
νκαδηθή ηνπο δνπιεηά. Με πξφζρεκα κάιηζηα ηνλ πεξηνξηζκέλν ρψξν ην πεξηβάιινλ
δελ είλαη πινχζην ζε εξεζίζκαηα νχηε πξνθαιεί ηα παηδηά ζε απηφλνκε ή νκαδηθή
δξάζε.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο θαη πνηεο ελαιιαθηηθέο ζα
ηνπο πξνηείλαηε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα θαη φπσο επηζεκαίλεηαη
θαη ζηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ ν ξφινο πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ νη λεπηαγσγνί
ζην ζχγρξνλν απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα
επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ θφζκν πνπ ηα πεξηβάιιεη, πξνζεγγίδνληάο ηνλ θξηηηθά,
δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη θηλεηνπνίεζε φινπ ηνπ δπλακηθνχ ηνπο, αλάπηπμε φισλ
ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη φισλ ησλ κέζσλ θαη ησλ ηξφπσλ
έθθξαζεο. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ ην ξφιν ν/ε λεπηαγσγφο πξέπεη λα αλαπηχμεη
επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο: θξηηηθή δηεξεχλεζε, θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε,
ζηνραζκφ…
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε φπνηα πεξηθέξεηα.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σηα λεπηαγσγεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο νη λεπηαγσγνί κέλνπλ
πξνζθνιιεκέλνη ζηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν πνπ ήζειε ηε λεπηαγσγφ πξνέθηαζε ηεο
κεηέξαο θαη ηελ εξγαζία ζην λεπηαγσγείν εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο. Έηζη ηφζν ε ζηάζε
ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνπλ ζρεηίδνληαη
πεξηζζφηεξν κε ηελ αληαπφθξηζε ζην ξφιν ηνπ/ηεο θαινχ/ήο, γιπθνχ/ηάο,

ππνκνλεηηθνχ/ήο λεπηαγσγνχ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ παξαπέκπνπλ ζε
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα, παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο
πνπ έρνπλ γίλεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην δπηηθφ θφζκν ζηελ πξννπηηθή ηεο
άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, απηέο φρη κφλν ζπλερίδνπλ λα δηέπνπλ ηα
ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αιιά δείρλνπλ θαη λα βαζαίλνπλ. Πνιιέο έξεπλεο
δείρλνπλ φηη ηα παηδηά αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε θζάλνπλ ζην
ζρνιείν φρη ζηνλ ίδην βαζκφ εμνηθεησκέλα κε ηε γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε εξγαηηθή ζπλνηθία ηεο (ζπκ)πξσηεχνπζαο κε αξθεηά αιινδαπά
παηδηά.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σηα λεπηαγσγεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο νη λεπηαγσγνί δελ ιακβάλνπλ ππφςε
ηνπο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ. Απνδίδνπλ έηζη ηηο
φπνηεο δηαθνξέο θαη ηηο δπζθνιίεο θάπνησλ παηδηψλ ζε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά
(θάπνηα είλαη πεξηζζφηεξν θαη θάπνηα ιηγφηεξν έμππλα) ή ζε αδηαθνξία ησλ γνλέσλ.
Γη’ απηφ νπζηαζηηθά απεπζχλνληαη ζηα ιίγα παηδηά πνπ πξνεξρφκελα απφ
«πξνλνκηνχρα» πεξηβάιινληα έξρνληαη ζην ζρνιείν νπζηαζηηθά πξνεηνηκαζκέλα γηα
ηηο απαηηήζεηο ηνπ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε
ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο απζαίξεηεο επηζηεκνληθά
αληηιήςεηο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα, ε γλψζε θαηαθηηέηαη φηαλ απφ ηα
παηδηά φηαλ απηά ηελ επελδχνπλ κε έλα λήκα γηα απηά ηα ίδηα, γηα ηε δσή ηνπο θαη
ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηζηνξία. Έηζη ππνζηεξίδεηαη φηη θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
πξέπεη λα (αλα)ηξνθνδνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, θαη λα δηακνξθψλεη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ
πνπ λα ζπλδέεη ην λέν κε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε εκηαζηηθή πεξηνρή ηεο (ζπκ)πξσηεχνπζαο.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:

Σηα λεπηαγσγεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο νη λεπηαγσγνί δελ ιακβάλνπλ ππφςε
ηνπο ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. Δπηιέγνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη κε θξηηήξην ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, πξνεγνχκελεο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο αλεμάξηεηα απφ ηα παηδηά ζηα
νπνία απεπζχλνληαη.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
2. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε
ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ηνπο;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Κεωρθτικοί και ερευνθτζσ τθσ εκπαίδευςθσ επιςθμαίνουν ότι ζνα από τα
ςθμαντικότερα πλεονεκτιματα τθσ εργαςίασ ςε ομάδεσ τθσ τάξθσ και τθσ
ςυλλογικισ δράςθσ είναι ότι τα παιδιά αρχίηουν να αναπτφςςουν το αίςκθμα του
«ανικειν» και να αποτελοφν μια κοινότθτα. Σε αυτι τθν μακθτικι κοινότθτα δεν
διαμορφϊνονται μόνο κοινοί ςτόχοι αλλά τα παιδιά αρχίηουν επίςθσ να
διερευνοφν, να αναγνωρίηουν και να διορκϊνουν τισ μεκόδουσ και τισ διαδικαςίεσ ο
ζνασ του άλλου.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οποιοδιποτε νθπιαγωγείο.
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Οι νθπιαγωγοί επιχειροφν να οργανϊςουν
τισ δραςτθριότθτεσ με ομαδοςυνεργατικό τρόπο. Υποδεικνφουν ςτα παιδιά να
ςυνεργαςτοφν ανά τρεισ και να επεξεργαςτοφν μαηί κάποιο «πρόβλθμα». Σφντομα
διαπιςτϊνουν δυςλειτουργίεσ: τα παιδιά, μολονότι υποτίκεται ότι ςυνεργάηονταν
ωσ ομάδα, ςτθν πραγματικότθτα εργάηονται παράλλθλα και κάνουν τισ εργαςίεσ
μόνα τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρϊσ κα προτείνατε ςτουσ νθπιαγωγοφσ να κινθκοφν, για να δθμιουργιςουν
πραγματικζσ κοινότθτεσ παιδιϊν που εργάηονται ςυλλογικά;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ερευνθτικά ευριματα δείχνουν ότι πολλά από τα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο
εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ οφείλονται ςε μεγάλο βακμό αφενόσ ςτθν αδυναμία του
ςχολείου να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων μακθτϊν και αφετζρου
ςτθν ιεράρχθςθ των γνϊςεων και των πολιτιςμικϊν πρακτικϊν, με τρόπο που
αποκλείει ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ μακθτϊν. Ζχει μάλιςτα επιςθμανκεί ότι πολλζσ
φορζσ οι ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ διεκδικοφν με παραβατικοφσ τρόπουσ τθν
«παρουςία» τουσ ςτο ςχολείο.
Β. Περιγραφή ςεναρίου

1. Δεδομζνα: Νθπιαγωγεία ςε εργατικζσ περιοχζσ με αρκετοφσ αλλοδαποφσ
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε αρκετά νθπιαγωγεία κάποια παιδιά
αδυνατοφν να ενςωματωκοφν ςτθν τάξθ και ι νιϊκουν περικωριοποιθμζνα και
παραμζνουν ςιωπθλά ι είναι ανιςυχα. Ζτςι, παρεμποδίηουν τθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία, με αποτζλεςμα να τουσ επιβάλλονται ποινζσ που ουςιαςτικά δεν
ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Ζχοντασ υπόψθ τθν ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ, τι κα ςυμβουλεφατε τουσ
εκπαιδευτικοφσ, για να μπορζςουν να ενςωματϊςουν όλα τα παιδια ςτθ
διαδικαςία;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Στο ιςχφον αναλυτικό πρόγραμμα για το Νθπιαγωγείο (Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν), αλλά και ςτον
Οδθγό Νθπιαγωγοφ δίδεται ζμφαςθ ςτθ χριςθ εναλλακτικϊν μεκόδων
αξιολόγθςθσ των παιδιϊν. Τζτοιεσ μζκοδοι αξιολόγθςθσ των μακθτϊν κεωροφνται
κατάλλθλεσ για όλεσ τισ θλικίεσ, ιδιαίτερα όμωσ για τθν προςχολικι και πρϊτθ
ςχολικι θλικία όταν οι μακθτζσ οικοδομοφν ςταδιακά τθν αυτό-εικόνα τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Νθπιαγωγεία ςε εργατικζσ περιοχζσ με αρκετοφσ αλλοδαποφσ
2. Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα: Οι νθπιαγωγοί τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιφζρειασ
παρά το γεγονόσ ότι αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τζτοιων μορφϊν αξιολόγθςθσ των
παιδιϊν, όπωσ είναι ο ατομικόσ φάκελοσ ι θ παρατιρθςθ και θ καταγραφι,
δθλϊνουν ότι θ εφαρμογι τουσ ςτο Νθπιαγωγείο είναι δφςκολθ. Επίςθσ, πολλζσ
φορζσ διαπιςτϊνεται ότι ενϊ αρκετοί νθπιαγωγοί ζχουν πειραματιςτεί με
εναλλακτικζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ δεν ζχουν κατανοιςει τθ μεκοδολογία τουσ ι τισ
χρθςιμοποιοφν χωρίσ να γνωρίηουν τθ χρθςιμότθτά τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα προβλιματα που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρϊσ κα επιχειροφςατε να διαχειριςτείτε τθ ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ με τισ νθπιαγωγοφσ τθσ
περιφζρειάσ ςασ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ραρά τισ διαφορετικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ που ανιχνεφει κάποιοσ ςτον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ ενθλίκων, οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι που προτείνονται και υποςτθρίηονται
διεκνϊσ είναι κυρίωσ εκείνεσ που ενκαρρφνουν τθν ανταλλαγι εμπειριϊν, τθ ςυνεργαςία,
τθ διερευνθτικι μάκθςθ, τθν ενεργό ςυμμετοχι και τθν ανάπτυξθ κριτικοφ ςτοχαςμοφ. Σε
τζτοιεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ αναπτφςςεται ζνα ςυνεργατικό και (ανα)ςτοχαςτικό κλίμα
ςτθ βάςθ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ πλαιςίου (διαςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ)

και οι εκπαιδευτικοί ςταδιακά μετατρζπονται ςε μια επαγγελματικι κοινότθτα πρακτικισ
και μάκθςθσ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Σχολικι Σφμβουλοσ ςτθν περιφζρεια
Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα: Αναλαμβάνετε υπθρεςία ωσ ςχολικι ςφμβουλοσ και
καλείςτε να αντιμετωπίςετε πολλά και ςθμαντικά προβλιματα ςτθν περιοχι ευκφνθσ ςασ:
εποπτεία πολλϊν νθπιαγωγείων, μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν, πολλζσ και διαφορετικζσ
επιμορφωτικζσ ανάγκεσ και μεγάλθ δυςκολία ςτθν επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ των
ςχολικϊν μονάδων και των εκπαιδευτικϊν. Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ με ειςθγιςεισ
αποβαίνουν άκαρπεσ και οι νθπιαγωγοί ςυνεχίηουν να διαμαρτφρονται.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα προβλιματα που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Ρϊσ νομίηετε ότι κα πρζπει να ςχεδιάςετε και να οργανϊςετε τθν επιμόρφωςθ ςτθν
περιοχι ευκφνθσ ςασ προκειμζνου να ανταποκρικείτε όςο το δυνατόν περιςςότερο ςτισ
αυξανόμενεσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με πρόςφατα ερευνθτικά πορίςματα το παιδαγωγικό κλίμα τθσ ςχολικισ
τάξθσ επθρεάηει ςθμαντικά (α) τθ ςχολικι μάκθςθ, (β) τθν κοινωνικι μάκθςθ και (γ) τθν
ψυχικι υγεία των μακθτϊν όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ςθμαςία του είναι
μεγάλθ, ιδιαίτερα αν αναλογιςκεί κανείσ ότι το παιδαγωγικό κλίμα είναι ζνασ από τουσ
πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ μάκθςθσ που ζχει τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςει με δικι
του παρζμβαςθ ο εκπαιδευτικόσ.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Νθπιαγωγείο ςε θμιαςτικι περιοχι με εμφανι τθν ανομοιογζνεια των
μακθτϊν
Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα: Στο ςυγκεκριμζνο νθπιαγωγείο τα παιδιά και θ
νθπιαγωγόσ φαίνονται να είναι ςε υπερζνταςθ, κυμωμζνεσ φωνζσ ακοφγονται και τα παιδιά
ζρχονται ςε ςυνεχείσ ςυγκροφςεισ μεταξφ τουσ. Θ νθπιαγωγόσ δεν δίνει ςθμαςία ι μζνει
αμζτοχθ όταν τα παιδιά είναι ιςυχα και εμπλζκεται μόνο όταν υπάρχουν προβλιματα. Θ
περιςςότερθ ϊρα τθσ θμζρασ χρθςιμοποιείται για ελεφκερο παιχνίδι χωρίσ επίβλεψθ και τθν
υπόλοιπθ ϊρα κάποιεσ προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ πραγματοποιοφνται με
ολόκλθρθ τθν ομάδα των παιδιϊν.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα προβλιματα που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μπορζςει να διαμορφϊςει μζςα ςτθ
τάξθ του κετικό παιδαγωγικό κλίμα;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφμφωνα με ςφγχρονα επιςτθμονικά ερευνθτικά πορίςματα νη καζεηέο
αλαπηχζζνληαη γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά, φηαλ εζηηάδνπκε ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη φρη κφλν ζην απνηέιεζκα δηακνξθψλνληαο έλα επέιηθην

πιαίζην πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο δηθέο ηνπ καζεζηαθέο
δηαδξνκέο, ηνπο δηθνχο ηνπ ηξφπνπο θαη ηηο δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο γηα λα θαηαθηήζεη
ηε γλψζε. Αληηκεησπίδνληαο έηζη ηνπο καζεηέο σο ηδηαίηεξεο «βηνγξαθίεο» θαη φρη σο
θφπηεο ηεο ίδηαο εηθφλαο δίλνπκε ρψξν ζε θαζέλα λα βξεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ θαη ηε
δηθή ηνπ μερσξηζηή πνξεία αμηνπνηψληαο ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγεία ζε φπνηα πεξηθέξεηα.
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σηα λεπηαγσγεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο νη λεπηαγσγνί παξαπνλνχληαη φηη ν
αλνκνηνγελήο καζεηηθφο πιεζπζκφο δελ ηνπο επηηξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην
Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ή λα νξγαλψζνπλ απαηηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζα
επηηξέςνπλ θαη ζηνπο ηδηαίηεξα «επθπείο» καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ επθπία ηνπο
θαη λα εμειηρζνχλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
4. Πνηεο πξνηάζεηο ζα θάλαηε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα
αλαδεηήζνπλ πξαθηηθέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα
ζπκκεηέρνπλ θαη λα εμειηρζνχλ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ

Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν
μεταξφ τουσ. Πταν ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται
μεταξφ τουσ προςφζρουν θ μια ςτθν άλλθ ςυναιςκθματικι ςτιριξθ και ενκάρρυνςθ
και δίνουν από κοινοφ λφςεισ ςτα προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Θ ςυνεργαςία
κάνει τισ εκπαιδευτικοφσ να νοιϊκουν πιο αςφαλείσ, προωκεί τθ δθμιουργικότθτά
τουσ, αλλά και διαμορφϊνει πρότυπα για τθν προϊκθςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ
ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα παιδιά.

Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Αρκετά νθπιαγωγεία τθσ περιφζρειάσ ςασ
Υπάρχουςα κατάςταςη-πρόβλημα:
Δυςκολία ςυνεργαςίασ με τθν άλλθ ςυνάδελφο ςτο ολοιμερο τμιμα. Δεν υπάρχει
για κοινι γραμμι οφτε ωσ προσ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οφτε ςε κζματα
πεικαρχίασ, με αποτζλεςμα τα παιδιά να μθν μποροφν να μπουν ςε πρόγραμμα και
κάνουν διακρίςεισ ανάμεςα ςτθν «καλι» και «κακι» δαςκάλα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα προβλιματα που
περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να μπορζςει να αναπτφξει δθμιουργικι
ςυνεργαςία με τθ ςυνάδελφό τθσ;

331

Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ
απνηειεί αθεηεξία γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο. Καηά ζπλέπεηα,
φζν πην πνιχ εληζρχνπλ ηα παηδηά ηε ζρέζε ηνπο κε ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ,
πξνθνξηθή θαη γξαπηή, ηφζν πην εχθνια θαηαθηνχλ θαη ηε δεχηεξε γιψζζα.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ.
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κε πνιιά αιινδαπά παηδηά.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη- πρόβλημα.
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνληαο ζαλ πξφζεζε λα εληζρχζνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο, επηπιήηηνπλ ηα παηδηά φηαλ θαηά ηελ ψξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ
δηαιείκκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ απζφξκεηα ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη ζπληζηνχλ
ζηνπο αιιφγισζζνπο γνλείο λα κηιάλε ζην ζπίηη ζηα παηδηά ηνπο κφλν –ή θπξίσοζηα ειιεληθά. Γηα θάπνηα παηδηά απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ζπκκεηέρνπλ ιηγφηεξν
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ην
πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πείζαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθέο
πξαθηηθέο θαη ηη ζα ηνπ πξνηείλαηε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές.
Σχκθσλα κε ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ε ζχζηαζε αλνκνηνγελψλ νκάδσλ
επλνεί ζπρλά ηηο δηαιεθηηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηα
παηδηά θαη πξνσζεί ηφζν ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο φζν θαη ηηο δηαδηθαζίεο
θνηλσληθνπνίεζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε κεζναζηηθή πεξηνρή φπνπ ηα παηδηά δελ βξίζθνληαη
ζην ίδην επίπεδν σο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε ην γξαπηφ ιφγν. Δπίζεο ζηελ ηάμε ηα
κηζά παηδηά είλαη λήπηα θαη ηα κηζά πξνλήπηα.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα
Ζ Νεπηαγσγφο ζπζηεκαηηθά επηιέγεη λα ρσξίδεη ηα παηδηά ζε νκνηνγελείο νκάδεο
θαη ηνπο πξνηείλεη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ππνζέηεη φηη κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ αλάινγα κε ην επίπεδφ ηνπο. Σπρλά φκσο δηαπηζηψλεη φηη κε απηφ ηνλ
ηξφπν δελ θαηαθέξλεη πάληα λα θηλεηνπνηήζεη θπξίσο ηα παηδηά πνπ ζεσξεί έρνπλ
θαηαθηήζεη ιηγφηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, είλαη εληνχηνηο ηθαλνπνηεκέλε γηαηί
πηζηεχεη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ «αδηθνχληαη κέλνληαο πίζσ» ηα πην
«πξνρσξεκέλα» παηδηά.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. κε πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ην πξφβιεκα
πνπ παξνπζηάδεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηελ εθπαηδεπηηθφ λα
δνθηκάζεη ζηελ ηάμε ηεο θαη ηε ζχζηαζε αλνκνηνγελψλ νκάδσλ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά επξήκαηα, αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ
ΑΠΣ θαη ηνπ Οδεγνχ Νεπηαγσγνχ έρεη ζεκαζία ηα παηδηά λα ελζαξξχλνληαη θαη λα
ππνζηεξίδνληαη λα δηεξεπλνχλ, λα παξαηεξνχλ, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, λα αλαδεηνχλ

απαληήζεηο θαη λα ηηο ειέγρνπλ. Δπηπιένλ είλαη ζεκαληηθφ λα επηδηψθνπλ λα
δηαηππψλνπλ ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο, ζηε θπζηθή θαζεκεξηλή ηνπο γιψζζα.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Οπνηνδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη –πρόβλημα
Πνιιέο Νεπηαγσγνί πξνζθαινχλ απιά ηα παηδηά λα παξαθνινπζήζνπλ πεηξάκαηα
(π.ρ. κε ηνπο καγλήηεο ή ηε βχζηζε ζσκάησλ) πνπ ηα πινπνηνχλ θαη ηνπο ηα εμεγνχλ
νη ίδηεο ρξεζηκνπνηψληαο επηζηεκνληθνχο φξνπο. Σηε ζπλέρεηα ηα παηδηά εκπεδψλνπλ
απηέο ηηο γλψζεηο κέζα απφ θχιια εξγαζίαο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν ζρεηίδεηαη ε ζεσξεηηθή παξαδνρή κε ηελ θαηάζηαζε πνπ
πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πξνβιεκαηίζεηε ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα
ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές.
Σχκθσλα κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ηα αιιφγισζζα παηδηά πνπ δελ θαηέρνπλ ηε
γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ γηα λα ηελ θαηαθηήζνπλ έρνπλ αλάγθε απφ δξαζηεξηφηεηεο : α)
πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηα βηψκαηα ή/θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα έρνπλ
επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θαη β) πνπ λα είλαη λνεηηθά απαηηεηηθέο ψζηε λα
ελεξγνπνηνχλ ηε ζθέςε ηνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε αζηηθφ θέληξν κε κεγάιν αξηζκφ αιιφγισζζσλ
παηδηψλ, πνιιά απφ ηα νπνία δελ θαηέρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ ηελ ειιεληθή γιψζζα.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα:
Ζ εθπαηδεπηηθφο, ζέινληαο λα κε δπζθνιέςεη θαη απνζαξξχλεη ηα παηδηά, μεθηλά
απφ ηελ εθκάζεζε απιψλ ιέμεσλ κε ηε βνήζεηα εηθφλσλ πνπ ηηο δείρλεη θαζεκεξηλά
ζηα παηδηά ψζηε κέζσ ηεο επαλάιεςεο λα ηνπο ηηο κάζεη. Απνθεχγεη λα θέξεη ζηα
παηδηά βηβιία, αιιά θαη φηαλ ην θάλεη, επηιέγεη βηβιία γηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο.
Πξνβιεκαηίδεηαη φκσο γηαηί ηα παηδηά μερλνχλ ηηο ιέμεηο πνπ ηνπο καζαίλεη ζηα
ειιεληθά θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα βηβιία.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ην
πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πείζαηε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθέο
πξαθηηθέο θαη ηη ζα ηνπ πξνηείλαηε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα
πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα εληζρχζεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη λα
πξνσζήζεη έηζη ηελ απηνλνκία ηνπο, θάηη πνπ ζπκβάιιεη θαη ζηε κεηέπεηηα ζρνιηθή
ηνπο εμέιημε. Δίλαη ινηπφλ βαζηθφ λα δηακνξθψλεη αλνηρηέο δξαζηεξηφηεηεο,
ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνπ ην πιαίζην ηεο ηάμεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε νξεηλφ ρσξηφ κε παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ
νηθνγέλεηεο απφ ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα.

Ζ Νεπηαγσγφο, ζεσξψληαο, φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ πνιιά εξεζίζκαηα θαη δελ έρνπλ
νηθνδνκήζεη αξθεηέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, θαη θπξίσο φηη δελ έρνπλ αλαπηπγκέλν
πξνθνξηθφ ιφγν πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα ζπλδηαιέγνληαη
κεηαμχ ηνπο, έρεη επηθεληξσζεί ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ (π.ρ. γλψζε γξακκάησλ,
αξίζκεζε θαη άιιεο αθαδεκατθέο γλψζεηο) πνπ ηηο θαιιηεξγεί κέζα απφ θιεηζηνχ
ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο.
Γ. Δρωηήμαηα
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη απηέο νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηελ
θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα επηδηψθαηε λα πείζεηε ηελ εθπαηδεπηηθφ λα αιιάμεη
πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ην ΓΔΠΠΣ γηα ην Νεπηαγσγείν αιιά θαη ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, ε
κειέηε ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο - κέζα απφ ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ή
αλαδπφκελα ζρέδηα εξγαζίαο – απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη επξεία
καζεζηαθή πεξηνρή. Ζ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ζρεηηθά ζέκαηα ηα βνεζά λα
αλαπηχμνπλ ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
Νεπηαγσγείν ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή κεγάινπ αζηηθνχ θέληξνπ.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα
Πνιινί εθπαηδεπηηθνί απνθεχγνπλ ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξσπνγελέο
πεξηβάιινλ πηζηεχνληαο φηη είλαη δχζθνια γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Δπηπιένλ,
απνθεχγνπλ ηηο εμφδνπο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Τέινο,
πξνηηκνχλ ηελ ελαζρφιεζε κε πην ηππνπνηεκέλα ζέκαηα (π.ρ. νη επνρέο, ηα
επαγγέικαηα) παξά κε ζέκαηα πην αλνηρηά (φπσο «πνηνη κέλνπλ ζηε γεηηνληά κνπ»)
θνβνχκελνη φηη δελ ζα είλαη πάληα ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηα βηψκαηα θαη ηηο
πηζαλέο αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζηα παηδηά.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ην
πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
αζρνιεζνχλ κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ην ειεχζεξν- ζπκβνιηθφ παηρλίδη ησλ
παηδηψλ ηνπο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο, λα
εθθξάζνπλ θφβνπο θαη ζπλαηζζήκαηα ρσξίο λα εθηεζνχλ, ελψ ηαπηφρξνλα
ππνζηεξίδεη ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ αθαηξεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.
Β. Περιγραθή ζελαξίνπ.
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε αγξνηηθή πεξηνρή κε πνιιά αιιφγισζζα
παηδηά
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη- πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ δηακνξθψζεη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πινχζην
ζε εξεζίζκαηα πνπ λα πξνθαινχλ ηα παηδηά λα εκπιαθνχλ ζε ζπκβνιηθφ
παηρλίδη. Οη γσληέο παξακέλνπλ εμνπιηζκέλεο αλεπαξθψο θαη δελ
αλαλεψλνληαη. Δπηπιένλ, ε εθπαηδεπηηθφο, επεηδή έρεη πνιιά αιιφγισζζα

παηδηά, πξνηηκά ζηε ζέζε ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ λα θάλεη πεξηζζφηεξν
δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ψζηε
λα αμηνπνηεί απηφ ηνλ ζρνιηθφ ρξφλν. Γηα ηα ειιελφθσλα παηδηά απηφο ν
ρξφλνο αμηνπνηείηαη θπξίσο κε ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε δξαζηεξηφηεηεο
γξαπηνχ ιφγνπ πνπ ηα πξνεηνηκάδνπλ γηα ην δεκνηηθφ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν ζπζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηελ θαηάζηαζε
πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λα αμηνπνηήζνπλ ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές.
Σχκθσλα κε ζχγρξνλα εξεπλεηηθά επηζηεκνληθά πνξίζκαηα ε ζρέζε ζρνιείνπνηθνγέλεηαο είλαη έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζπλνιηθά ηε ζρέζε
ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιείν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ
πξνγξακκάησλ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο ζρέζεο είλαη
θαζνξηζηηθφο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ.
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή αζηηθνχ θέληξνπ κε αξθεηνχο
αιιφγισζζνπο καζεηέο.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, θαινχλ
ηνπο γνλείο γηα λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπο αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα
γηα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο πνπ έξρνληαη είλαη
ειάρηζηνη, θπξίσο νη πην κνξθσκέλνη θαη
απηνί πνπ ηα παηδηά ηνπο δελ
αληηκεησπίδνπλ θαλέλα πξφβιεκα νχηε ζε γλσζηηθφ επίπεδν νχηε ζε επίπεδν
ζπκπεξηθνξάο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα
αδηάθνξνπο γνλείο θαη «παξαηηνχληαη» απφ ηελ πξνζπάζεηα λα ηνπο θέξνπλ θνληά
ζην ζρνιείν.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις:
1. Πψο πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη παξαπάλσ παξαδνρέο κε ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηάζηαζε;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα απνθαηαζηήζνπλ απηή ηε ζρέζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές.
Σχκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, αιιά θαη κε βάζε ηελ αληίιεςε πνπ
δηαπεξλά ην ΓΔΠΠΣ θαη ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο
ζηφρνπο ηνπ Νεπηαγσγείνπ είλαη λα έξζνπλ ηα παηδηά αβίαζηα θαη θπζηθά ζε
επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν, λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο γξακκαηηζκνχ, λα
θαηαλνήζνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο γξαθήο, λα εκπιαθνχλ ζε
δηαδηθαζίεο γξαθήο θαη λα απνθηήζνπλ θίλεηξα ελαζρφιεζεο κε ην γξαπηφ
ιφγν.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ.
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε κεζναζηηθή πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο κε
αξθεηέο επθαηάζηαηεο νηθνγέλεηεο.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα
Ζ Νεπηαγσγφο ζέινληαο λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά γηα ην δεκνηηθφ θαη θάησ
απφ ηελ πίεζε θάπνησλ γνληψλ δνπιεχεη ζπζηεκαηηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
εθκάζεζεο ησλ γξακκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο θχιια εξγαζίαο πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο θνξάο ηνπο θαη

δεηά ζπρλά απφ ηα παηδηά λα αληηγξάθνπλ ιέμεηο ή θαη κηθξά θείκελα (π.ρ.
πξνζθιήζεηο). Αληίζεηα αλαθφπηεη ηηο απζφξκεηεο απφπεηξεο γξαθήο, εθφζνλ
πηζηεχεη φηη ε θαηάθηεζε ηνπ θψδηθα πξνεγείηαη ηεο παξαγσγήο θεηκέλσλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν ζπλδένληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηηο πξαθηηθέο ηεο
εθπαηδεπηηθνχ;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηελ εθπαηδεπηηθφ λα
ζηξαθεί ζε ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές.
Σχκθσλα κε απνηειέζκαηα καθξφρξνλσλ εξεπλψλ, ηα παηδηά νηθνδνκνχλ ην
ζχζηεκα γξαθήο κέζα απφ πεηξακαηηζκνχο θαη απφπεηξεο πνπ θάλνπλ. Σηελ
πνξεία ηνπο απηή, πνπ δελ είλαη γξακκηθή, θάλνπλ αλαπφθεπθηα πνιιά ιάζε.
Ζ απνδνρή ηνπ ιάζνπο σο έλδεημεο ηεο αηνκηθήο πνξείαο ηνπ θάζε παηδηνχ
θαη ε ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ λα γξάθνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά κπνξνχλ
απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημή ηνπο ζηε γξαθή.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγεία ζε φπνηα πεξηθέξεηα.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-Πρόβλημα.
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνληαο δηδάμεη ζηα παηδηά κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηα
γξάκκαηα, ηνπο δεηάλε ζπρλά λα αληηγξάςνπλ θάηη. Όηαλ ηα παηδηά ζέινπλ
λα γξάςνπλ θάηη απζφξκεηα, πξνθεηκέλνπ λα ην γξάςνπλ ζσζηά, ηα βνεζάλε
είηε ππαγνξεχνληάο ηνπο ηα γξάκκαηα, είηε ππνζηεξίδνληάο ηα σο πξνο ηε
γξαθν-θσλεκηθή αληηζηνίρεζε. Κάπνηα παηδηά ηεο ηάμεο εληνχηνηο αξλνχληαη
ζπζηεκαηηθά λα γξάςνπλ θάηη απφ κφλα ηνπο θαη δεηάλε πάληα απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα ηνπο γξάςνπλ απηφ πνπ ζέινπλ λα πνχλε γηα λα ην
αληηγξάςνπλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Πψο ζπλδέεηαη κε ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ε ζπλζήθε πνπ πεξηγξάθεηαη
ζην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο πεξηζζφηεξν ζχκθσλεο κε ηελ αληίιεςε ηνπ
(αλαδπφκελνπ) γξακκαηηζκνχ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Ζ δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή είλαη κηα παηδαγσγηθή ε νπνία είλαη
επηθεληξσκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη ζηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο. Σην
πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο φινη νη καζεηέο βξίζθνπλ ην
ρψξν θαη ην ρξφλν λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο καζεζηαθέο δηαδξνκέο θαη
λα εθθξαζηνχλ. Αλ θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή ελδηαθέξεηαη γηα ην
άηνκν, δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία γηαηί απηφ πνπ
ηελ ελδηαθέξεη είλαη ε ζπκβνιή ηνπ αηνκηθνχ ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ.
1. Γεδομένα: Οπνηνδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα.
Οη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνληαο ηελ αλνκνηνγέλεηα ηεο ηάμεο, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά ηνπο πξνηείλνπλ
δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην επίπεδφ ηνπο. Τα παηδηά
πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε εξγαζίεο πςειφηεξνπ βαζκνχ δπζθνιίαο,

έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη «ηθαλφηεξνη» απφ ηα ππφινηπα παηδηά
θάλνπλ ζπρλά θνξντδεπηηθά ζρφιηα ππνηηκψληαο ηα άιια παηδηά. Απνδέθηεο
θνξντδίαο γίλνληαη θπξίσο ηξία παηδηά ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί δεηνχλ
θπξίσο λα δσγξαθίζνπλ, πηζηεχνληαο φηη ζα απνηχρνπλ ζε νηηδήπνηε άιιν.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1.
Με πνηνλ ηξφπν ζπζρεηίδνληαη νη εξεπλεηηθέο παξαδνρέο κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λα πηνζεηήζνπλ άιιεο πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ην ΓΔΠΠΣ θαη ηνλ Οδεγφ Νεπηαγσγνχ βαζηθφο ζηφρνο ηνπ
Νεπηαγσγείνπ ζε ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά είλαη ηα παηδηά λα αξρίζνπλ λα
ζθέθηνληαη κε ηξφπνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε καζεκαηηθή επηζηήκε, θαζψο
θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ καζεκαηηθψλ ,
δειαδή ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα ρξεζηκνπνηνχκε ζηε δσή καο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδνκέλα: Νεπηαγσγείν ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή κε πνιινχο ηζηγγάλνπο
καζεηέο.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη – πρόβλημα.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζέινληαο λα πξνεηνηκάζνπλ ηα παηδηά γηα ην Γεκνηηθφ
δηδάζθνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο αξηζκνχο κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά (απφ ην 1 σο
ην 10) κε αμηνπνίεζε παξαδεηγκάησλ, ηξαγνπδηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην
εκπφξην θαη θχιισλ εξγαζίαο. Σηαδηαθά θαη πξνο ην ηέινο ηεο ρξνληάο ηα
εηζάγνπλ ζε καζεκαηηθά ζχκβνια πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο αζθήζεηο εμάζθεζεο. Παξά ηε
ζπζηεκαηηθφηεηα ζηε δνπιεηά ηνπο πνιιά παηδηά δελ θαηαθέξλνπλ θαζφινπ
λα θαηαλνήζνπλ απηή ηε καζεκαηηθή γιψζζα, θάηη ην νπνίν απνγνεηεχεη
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηελ θαηάζηαζε
πνπ πεξηγξάθεηαη;
2. Πνηεο ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Τα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ησλ καζεκαηηθψλ επηθεληξψλνληαη ζηελ
αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ηνπ ζπιινγηζκνχ, ζηελ
θαιιηέξγεηα ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη
ζηελ απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο απφ ηα παηδηά ζε ζρέζε κε ηα
παξαπάλσ. Δπηπιένλ, ζηνρεχνπλ ζην λα αληινχλ ηα παηδηά απφιαπζε
απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηα καζεκαηηθά.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ.
1. Γεδομένα: Οπνηνδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί δηαρσξίδνπλ ζαθψο ηελ ψξα ησλ καζεκαηηθψλ κε ηηο
ψξεο πνπ αζρνινχληαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αλάγλσζε
παξακπζηψλ, παηρλίδηα ζηελ απιή κε θαλφλεο, νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ

ηεο ηάμεο, ζπδεηήζεηο γηα εμφδνπο απφ ην ζρνιείν ζην πιαίζην
ζρεδίσλ εξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρφιεζεο κε ηα
καζεκαηηθά πξνηείλνπλ ζηα παηδηά θχιια εξγαζίαο γηα ηηο έλλνηεο
ηνπ ρψξνπ, ηα ζρήκαηα, ηνπο αξηζκνχο, ηηο καζεκαηηθέο πξάμεηο.
Πνιιά παηδηά ηα θαηαθέξλνπλ θαη απαληνχλ ζσζηά, ελψ αξθεηά
απνηπγράλνπλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις.
1. Με πνην ηξφπν ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηελ
θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα πηνζεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σην πιαίζην ηνπ ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ήδε απφ ην
Νεπηαγσγείν λα εηζαρζνχλ ηα παηδηά ζε πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη
κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σηφρνο είλαη λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά πνηεο αλάγθεο
ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ εμππεξεηνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε ηη καο
ρξεζηκεχνπλ ζηε δσή καο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κε δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν απνκνλσκέλν ζε νξεηλφ ρσξηφ.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα.
Οη Νεπηαγσγνί, αλ θαη δηαζέηνπλ δχν ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ςεθηαθή
κεραλή θαη ςεθηαθή βηληενθάκεξα, ζεσξψληαο φηη ηα παηδηά είλαη κηθξά θαη
δελ δηαζέηνπλ εκπεηξίεο ηερλνινγηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη θαζφινπ δεμηφηεηεο
ρεηξηζκνχ ηνπο, επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηεο απηά ηα κέζα γηα ηελ
αλαδήηεζε πιηθνχ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο ηνπο, Πνιχ ζπάληα πξνηείλνπλ
ζηα παηδηά λα δνπιέςνπλ αηνκηθά κε θάπνην ινγηζκηθφ ηνπ εκπνξίνπ πνπ
πεξηιακβάλεη παηρλίδηα εμάζθεζεο ζηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκψλ θαη ησλ
γξακκάησλ.
Γ. Δρωηήμαηα
1. Πψο ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηηο πξαθηηθέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα επηδηψθαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
πηνζεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο πξαθηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ηα παηδηά θηάλνπλ ζην
ζρνιείν κε πνιηηηζκηθέο απνζθεπέο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ
απφζηαζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξφηππε γιψζζα θαη ηελ ζρνιηθή θνπιηνχξα.
Σηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα απνδερηεί ηηο δηαθνξεηηθέο
θνπιηνχξεο θαη γιψζζεο ησλ παηδηψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε δηεχξπλζή ηνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ζε ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή κε παηδηά ρακεινχ θαη
κέζνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη- πρόβλημα

Οη Νεπηαγσγνί ζην ζπγθεθξηκέλν Νεπηαγσγείν ζεσξψληαο φηη ηα πεξηζζφηεξα
παηδηά δελ είλαη θαζφινπ εμνηθεησκέλα κε ηα βηβιία θαη ζέινληαο λα ηα
ελεξγνπνηήζνπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ηνπο δεηάλε λα θέξλνπλ θαηά
δηαζηήκαηα ζηελ ηάμε ηνπο έλα αγαπεκέλν ηνπο βηβιίν θαη λα ην
παξνπζηάδνπλ. Κάπνηα παηδηά δελ θέξλνπλ πνηέ βηβιία. Απφ ηα βηβιία πνπ
θέξλνπλ ηα ππφινηπα παηδηά νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ απηά κε ηα πην
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, επηβξαβεχνληαο ηα παηδηά πνπ ηα έθεξαλ, θαη ηα
δηαβάδνπλ ζηελ ηάμε.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις:
1. Με πνηνλ ηξφπν ζπλδένληαη νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο
παξαπάλσ παξαδνρέο;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιεο πξαθηηθέο ψζηε λα ακβιχλνπλ ηηο θνηλσληθέο
αληζφηεηεο;
346
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Με βάζε επηζηεκνληθά πνξίζκαηα, ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε
ηεο εμέιημεο ησλ παηδηψλ (θαηαγξαθέο, εκεξνιφγην ) απνηειεί βαζηθφ
εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εθφζνλ ηνπ επηηξέπεη λα έρεη
κηα ζαθή εηθφλα γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη ην θάζε παηδί κφλν ηνπ θαη
ηη κε βνήζεηα θαη πψο κπνξεί λα ην ππνζηεξίμεη.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηνδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα
Οη εθπαηδεπηηθνί ηελ ψξα ηνπ ειεχζεξνπ παηρληδηνχ δελ βξίζθνληαη
ζπλήζσο θνληά ζηα παηδηά, δεδνκέλνπ φηη αζρνινχληαη κε ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σηελ παξαίλεζε
ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ λα παξαηεξνχλ ηα παηδηά θαη λα
θαηαγξάθνπλ, νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη απηφ δελ είλαη νχηε
πξαθηηθά εθηθηφ (ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ) νχηε ρξήζηκν,
εθφζνλ μέξνπλ θαιά ηα παηδηά θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, αθνχ
θξαηάλε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηα θχιια εξγαζίαο πνπ ηνπο δίλνπλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Πψο ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηηο πξαθηηθέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ παξαδείγκαηνο;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα επηρεηξνχζαηε λα πείζεηε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα πηνζεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές.
Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ θαζνξηζηηθή ζεκαζία παίδεη ε
νξγάλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο. Παξάιιεια, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ κπνξεί λα είλαη εκπινπηηζηηθφο. Δίλαη
πνιχ ζεκαληηθφ νη εθπαηδεπηηθνί, ρσξίο λα είλαη παξεκβαηηθνί, λα κπνξνχλ λα
εμειίμνπλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ην ζπκβνιηθφ παηρλίδη ησλ παηδηψλ
κεηαζρεκαηίδνληάο ην απφ αλψξηκν ζε ψξηκν, δίλνληαο ζηα παηδηά επθαηξίεο λα

αζρνιεζνχλ κε ηξφπν θπζηθφ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη θαη κε πξαθηηθέο
γξακκαηηζκνχ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηνδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη-πρόβλημα
Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ νξγαλψζεη ηηο γσληέο κε ηα πιηθά ηνπ εκπνξίνπ πνπ είλαη
ηππνπνηεκέλα ζηα πεξηζζφηεξα Νεπηαγσγεία. Kαηά ηε δηάξθεηα πνπ ηα παηδηά
παίδνπλ ζηηο γσληέο δελ παξεκβαίλνπλ θαζφινπ ζην παηρλίδη ηνπο, ζεσξψληαο φηη κε
απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ην αλαζηείινπλ. Τα παηδηά παίδνπλ αξθεηά κεραληζηηθά
κηκνχκελα ζθελέο (π.ρ. ζπλαιιαγέο ζην καγαδάθη) αιιά ζχληνκα βαξηνχληαη, κε
απνηέιεζκα νη γσληέο λα κέλνπλ νπζηαζηηθά αλαμηνπνίεηεο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν ζρεηίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα κε ηηο ζεσξεηηθέο
παξαδνρέο;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ζπκβνιηθνχ
παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ θαη ηη είδνπο ζπκκεηνρή ζα ηνπο πξνηείλαηε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Mε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο ηα παηδηά ρηίδνπλ γλψζεηο πάλσ ζε
πξνεγνχκελα βηψκαηα/ εκπεηξίεο, ελψ παξάιιεια απνθηνχλ εξγαιεία
κάζεζεο (δηαρείξηζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο, θξηηηθή ζθέςε θιπ) ζε ζπλζήθεο
αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. Δπηπιένλ, ε κάζεζε
απνθηά λφεκα γηα ηα παηδηά ζην πιαίζην νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ
ζπλδένπλ ηε λέα γλψζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε/ εκπεηξία. Ζ
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ηελ νπνία πξνηείλεη ην ΓΔΠΠΣ,
αληαλαθιά απηήλ ηελ αληίιεςε γηα ηε κάζεζε.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν ρσξηνχ αγξνηηθήο πεξηνρήο.
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη –πρόβλημα
H εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, βιέπνληαο ην επίπεδν ησλ παηδηψλ θαη ηηο
ιηγνζηέο ηνπο εκπεηξίεο, θαζψο θαη ην φηη δελ είλαη απηφλνκα θαη νχηε
παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, πηζηεχεη φηη δελ είλαη εχθνιν λα πηνζεηήζεη
δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο –φπσο πηζηεχεη- πξνυπνζέηνπλ ιήςε
πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, δηαρείξηζε πεγψλ
πιεξνθφξεζεο, κεηαγλσζηηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ νηθνδφκεζε εξγαιείσλ
κάζεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ επεμεξγάδεηαη δηάθνξα ζέκαηα (επνρέο,
ηξχγνο, πιαλήηεο, ςσκί) κε έλαλ πην παξαδνζηαθφ ηξφπν (παξνπζίαζε
ζέκαηνο απφ ηελ ίδηα θαη ζηε ζπλέρεηα αηνκηθέο εξγαζίεο γηα εκπέδσζε).
Δληνχηνηο, πξνβιεκαηίδεηαη γηαηί πνιιά απφ ηα παηδηά δελ δείρλνπλ λα
ελδηαθέξνληαη γηα απηά πνπ ηνπο παξνπζηάδεη θαη νχηε θαη λα καζαίλνπλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηάζηαζε;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηελ εθπαηδεπηηθφ λα
πηνζεηήζεη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε;

349
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Τν δηαπνιηηηζκηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη ζε κηα δπλακηθή
πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ξεθηλά απφ ηελ παξαδνρή

φηη νη νκάδεο δελ ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε ελφο νκνγελνπνηεηηθνχ
ραξαθηεξηζηηθνχ αιιά κέζα απφ ηελ ζπλχπαξμε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε
αηφκσλ κε πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο. Γελ θάλεη ιφγν, δειαδή απιά γηα
ζπλχπαξμε θαη παξάιιειε αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκψλ (πνιππνιηηηζκηθφ
κνληέιν) , αιιά γηα δπλακηθέο δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Νεπηαγσγείν κε πνιινχο αιινδαπνχο καζεηέο κε ηδηαίηεξα
ρακειφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν
2. Τπάρτοσζα καηάζηαζη- πρόβλημα.
Οη εθπαηδεπηηθνί, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ζηελ ηάμε πνιιά παηδηά κε εζλνηηθέο,
γισζζηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη παξάιιεια πνιιέο
εληάζεηο κέζα ζηελ ηάμε, απνθαζίδνπλ λα δνπιέςνπλ ην ζέκα ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο. Δπηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θπιέο
(ηλδηάλνη, αθξηθαλνί, εζθηκψνη, θηλέδνη). Μηιάλε γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θπιέο,
ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, ηα ζπίηηα ηνπο, ηνπο ρνξνχο ηνπο θαη θάλνπλ
ηηο αληίζηνηρεο δξακαηνπνηήζεηο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηελ θαηάζηαζε
πνπ πεξηγξάθεηαη;
2. Πνηεο πξνηάζεηο ζα θάλαηε ζηηο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα νδεγήζνπλ ηα
παηδηά ζηελ απνδνρή θαη ζεβαζκφ ηνπ «άιινπ»;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Ζ αιιειεπηδξαζηηθή αλάγλσζε βηβιίσλ ζεσξείηαη φηη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
ηξφπνπο αλάγλσζεο πνπ ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
βηβιίνπ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο δηαηχπσζεο ππνζέζεσλ θαη
ζπζρεηίζεσλ, ζηελ νηθνδφκεζε ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο θαη ζπλνιηθά ζηε
ζπιινγηθή ζπλ-νηθνδφκεζε ηνπ λνήκαηνο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε κε παηδηά φρη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλα κε βηβιία
2.Τπάρτοσζα καηάζηαζη πρόβλημα
Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ ησλ παηδηψλ,
επηιέγνπλ πάληα λα δηαβάδνπλ πξψηα ην βηβιίν θαη ζηε ζπλέρεηα λα
δηαζθαιίδνπλ κε εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ ηελ θαηαλφεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο κέζα απφ
εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο βνεζάλε ηα παηδηά λα
εληνπίζνπλ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ηεο ππφζεζεο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν ζρεηίδνληαη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο κε ηελ θαηάζηαζε
πνπ πεξηγξάθεηαη;
2. Με πνηα επηρεηξήκαηα ζα πξνζπαζνχζαηε λα πείζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λα πηνζεηήζνπλ ζπλδπαζηηθά θαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Έξεπλεο δηαππηζηψλνπλ φηη ε θαηαλφεζε λέσλ γλσζηαθψλ δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη,
φηαλ ν καζεηήο κπνξεί λα θάλεη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2.Τπάρτοσζα καηάζηαζη πρόβλημα
Νεπηαγσγφο επηζεκαίλεη φηη πνιινί καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηα
ηζηνξίεο θαη άιια θείκελα πνπ ηνπο δηαβάδεη , παξά ην γεγνλφο φηη ηνπο εμεγεί ηηο
άγλσζηεο ιέμεηο θαη άιια δχζθνια ζεκεία.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
4. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνπο
καζεηέο ηεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτικζσ ομάδεσ μποροφν να γίνουν κοινότητεσ
μάθηςησ μζςω τθσ διάδραςθσ και τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν, απόψεων,
επεξθγιςεων και επιχειρθμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί Νθπιαγωγοί αμφιςβθτοφν τισ
δυνατότθτεσ των μακθτϊν να επεξεργαςτοφν ςε μικρο-ομάδεσ των 3-4 μακθτϊν
αναλυτικά εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ςκίτςα, αφίςεσ και λοιπισ μορφισ απεικονιςτικό
υλικό, για να κατανοιςουν πλευρζσ και οπτικζσ του κζματοσ τθσ θμζρασ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν Νθπιαγωγό να κάνει ϊςτε να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ
που παρζχουν οι κοινότθτεσ μάκθςθσ για κριτικι προςζγγιςθ των πθγϊν;
353
Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι το διδακτικό πλαίςιο ςτιριξθσ και φκίνουςασ
κακοδιγθςθσ ζχει τθ δυνατότθτα να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να αναπτυχκοφν
γνωςτικά και να περάςουν ςταδιακά ςτθν όλο και λιγότερο κακοδθγοφμενθ και
υποβοθκοφμενθ μάκθςθ, ϊςτε να δθμιουργοφνται ςταδιακά οι προχποκζςεισ για
τθν αυτορυκμιηόμενθ μάκθςθ. Οι δυνατότθτεσ για αυτορυκμιηόμενθ μάκθςθ
μεγιςτοποιοφνται, όταν οι ατομικζσ γνωςτικζσ διαδικαςίεσ ςυμπράττουν με τισ
αντίςτοιχεσ των άλλων και αξιοποιοφν τα διακζςιμα γνωςτικά εργαλεία και
ςφμβολα.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Νθπιαγωγοί τθσ περιφερείασ ςασ
εκφράηουν προβλθματιςμό για τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν να εργαςκοφν
παραγωγικά ζξω από τα πλαίςια άμεςων και δαςκαλοκεντρικϊν προςεγγίςεων.

Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτισ Νθπιαγωγοφσ να κάνουν ϊςτε να αξιοποιιςει τισ
δυνατότθτεσ ενόσ υποςτθρικτικοφ διδακτικοφ πλαιςίου για τθ ςταδιακι μετάβαςθ
τθσ ενεργοφ και αυτόνομθσ μάκθςθσ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζνασ από τουσ αναπτυξιακοφσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι να βοθκιςει τουσ
μακθτζσ να περάςουν από τθν κακοδθγοφμενθ και υποβοθκοφμενθ ςτθν αυτόνομθ
μάκθςθ. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, ο δάςκαλοσ πρζπει ςε πλαίςιο
φκίνουςασ κακοδιγθςθσ να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να κατακτιςουν τθν
εννοιολογικι γνϊςθ (conceptual scaffolding) του κζματοσ τθσ θμζρασ και να
αναπτφξουν τθν ικανότθτα να μακαίνουν διερευνϊντασ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οποιανδιποτε Νθπιαγωγείο
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί Νθπιαγωγοί δεν επικεντρϊνουν τθ
διδαςκαλία τουσ ςτθν ανάπτυξθ των βαςικϊν εννοιϊν του κζματοσ, τισ οποίεσ
απλϊσ παρακζτουν ωσ νζουσ όρουσ και ωσ άγνωςτεσ λζξεισ. Αυτό ζχει ωσ
αποτζλεςμα οι μακθτζσ να μθν αναπτφςςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ, που είναι
αναγκαίεσ για τθ βακφτερθ κατανόθςθ δραςτθριοτιτων και κεμάτων.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με το
πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν οι Νθπιαγωγοί;
2. Τι κα προτείνατε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ περιφερείασ ςασ να κάνουν για να
βελτιωκεί θ κατάςταςθ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε δηαζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηελ εμέηαζε ζεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο
καζεηέο, ζπληείλεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, νη
δηαδηθαζίεο κάζεζεο (π.ρ. έξεπλα ζε νκάδεο) απνθηνχλ ίζε ζεκαζία κε ην
πεξηερφκελν κάζεζεο (δηδαθηέα χιε).
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Νεπηαγσγφο έρεη επηιέμεη σο ζέκα ηε
κειέηε ηεο πεξηνρήο ηνπο. Γίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ απνκλεκφλεπζε πφιεσλ,
πξντφλησλ θαη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηάθνξσλ ηφπσλ. Παξαπνληέηαη φηη νη
καζεηέο δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη φηη δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο
γηα ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηα
δηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο ζηα πεξηζψξηα πνπ παξέρεη ην Ωξνιφγην
Πξφγξακκα;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ για τθ ςχολικι μάκθςθ τονίηουν τθν ανάγκθ ςτιριξθσ των μακθτϊν με
επεξθγιςεισ, νφξεισ και οδθγίεσ μζχρι που να κατακτιςουν τα διδαςκόμενα. Στθ
ςυνζχεια, ςτθ λογικι τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ (fading scaffolding), τα εξωτερικά
ςτθρίγματα πρζπει να υποχωριςουν για να αυτο-ρυκμίηουν οι μακθτζσ τθ
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οποιανδιποτε Νθπιαγωγείο
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Νεοδιόριςτθ Νθπιαγωγόσ προςπακεί να
υποςτθρίξει τουσ μακθτζσ του ςτθν παραγωγι προφορικοφ λόγου αξιοποιϊντασ
ςτο ζπακρο εικόνεσ, ερωτιματα και ςχιματα, που διεπίςτωςε ότι βοθκοφν τουσ
μακθτζσ. Ρροσ το τζλοσ τθσ χρονιά όμωσ διεπίςτωςε ότι οι μακθτζσ άρχιςαν να
δείχνουν όλο και μεγαλφτερθ αδιαφορία. Θ Νθπιαγωγόσ αναρωτιζται που ζκανε το
λάκοσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με το
πρόβλθμα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να αξιοποιιςει ουςιαςτικά τισ
δυνατότθτεσ τθσ ηϊνθσ επικείμενθσ ανάπτυξθσ για τθ μετάβαςθ από τθν
υποςτθριηόμενθ και κακοδθγοφμενθ ςτθν αυτόνομθ μάκθςθ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ τάςεισ για τθν αξιοποίθςθ ιςτοριϊν ςε μικρζσ θλικίεσ επιχειροφν να
εξιςορροπιςουν τθ γνϊςθ του ιςτορικοφ περιεχομζνου και τθν ικανότθτα
αναδιιγθςισ του με τθν ανάπτυξθ ιςτορικισ μάκθςθσ ικανοτιτων, όπωσ είναι θ
χρονολογικι ςυςχζτιςθ και θ επεξιγθςι τουσ μζςω ερμθνειϊν, προκζςεων,
κινιτρων, αναγκϊν και, τζλοσ, μζςω τθσ ςυςχζτιςθσ τουσ με γεγονότα τθσ
ςφγχρονθσ κακθμερινισ ηωισ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οποιανδιποτε Νθπιαγωγείο
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Νθπιαγωγοί τθσ περιφζρειάσ ςασ
επικυμοφν και προςπακοφν να εμπλουτίςουν τθν αφθγθματικι προςζγγιςθ των
ιςτοριϊν με δραςτθριότθτεσ ερμθνείασ και κριτικισ των ιςτορικϊν δεδομζνων και
ςυςχζτιςισ τουσ με κακθμερινζσ καταςτάςεισ. Πμωσ, παρά τισ προςπάκειεσ τουσ
δεν επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελζςματα.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε ςτον εκπαιδευτικό να κάνει ϊςτε να αξιοποιιςει τισ
δυνατότθτεσ όλων των μακθτϊν και να κερδίςει τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφγχρονεσ παιδαγωγικζσ αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ το μάκθμα να είναι ευχάριςτο
και ενδιαφζρον, αλλά τονίηουν επίςθσ ότι οι μακθτζσ πρζπει να μάκουν να
αντιμετωπίηουν ςφνκετεσ, περίπλοκεσ καταςτάςεισ και να ανακαλφπτουν τρόπουσ
υπζρβαςθσ απρόβλεπτων εμποδίων και δυςκολιϊν και, τζλοσ, να εμμζνουν ςτισ
προςπάκειζσ τουσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οποιανδιποτε Νθπιαγωγείο
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Νθπιαγωγοί τθσ περιφζρειασ ςασ,
προκειμζνου να κάνουν το μάκθμα ευχάριςτο και ενδιαφζρον, επιλζγουν εφκολουσ
και «προςιτοφσ» τρόπουσ προςζγγιςθσ των γνϊςεων, όπωσ είναι θ χριςθ
εποπτικϊν μζςων και θ ςυςτθματικι κακοδιγθςθ και θ ελαχιςτοποίθςθ των
απαιτιςεων και των προςδοκιϊν. Ραρόλα αυτά, διαπιςτϊνουν, τελικά, ότι οι
μακθτζσ τουσ δεν αναπτφςςουν τθ ςκζψθ τουσ και, επιπλζον, δείχνουν όλο και
μεγαλφτερθ ανία.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτισ Νθπιαγωγοφσ να κάνουν ϊςτε να βοθκιςουν πραγματικά
όλουσ τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν ενδιαφζροντα και ικανότθτεσ επεξεργαςίασ
πιο ςφνκετων δεδομζνων τθσ ςχολικισ γνϊςθσ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Σφμφωνα με ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ παραδοχζσ, θ ατομικι πορεία μάκθςθσ και
ανάπτυξθσ των μακθτϊν ςυντελείται μζςα ςε πλαίςια αλλθλεπιδράςεισ με τουσ
άλλουσ μακθτζσ. Πταν οι Νθπιαγωγοί αξιοποιοφν τθ δυναμικι τθσ αλλθλεπίδραςθσ,
οι τάξεισ μετατρζπονται ςε κοινότητεσ μάθηςησ, οι οποίεσ μζςα από την ανάπτυξθ
των κοινωνικϊν δεξιοτιτων (ςυνεργαςία, ςυηιτθςθ, ανταλλαγι οπτικϊν, διαλεκτικι
αντιπαράκεςθ), ςυμβάλουν και ςτθ γνωςτικι και γλωςςικι ανάπτυξθ των
μακθτϊν.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οποιανδιποτε Νθπιαγωγείο
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Από ςυηθτιςεισ με Νθπιαγωγοφσ και
επιςκζψεισ ςε Νθπιαγωγεία διαπιςτϊνετε ότι πολλζσ φορζσ για να γίνουν «πολλά
και ολοκλθρωμζνα» κζματα οι Νθπιαγωγοί διαδραματίηουν κυρίαρχο ρόλο, που
δεν αφινει μεγάλα περικϊρια πρωτοβουλιϊν και δράςεων ςτα νιπια.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ κεωρθτικι παραδοχι με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Τι κα προτείνατε ςτουσ Νθπιαγωγοφσ να κάνουν, για να αξιοποιιςουν τισ
δυνατότθτεσ που παρζχουν οι κοινότθτεσ μάκθςθσ και να ικανοποιιςουν τισ
αναπτυξιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν να αποκτιςουν ζναν πιο ενεργθτικό ρόλο ςτθν
τάξθ και να γίνουν ςυμπαραγωγοί τθσ γνϊςθσ μζςα από τισ αλλθλεπιδράςεισ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Θεσξίεο ζην πεδίν ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (ΑΠ) αλαθέξνπλ φηη «Τν ΑΠ
απνηειεί ζρέδην νξγάλσζεο ηεο κάζεζεο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΠ ζπλήζσο
αθνινπζείηαη κηα ηεηξακεξήο πνξεία: α. θαζνξηζκφο ελνηήησλ θαη θαηαγξαθή
ζηφρσλ – β. ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ – γ. ηξφπνο εθαξκνγήο – δ. αμηνιφγεζε».
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Σχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ην φξακα γηα ην
«Νέν Σρνιείν», πξνζαξκνγέο επί ηνπ ΑΠ θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Πψο, θαηά ηελ άπνςή ζαο, πξέπεη λα εξγαζζεί θάζε Νεπηαγσγφο,
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν απηφ;
4. Με πνηα κέζα θαη δηαδηθαζίεο κπνξείηε λα ζπκβάιιεηε ζηελ θαιχηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζπιιφγνπ
δηδαζθφλησλ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Τν θξπθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζηηο ζπλήζεηεο, ηηο αμίεο θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ παγησζεί ζε έλα ζρνιείν σο ηειεηνπξγίεο, κεηαβηβάδνληαη
απφ γεληά ζε γεληά θαη παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία θάηη
είλαη απνδεθηφ θαη «θαιφ» θαη θάηη άιιν φρη. Ζ έξεπλα ππνζηεξίδεη φηη ην θξπθφ
αλαιπηηθφ πξφγξακκα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα θίλεηξα γηα κάζεζε.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Οη Νεπηαγσγνί παξαβιέπνπλ ηηο
επηδξάζεηο ηνπ θξπθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο
θαη αδπλαηνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ φιν απμαλφκελε αδηαθνξία πνπ κπνξεί λα
επηδεηθλχνπλ νη καζεηέο γηα ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζρνιηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
4. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ, ψζηε λα κεηαηξέςνπλ ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε παηδαγσγηθή επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα ζχγρξνλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ
επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο σο νξηδφληηνπ ζηφρνπ, δηφηη κεηαμχ
ησλ άιισλ δηαζθαιίδεη ηε βαζηά θαηαλφεζε ηεο γλψζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ
αλάπηπμε ηεο εζηθήο θξίζεο. .
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα:
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Οη Νεπηαγσγνί δειψλνπλ φηη, ελψ
επηζπκνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε,
δελ γλσξίδνπλ πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ ζηελ πξάμε ζε καζήκαηα φπσο ε Ηζηνξία.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Πψο πηζηεχεηε φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα δείμνπλ φηη δηαζέηνπλ θξηηηθή
ζθέςε ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο ;
4. Πνηεο δξάζεηο ζα αλαιακβάλαηε θαη ηη ζα πξνηείλεηε λα θάλνπλ θαη πψο ψζηε
λα βνεζήζεηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα μεπεξάζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Ζ ζεσξία αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο θπξίσο ζρνιέο Αλαιπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ. Μία απφ απηέο αμηνπνηεί ην ζηνρνθεληξηθφ κνληέιν, ην νπνίν
νξγαλψλεη ην πεξηερφκελν ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γχξσ απφ βαζηθνχο
ζηφρνπο. Τν ελ ιφγσ κνληέιν αμηνπνηείηαη δηεζλψο θαηά ηε ζχληαμε ησλ
Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Απφ ηνπο επηθξηηέο ηνπ ην ζηνρνθεληξηθφ
κνληέιν γηα ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαηεγνξείηαη σο ηερλνθξαηηθή επηλφεζε πνπ
αθπδαηψλεη ηελ αλζξσπηζηηθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη νδεγεί ζηε ρεηξαγψγεζε,
ζηνλ παηδαγσγηθφ θνξκαιηζκφ θαη ζηελ νκνγελνπνίεζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο κάζεζεο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Γεδνκέλνπ φηη θάζε ζεσξεηηθή ζρνιή γηα ηελ αλάπηπμε Αλαιπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ δελ έρεη κφλν αξλεηηθή πιεπξά, αιιά θαη ζεηηθή, πνηα, θαηά
ηελ άπνςή ζαο, είλαη ηα ζεηηθά ηνπ ζηνρνθεληξηθνχ κνληέινπ;
4. Πνηεο δξάζεηο ζα αλαιακβάλαηε θαη ηη ζα πξνηείλαηε ζηηο Νεπηαγσγνχο λα
θάλνπλ, ψζηε λα απνθχγνπλ ηνλ δηδαθηηθφ θνξκαιηζκφ πνπ κπνξεί λα
πξνθχςεη απφ ην ζηνρνθεληξηθφ κνληέιν;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα ζχγρξνλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ
επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο σο νξηδφληηνπ ζηφρνπ, δηφηη
παξάιιεια κε ην λνεηηθή αλάπηπμε εμαζθαιίδεηαη θαη ε ζε βάζνο θαηαλφεζε ηεο
γλψζεο πνπ απνθηνχλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ

1. Γεδομένα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Οη Νεπηαγσγνί δειψλνπλ φηη, ελψ
επηζπκνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε,
δελ γλσξίδνπλ πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ ζηελ πξάμε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Πψο πηζηεχεηε φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα δείμνπλ φηη δηαζέηνπλ θξηηηθή
ζθέςε ζηε κειέηε ηέηνησλ ζεκάησλ ;
4. Πνηεο δξάζεηο ζα αλαιακβάλαηε ψζηε λα βνεζήζεηε ηηο Νεπηαγσγνχο λα
μεπεξάζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σηα ζηνρνθεληξηθά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα επηρεηξείηαη ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε
ζηφρσλ πνπ θαιιηεξγνχλ παξαγσγηθέο θαη αλαπαξαγσγηθέο δεμηφηεηεο κάζεζεο.
Αλαπαξαγωγηθέο δεμηόηεηεο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ επαλαιακβαλφκελεο θαη
απηνκαηνπνηεκέλεο
ελέξγεηεο κάζεζεο, φπσο είλαη ε απνκλεκφλεπζε ηεο
πξνπαίδεηαο ή ελφο θαλφλα γξακκαηηθήο. Παξαγωγηθέο δεμηόηεηεο είλαη απηέο πνπ
αθνξνχλ δεμηφηεηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ
θφζκνπ θαη νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο. Σηελ παξαγσγηθή κάζεζε ε
γλψζε είλαη πξσηφηππε θαη επξεκαηηθή, παξά απηνκαηνπνηεκέλε θαη
αλαπαξαγσγηθή.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Ωο Σρνιηθφο Σχκβνπινο δηαπηζηψλεηε φηη
κεξηθνί Νεπηαγσγνί αγλννχλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηνχο παξαγσγηθνχο ζηφρνπο
ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Καηά ηελ άπνςή ζαο, ζε πνηα αίηηα απνδίδεηαη απηή ε επηινγή θάπνησλ
εθπαηδεπηηθψλ;.
4. Πνηα κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ζαο ζηελ ελίζρπζε αμηνπνίεζεο
παξαγσγηθψλ ζηφρσλ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Ζρευνεσ διαπιςτϊνουν ότι οι μακθτικζσ ομάδεσ μποροφν να γίνουν κοινότητεσ
μάθηςησ μζςω τθσ διάδραςθσ και τθσ ανταλλαγισ εμπειριϊν, απόψεων,
επεξθγιςεων και επιχειρθμάτων.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Αρκετοί δάςκαλοι πιςτεφουν ότι τα παιδιά
του Νθπιαγωγείου δεν μποροφν να προχωριςουν πζρα από τθν κατανόθςθ τθσ
αφθγθματικισ παράκεςθσ των γεγονότων. Γιϋαυτό κεωροφν ωσ ανεδαφικζσ
προςεγγίςεισ ςυναδζλφων τουσ που ανακζτουν ςε μικρο-ομάδεσ των 3-4 μακθτϊν
να επεξεργαςτοφν αναλυτικά πλοφςια εικονογραφθμζνο εκπαιδευτικό υλικό για να
εντοπίςουν δρϊντεσ, δράςεισ, κίνθτρα, ςυνκικεσ, προκζςεισ, ςκζψεισ,

ςυναιςκιματα, κενά πλθροφόρθςθσ και τα παρόμοια και να τοποκετθκοφν
αξιολογικά επϋαυτϊν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Τι κα προτείνατε ςτθν Νθπιαγωγό να κάνει ϊςτε να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ
που παρζχουν οι κοινότθτεσ μάκθςθσ για κριτικι προςζγγιςθ των πθγϊν;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη γηα λα απνκάζεη ην παηδί κηα ζπκπεξηθνξά
(απφζβεζε) δελ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ζεηηθή ή αξλεηηθή ελίζρπζε, ε νπνία
ελδπλακψλεη ηελ εκθάληζε κηαο ζπκπεξηθνξάο. Δλίζρπζε γηα ηνπο καζεηέο κπνξεί λα
απνηειέζνπλ πιηθέο ακνηβέο, δξαζηεξηφηεηεο (εθδξνκή, παηρλίδη), εληζρπηέο
πιεξνθφξεζεο (έπαηλνο), θνηλσληθνί εληζρπηέο (πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ).
(Σπκπεξηθνξηζκφο, Skinner)
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Παηδί Νεπηαγσγείνπ κε πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο, πνπ δελ ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα αξθεηά απφ ηα ζέκαηα θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο εκέξαο, θάλεη ζε θάζε κάζεκα θαζαξία ψζηε ε Νεπηαγσγφο λα
ηνπ δεηάεη λα πάεη ζηε «γσλία ηεο απνκφλσζεο». Σε θάζε ηέηνηα «απνκφλσζε»
αλαδεηά ηξφπνπο πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ησλ άιισλ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις
3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
4. Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ Νεπηαγσγφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι δφο παράγοντεσ οι οποίοι μποροφν να επθρεάςουν
κετικά ι αρνθτικά το κίνθτρο του μακθτι για μάκθςθ, είναι: το ενδιαφζρον του μακθτι
για το ςυγκεκριμζνο υλικό που πρζπει να μάκει και οι δυνατότθτεσ επιλογϊν ςτο
πλαίςιο των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλα παηδί κε δηαθαηλφκελεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά. Απηφ
απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ Νεπηαγσγφ, επεηδή αληηιακβάλεηαη φηη ην παηδί ππφ
ζπλζήθεο ζα κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηάμεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ.
Γ. Δνδεικηικές Δρωηήζεις

3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
4. Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ Νεπηαγσγφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Κεωρθτικοί τθσ Διδακτικισ υποςτθρίηουν ότι θ διδαςκαλία οποιουδιποτε
αντικειμζνου ςε οποιανδιποτε βακμίδα μπορεί να φανεί ενδιαφζρουςα για τουσ
μακθτζσ, αν αξιοποιθκοφν μζςα και τρόποι που κα εμπλζκουν ενεργά τουσ ίδιουσ
ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Σε ιδιαίτερα, μάλιςτα, ετερογενείσ τάξεισ, όπωσ θ
πλειονότθτα των τάξεων ςτο ςφγχρονο πολυπολιτιςμικό ςχολείο, θ προςζγγιςθ
αυτι μπορεί να κινθτοποιιςει περιςςότερουσ μακθτζσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οποιανδιποτε Νθπιαγωγείο
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα:
Αρκετοί Νθπιαγωγοί εξακολουκοφν να χρθςιμοποιοφν κατά βάςθ τισ παραδοςιακζσ
προςεγγίςεισ, παρά το γεγονόσ ότι αρκετοί μακθτζσ, θμεδαποί και αλλοδαποί,
δείχνουν να μθν τουσ παρακολουκοφν.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηονται οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;
2. Με δεδομζνθ τθν ετερογζνεια των μακθτϊν, ποιουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ κα
προτείνατε ςτισ Νθπιαγωγοφσ τθσ περιφζρειάσ ςασ για τον εμπλουτιςμό τθσ
προςζγγιςισ τουσ με εναλλακτικζσ και πιο αποτελεςματικζσ διδακτικζσ πρακτικζσ;
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Α. Θεωρητικζσ παραδοχζσ
Θ ζρευνα για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν δείχνει ςυχνά ότι θ
τελευταία επζρχεται, όταν οι εκπαιδευτικοί αναλφουν ςτοχαςτικά/κριτικά τισ
τρζχουςεσ πρακτικζσ τουσ κακϊσ και τισ εςωτερικζσ τουσ αντιφάςεισ. Επιςθμαίνει,
μάλιςτα, ότι όταν θ ςτοχαςτικι/κριτικι ανάλυςθ γίνεται ςε πλαίςιο ςυνεργαςίασ με
τουσ ςυναδζλφουσ(collective reflection) οι κετικζσ επιδράςεισ τθσ ςτθν
επαγγελματικι ανάπτυξθ και ςτθν αναςυγκρότθςθ του ςχολείου είναι μεγαλφτερεσ.
Β. Περιγραφή ςεναρίου
1. Δεδομζνα: Οπνηαλδήπνηε Νεπηαγσγείν
2. Υπάρχουςα Κατάςταςη – Πρόβλημα: Σε Νθπιαγωγείου αςτικοφ κζντρου φοιτοφν
μακθτζσ πολλϊν διαφορετικϊν μακθςιακϊν επιπζδων και ποικίλθσ προζλευςθσ. Οι
Νθπιαγωγοί προβλθματίηονται για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν καταλλθλότθτα
των γνωςτϊν και κακιερωμζνων προςεγγίςεων, τονίηουν τθν ανεπάρκεια των
επιμορφωτικϊν θμερίδων για τισ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ και αναηθτοφν μια πιο
ουςιαςτικι διζξοδο, κακϊσ οι «δοκιμαςμζνεσ» μζκοδοι ζχουν δείξει προ πολλοφ τα
όρια τουσ.
Γ. Ενδεικτικζσ Ερωτήςεισ
1. Με ποιον τρόπο πιςτεφετε ότι ςυςχετίηεται θ ερευνθτικι διαπίςτωςθ με τα
προβλιματα που περιγράφει το ςενάριο;

2. Ζχοντασ υπόψθ τθν ςυγκεκριμζνθ ςυνκικθ, τι κα ςυμβουλεφατε τισ Νθπιαγωγοφσ
και τι κα κάνατε εςείσ και πϊσ, για να οδθγθκοφν ςε μια πιο αυτόνομθ
επαγγελματικι ανάπτυξθ και ςε μια ουςιαςτικι ανανζωςθ των διδακτικϊν
πρακτικϊν τουσ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλαβάζκηζε ησλ
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε ελίζρπζε
ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο γλσζηηθψλ θαη
κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Μάιηζηα, ε ηαπηφρξνλε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ
θαηαλφεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ αθξηβνχο αλάγλσζεο (ρσξίο ιάζε) θαη επρέξεηαο
(κε ηαρχηεηα, ξπζκφ θαη πξνζσδία) κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηε
βειηίσζε ηνπ καζεηή κε δπζθνιίεο κάζεζεο ζηελ αλάγλσζε.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Δ΄, Μάζεκα: Γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην
κάζεκα, φρη κφλν γηαηί δελ θαηαλνεί ην θείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη φιε ε ηάμε αιιά
γηαηί φηαλ νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ αλάγλσζε ηνπ
θεηκέλνπ εθείλνο βξίζθεηαη αθφκε ζηελ πξψηε ζεηξά, θαζψο ε ηαρχηεηα αλάγλσζήο
ηνπ είλαη πνιχ αξγή θαη κε πνιιά ιάζε.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
απνηειεί κηα απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε
Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κέζα ζηε γεληθή ηάμε. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία βαζίδεηαη ζηελ απινχζηεπζε ηνπ πιηθνχ, αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, ζηελ θαζνδήγεζε ησλ
καζεηψλ πνπ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ελδηαθέξνληνο
καζήκαηνο γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Ση΄, Μάζεκα: Ηζηνξία
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία πνπ δελ κπνξεί λα δηαβάζεη ζσζηά ηηο ιέμεηο ελφο
θεηκέλνπ ζηελ ηζηνξία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θαηαλνεί ην πεξηερφκελφ ηνπ. Οη

γλψζεηο ηνπ πάλσ ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο απφ πξνεγνχκελα έηε είλαη επίζεο
κεδακηλέο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δπζιεμία είλαη ε ζεκαληηθή
δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. Ζ δπζθνιία
απηή δελ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ρακειή λνεκνζχλε,
αηζζεηεξηαθά/θηλεηηθά/ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αλεπαξθή δηδαζθαιία ή
πξνβιήκαηα ζπλαηζζεκαηηθά/ζπκπεξηθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα
πξνεγνχκελα παξνπζηάδνληαη ζην παηδί, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο, νη νπνίεο ρξήδνπλ δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο αιιά θαη ζπγθεθξηκέλνπ
ρξφλνπ παξέκβαζεο. Έλα παηδί κε δπζιεμία ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν
δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο δεμηφηεηαο ή ζηξαηεγηθήο απφ φηη έλαο καζεηήο
ρσξίο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Απφ ηελ άιιε, έλαο καζεηήο κε ρακειή
λνεκνζχλε ρξεηάδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη απφ έλα καζεηή κε δπζιεμία γηα
ηελ θαηάθηεζε ησλ αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ ή ζηξαηεγηθψλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Α΄ δεκνηηθνχ
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα καζήηξηα πνπ επαλαιακβάλεη ηελ Α’ δεκνηηθνχ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ νχηε ηε δεχηεξε ρξνληά. Ζ δαζθάια ηεο, ελψ αθηεξψλεη
ρξφλν γηα λα ηελ βνεζήζεη, ζεσξεί φηη ε καζήηξηα έρεη λνεηηθή πζηέξεζε (Γεληθέο
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ αθηεξψλεη πεξηζζφηεξν απφ ην
δηπιάζην ρξφλν απφ φηη ζηα άιια παηδηά γηα ηελ εθπαίδεπζή ηεο. Ζ καζήηξηα παξφια
απηά δελ θάλεθε λα έρεη ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο ζε ηεζη πνπ ηεο είρε ρνξεγεζεί.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη πξνηθηζκέλνη/ραξηζκαηηθνί
καζεηέο είλαη ζπρλά πνιχ θαινί αλαγλψζηεο θαη ηνπο αξέζεη λα εξγάδνληαη πάλσ ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ζχλζεηεο ζρέζεηο θαη αθεξεκέλα πιηθά.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Ση΄
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:

Μέζα ζηελ ηάμε ππάξρεη έλαο ραξηζκαηηθφο καζεηήο ν νπνίνο φκσο δελ
αληαπνθξίλεηαη φπσο ζα έπξεπε ζηα καζήκαηα. Σπλήζσο δείρλεη λα βαξηέηαη κέζα
ζηελ ηάμε, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο δελ ηνπ αθηεξψλεη επηπιένλ ρξφλν ή δελ
πξνζαξκφδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ψζηε λα αληαπνθξηζεί
αλάινγα.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε γηα παηδηά
Υςειψλ Ηθαλνηήησλ Μάζεζεο;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε Γηαηαξαρή
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη/ή Υπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ/Υ) καζαίλνπλ, ζπλήζσο,
πην εχθνια κέζα απφ παηρλίδη ξφισλ ή απφ πνιπαηζζεηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Σηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη/ή
Υπεξθηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ε ελίζρπζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο, ε θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη ε
αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζήο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Γ΄, Μάζεκα: Γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη/ή Υπεξθηλεηηθφηεηαο
(ΓΔΠ/Υ) πνπ δελ αθνινπζεί θαξκαθεπηηθή αγσγή αιιά παξνπζηάδεη έληνλα
ζπκπηψκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη απξνζεμίαο κέζα ζηελ ηάμε, δελ κπνξεί λα
παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα θαη απνζπληνλίδεη ηφζν ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ φζν θαη
ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε Γηαηαξαρή
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη/ή Υπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ/Υ) παξνπζηάδνπλ
απμεκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νκηιία. Κνηλά επίζεο ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ
ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ/Υ είλαη ε λεπξηθή θίλεζε ησλ άθξσλ, ην γεγνλφο φηη δελ
κπνξνχλ λα παξακείλνπλ γηα ψξα θαη ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπο, είλαη αλήζπρνη θαη
θηλνχληαη ππεξβνιηθά θαη ρσξίο ζηφρν/ζθνπφ. Σρεδφλ νη κηζνί καζεηέο πνπ
εκθαλίδνπλ ΓΔΠ/Υ είλαη πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ επηζεηηθή/ελαληησκαηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη πξνβιήκαηα δηαγσγήο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ

1. Γεδομένα: Τάμε: Α΄ γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Φηινινγηθά
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε ΓΔΠ/Υ εκθαλίδεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ ηάμε, κε
ιεθηηθέο επηζέζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Όζν πεξηζζφηεξν νη εθπαηδεπηηθνί ηνλ
ηηκσξνχλ ηφζν πεξηζζφηεξν εθείλνο ελαληηψλεηαη ζε απηνχο, ελψ ε πξνζνρή ηνπ ζην
κάζεκα είλαη ζρεδφλ κεδακηλή.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Ο φξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη ζε κηα «ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην
ζρεδηαζκό ηνπ ζπλόινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο».
Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε
ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: ζην καζεηή θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σρεηηθά κε ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ γίλεηαη πεξεηαίξσ δηάθξηζε ζε ηξεηο ηνκείο:
ζην πεξηερφκελν, ζηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
κάζεζεο. Με βάζε ηα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαη ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο θάζε ηάμεο.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Δ΄, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη/ή Υπεξθηλεηηθφηεηαο
(ΓΔΠ/Υ) δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ιφγσ ηεο απμεκέλεο
απξνζεμίαο πνπ παξνπζηάδεη. Αδπλαηεί λα νινθιεξψζεη ηε κειέηε ηνπ ζην ζπίηη,
δπζθνιεχεηαη λα ζπγθεληξσζεί ζην κάζεκα ε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκάησλ,
ελψ δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ ψζηε λα ηηο αληηκεησπίζεη.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά δνκνχλ πξνζσπηθά ηε
κάζεζή ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ λφεκα ζε φ,ηη δηδάζθνληαη. Γηα λα δνκήζνπλ
ην λφεκα θάζε θνξά, βνεζνχληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο
πεπνηζήζεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Γ΄, Μάζεκα: Γιψζζα

2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζθνιίεο κάζεζεο, ελψ κπνξεί λα δηαβάζεη ζσζηά (κε αθξίβεηα
θαη ρσξίο ιάζε), δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ην θείκελν θαη ζπγθεθξηκέλα δελ κπνξεί
λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα απφ απηφ. Ζ ζπκπεξαζκαηηθή ηνπ θαηαλφεζε είλαη
κεδεληθή, θαζψο ν καζεηήο δελ κπνξεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ ην
ζπλδπαζκφ ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο ηνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
379
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη δχν παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ
λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ην θίλεηξν ηνπ καζεηή γηα κάζεζε, είλαη: ην ελδηαθέξνλ
ηνπ καζεηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ πνπ πξέπεη λα κάζεη θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα
επηιέμεη κφλνο ηνπ ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Ση΄, Μάζεκα: Γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία παξαθνινπζεί ηε γεληθή ηάμε αιιά δε ζπκκεηέρεη
ελεξγεηηθά.
Απηφ απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ επεηδή αληηιακβάλεηαη φηη ν καζεηήο
ζα κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
ζηεξίδεηαη ζηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ καζαίλεη έλαο καζεηήο: κέζσ ηνπ
ηξφπνπ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κάζεκα (πρ. νκαδνπνίεζε) θαη κέζσ ησλ γλσζηηθψλ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθψλ (δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλζεηηθή ή αλαιπηηθή ζθέςε, ζπλεξγαηηθφηεηα ή
αληαγσληζηηθφηεηα, ζπγθεθξηκέλε ή αθεξεκέλε ζθέςε).

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα εθπαηδεπηηθφο ε νπνία έρεη ζηελ ηάμε ηεο έλα καζεηή κε δίγισζζν νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ, κηα καζήηξηα πνπ έρεη δερηεί αλεπαξθή δηδαζθαιία, κηα καζήηξηα κε
δπζιεμία, δπν αδχλακνπο αλαγλψζηεο θαη αξθεηνχο καζεηέο ζην κέζν φξν αιιά θαη
άξηζηνπο, δελ γλσξίδεη κε πνην ηξφπν λα ηνπο ππνζηεξίμεη φινπο. Υηνζεηεί έλα

δηδαθηηθφ ζηπι ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηα θαζήθνληά ηεο αιιά πνιχ
ιίγνη καζεηέο σθεινχληαη απφ απηφ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ είλαη ζεκαληηθφ λα πηνζεηεζεί ε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απηφ
ζεκαίλεη φηη θάζε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζην λα δηδάμεη ηνπο
καζεηέο πσο λα αμηνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ψζηε λα θαηαλννχλ κηα
έλλνηα. Όηαλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ζην ρξνληθφ πιαίζην
θαη ζηελ θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (ή/θαη ηνπο ζπκκαζεηέο) ηφηε είλαη δπλαηή ε
εκβάζπλζε ηεο γλψζεο.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη γηα λα αζθήζνπλ δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ην κάζεκά ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο. Πνιιά ηκήκαηα έληαμεο έρνπλ κεηαηξαπεί γηα ην ιφγν απηφ
ζε ηάμε παηρληδηνχ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε
παηγληψδεηο ηξφπνπο κάζεζεο ρσξίο λα ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο γηα ηε κάζεζε ησλ
καζεηψλ ηνπο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζελαξίνπ λα
θάλνπλ ψζηε ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία λα ζπκβάιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη δελ ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε
ζην ηη δηδάζθεηαη έλαο καζεηήο κε δπζιεμία, αιιά ην πψο ην δηδάζθεηαη. Ζ δηδαθηηθή
πξνζέγγηζε είλαη εθείλε πνπ θέξεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ πην
απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
(ΜΓ) είλαη ε άκεζε, ζαθήο θαη επεμεγεκαηηθή δηδαζθαιία.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ εξγάδεηαη ζε ηκήκα έληαμεο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα κηθξή
νκάδα καζεηψλ κε δπζιεμία. Τνπο δηδάζθεη αξθεηέο βαζηθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο
ρξήζεο επνπηηθνχ πιηθνχ θαη επαλαιήςεσλ, θάλεη δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηερφκελν

ηεο χιεο, αθνινπζεί ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ αιιά δελ παξαηεξεί ζεκαληηθή
βειηίσζε ζηελ επίδνζή ηνπο κήλεο κεηά.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Πνηα βήκαηα ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αθνινπζήζεη ψζηε λα
επσθειεζεί ν καζεηήο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Μέζσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο φινη νη καζεηέο δηδάζθνληαη ην ίδην αληηθείκελν
αιιά κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζε δηαθνξεηηθή πνζφηεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο γηα λα
δηδάμεη δηαθνξνπνηεκέλα ζα πξέπεη λα δηδάζθεη ηελ ίδηα έλλνηα αιιά λα δηαθνξνπνηεί ηε
δπζθνιία ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ απαηηείηαη θαη ην βαζκφ θαζνδήγεζεο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, φινη νη καζεηέο θαινχληαη λα ζθεθζνχλ θξηηηθά αιιά ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν θαη
εμαξηψκελνη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γηαθνξνπνηψληαο ηηο
εξσηήζεηο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαιέζεη νξηζκέλνπο καζεηέο λα βξνπλ αηηηαθέο
ζρέζεηο, άιινπο λα θάλνπλ βαζηθέο ππνζέζεηο θαη άιινπο λα βξνπλ αλαινγίεο. Όινη νη
καζεηέο εξγάδνληαη ζην ίδην αληηθείκελν, κε δηαθνξεηηθνχο φκσο ηξφπνπο.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Όιεο νη ηάμεηο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά θάλνπλ απιέο εξσηήζεηο ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηνπ
ηχπνπ πνηνο, πνύ, ηη, πόηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, φκσο, δελ δηαθνξνπνηείηαη ε δηδαζθαιία,
απιψο πεξηνξίδνληαη ε κάζεζε θαη ε ζθέςε ζε έλα ρακειφηεξν επίπεδν.

Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ζεκαληηθή γηαηί αλαγλσξίδεη
ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ελφο καζεηή θαη κεηαθέξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ πξφνδφ ηνπ. Σε κηα ηάμε δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηεο
πξνφδνπ θαη ηεο επίδνζεο ελφο καζεηή δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ πξνθνξηθή δηήγεζε ηνπ
καζήκαηνο, ζηηο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο θαη ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ, αιιά ζα πξέπεη
λα εκπιέθεη θαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: γπκλάζην θαη ιχθεην, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνθνξηθά ζχκθσλα κε ηε δηάγλσζή
ηνπ θαη ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ην
ΚΔΓΓΥ ηεο πεξηνρήο ηνπ. Παξφια απηά ην άγρνο ηνπ ζηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο

είλαη ηφζν κεγάιν πνπ δελ απνδίδεη φπσο ζα κπνξνχζε αλ επηιεγφηαλ έλαο
δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ
ηνπ δελ βξίζθνπλ άιιε ιχζε θαη επηκέλνπλ ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, νδεγψληαο ην
καζεηή ζε ζίγνπξε απνηπρία.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη κηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κλεκνληθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη
ε ρξήζε κλεκνληθψλ βνεζεκάησλ. Τα κλεκνληθά βνεζήκαηα είλαη ζηξαηεγηθέο πνπ
βαζίδνληαη είηε ζηελ επεμεξγαζία είηε ζηελ νξγάλωζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηδάζθεηαη.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: απφ ηελ Γ’ δεκνηηθνχ θαη πάλσ, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη πιεξνθνξίεο
πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί ηα επφκελα καζήκαηα
κε γεξέο βάζεηο. Πξνζπαζεί λα απνκλεκνλεχζεη φιν ην θείκελν αδηαθξίησο, ρσξίο λα
εζηηάδεη ζηα βαζηθά ζεκεία θαη αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη απηφ ηεο νξγάλσζεο. Ζ
δπζθνιία ζηελ νξγάλσζε επεξεάδεη ζεκαληηθά πνιιέο καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο (ηεο
απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο ζην κλεκνληθφ κεραληζκφ, ηεο πξνζνρήο, ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ηνπο ηξφπνπs κειέηεο).
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: απφ ηελ Δ’ δεκνηηθνχ θαη πάλσ, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξαπνληέηαη φηη ελψ έρεη ηδέεο γηα λα
γξάςεη κηα ηθαλνπνηεηηθή έθζεζε, ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ δελ ηνπ δίλεη ηνλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη. Ζ εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ άιιε αλαθέξεη φηη φζν
ρξφλν θαη λα ηνπ δψζεη νη εθζέζεηο ηνπ δελ μεπεξλνχλ ηε κία παξάγξαθν.

Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη γηα λα κάζεη θαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηηο ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο
θαη κειέηεο ζα πξέπεη λα ηηο γλσξίδεη θαιά. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ππνδεηγκαηηθή
δηδαζθαιία ηεο ρξήζεο ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηηο
ζπλζέηνπλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο είλαη θαη ε ρξήζε ηεο απηνξχζκηζεο ε
νπνία έρεη ζεκαληηθά θαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ νξγάλσζεο,
κειέηεο θαη δηαρείξηζεο ρξφλνπ ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: απφ ηελ Δ’ δεκνηηθνχ θαη πάλσ, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο είλαη άξηζηνο γλψζηεο ηεο ζεσξίαο.
Υπνζηεξίδνληαο ηνπο καζεηέο ηνπ, ηνπο εμεγεί ηη πξέπεη λα θάλνπλ θάζε θνξά ψζηε
λα νξγαλψλνπλ ηε κειέηε ηνπο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ην ρξφλν ηνπο. Αλαθέξεη
ηερληθέο φπσο ε γλσζηηθή-λνεκαηηθή ραξηνγξάθεζε, νη πξνθαηαβνιηθνί νξγαλσηέο,
ηα δηαγξάκκαηα νξγάλσζεο. Παξφια απηά νη καζεηέο ηνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε
δηδαζθαιία ηνπ. Ο ιφγνο ηεο αδπλακίαο ηνπο είλαη γηαηί δελ ηνπο εμεγεί φρη κφλν ηη
ελλνεί αιιά νχηε θαη πψο αθξηβψο ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ηδηαίηεξα απνδηνξγαλσκέλνη θαη αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο κειέηεο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ
πνπ έρνπλ γηα λα κειεηήζνπλ ζην ζπίηη.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: απφ ηελ Δ’ δεκνηηθνχ θαη πάλσ, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ θαηαθέξλεη πνηέ λα νινθιεξψζεη ηα
καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Οη γνλείο δηακαξηχξνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φηη βάδεη
πνιιέο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ην παηδί δελ έρεη
ππνζηήξημε ζην ζπίηη.

Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηα θίλεηξα παίδνπλ ζπνπδαίν
ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο
επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ δηαβάδεη θαζφινπ ιέγνληαο πσο θαη αλ
θάλεη κηα ή πνιιέο αλαγλψζεηο πάιη δελ ζα θαηαθέξεη λα θαηαιάβεη ην θείκελν. Απηφ
πνπ ππνζηεξίδεη είλαη πσο αθφκε θαη αλ θάπνηα ζηηγκή θαηαθέξεη λα ην θαηαλνήζεη
θαη πάιη ζα είλαη ν ρεηξφηεξνο καζεηήο ζηελ ηάμε.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε επαλεθπαίδεπζε ζηελ απφδνζε
αηηηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ επηηπρίαο ή απνηπρίαο βνεζά ηε δηδαζθαιία θαη ηδηαίηεξα
θαηά ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Όηαλ ν
καζεηήο γλσξίδεη φηη επηηπγράλεη ή απνηπγράλεη ράξε ή εμαηηίαο ηωλ ηθαλνηήηωλ ηνπ θαη
όρη ιόγω ηύρεο δηαρεηξίδεηαη κηα πηζαλή απνηπρία ζε θάπνηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα
πνιχ πην απνηειεζκαηηθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ν
εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα ιέεη ζην καζεηή κφλν πσο πξέπεη λα πξνζπαζεί πεξηζζφηεξν,
αιιά λα ηνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα λα ην επηηχρεη.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα καζήηξηα απνδίδεη ζρεδφλ πάληα ηελ επηηπρία ηεο ζηελ ηχρε θαη ηελ απνηπρία
ηεο ζην ρακειφ λνεηηθφ ηεο δπλακηθφ (θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη). Δμαηηίαο απηψλ ησλ
αηηηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ηεο επηηπρίαο θαη ηεο απνηπρίαο πνπ έρεη, απνηπγράλεη
ζπρλά ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο ηεο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο δελ μέξεη πψο λα ηελ
ππνζηεξίμεη.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο γηα ην ξφιν ηεο απηφ-αληίιεςεο θαη απηνεθηίκεζεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, δελ πηζηεχνπλ δειαδή ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Ζ ρακειή απηoαπνηειεζκαηηθφηεηα είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξνβιεπηηθνχο
παξάγνληεο ηεο ρακειήο επίδνζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα κεηέξα κηαο καζήηξηαο κε δπζιεμία αδπλαηεί λα ηελ βνεζήζεη λα κειεηήζεη ζην
ζπίηη γηαηί ε καζήηξηα ηζρπξίδεηαη φηη δελ κπνξεί λα θαηαθέξεη ηίπνηα. Ζ κεηέξα
απνδίδεη απηή ηε δηθαηνινγία ζε ηεκπειηά θαη αδηαθνξία, ελψ ε εθπαηδεπηηθφο ηεο
ηάμεο ηεο γλσξίδεη φηη ε καζήηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθέξεη αθαδεκατθά
πεξηζζφηεξα.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
3. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε θσλνινγηθή επίγλσζε απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο επηηπρεκέλεο
αλάγλσζεο. Ζ δηδαζθαιία ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζηνπο καζεηέο κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ γξαθνθσλεκηθψλ
αληηζηνηρηψλ, δηεπθνιχλεη ηελ θαηάθηεζε ηεο αλάγλσζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Α΄ δεκνηηθνχ, Μάζεκα: Γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ελφο ηκήκαηνο έληαμεο αδπλαηνχλ λα
αληηιεθζνχλ ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ θψδηθα.
Δπηπιένλ δπζθνιεχνληαη λα αλαιχζνπλ κηα ιέμε ζηα επηκέξνπο θσλήκαηά ηεο θαη
αληίζηξνθα ή λα αλαθαιέζνπλ ηηο γξαθνθσλεκηθέο αληηζηνηρίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο
δελ γλσξίδεη ηη κπνξεί λα θάλεη.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;

2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη γηα λα επηηεπρζεί ε θαηάθηεζε ηεο
αλάγλσζεο απφ ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
δηδαζθαιίαο απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή, δειαδή απφ ην γξάκκα πξνο ηελ πξφηαζε
(ζπλζεηηθέο κέζνδνη) θαη αληίζηξνθα απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε, δειαδή απφ ηελ
πξφηαζε πξνο ην γξάκκα (αλαιπηηθέο κέζνδνη).

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Β΄ δεκνηηθνχ, Μάζεκα: Γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα καζήηξηα κε δπζιεμία δελ θαηαθέξλεη λα απνθσδηθνπνηήζεη ελψ φιε ε ππφινηπε
ηάμε βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν φρη κφλν απνθσδηθνπνίεζεο αιιά θαη
επρέξεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα αθηεξψζεη ζηελ ελ ιφγσ καζήηξηα ιίγν
πεξηζζφηεξν ρξφλν, γηα λα επαλαιάβεη φ,ηη είπε θαη έθαλε ζηελ θνηλή δηδαζθαιία ζε
επίπεδν ηάμεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Θεσξεί, φκσο, φηη δελ κπνξεί λα αθηεξψζεη
επηπιένλ ρξφλν γηα απηή ηε καζήηξηα, δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα παξακειήζεη
φινπο ηνπο ππφινηπνπο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα
κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε επαλάιεςε ηεο αλάγλσζεο ελφο
θεηκέλνπ δελ ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ
κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αιιά ζηελ ελίζρπζε ηεο αθξηβνχο αλάγλσζεο θαη ηεο
επρέξεηάο ηνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Γ΄ δεκνηηθνχ, Μάζεκα: Γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα εθπαηδεπηηθφο πνπ ζηελ ηάμε ηεο έρεη έλα καζεηή κε δπζιεμία γηα λα ηνλ
απαζρνιεί θαη λα κελ θάλεη θαζαξία κέζα ζην κάζεκα, ηνπ αλαζέηεη λα δηαβάδεη
ζησπεξά έλα θείκελν ζε θάζε κάζεκα πνιιέο θνξέο θαη ζην ηέινο ηνπ δεηά λα ηεο
αλαθέξεη ην πεξηερφκελφ ηνπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε επρέξεηα ησλ καζεηψλ κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο επηηπγράλεηαη κε βάζε ηελ απηφκαηε αλαγλψξηζε ησλ
γξαθνθσλεκηθψλ αληηζηνηρηψλ. Γηα λα αλαγλσξηζηεί απηφκαηα θάπνηα ιέμε ζα πξέπεη λα
ζπλδπαζηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο γξαθνθσλεκηθέο αληηζηνηρίεο, ηελ εηθφλα ηεο, ην ζρήκα
ηεο, ηε ζέζε ηεο ζηελ πξφηαζε, ην λφεκα ηεο πξφηαζεο. Ζ δηδαζθαιία ηεο επρέξεηαο δελ

απνηειεί αλεμάξηεην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, αιιά κέξνο ελφο αλαγλσζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο πνπ ζηνρεχεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο φζν θαη ηεο
θαηαλφεζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Α΄ γπκλαζίνπ, Μάζεκα: λέα ειιεληθά
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σηα θηινινγηθά καζήκαηα έλαο καζεηήο κε δπζιεμία δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην
ειάρηζην θαζψο δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη νχηε ηηο νδεγίεο. Ο ιφγνο ηεο αδπλακίαο
ηνπ είλαη ε δπζρεξήο ηνπ αλάγλσζε. Καζψο φινη δηαβάδνπλ ην θείκελν ή ηηο νδεγίεο
γξήγνξα, εθείλνο κέλεη πίζσ θαη ηειηθά ηα παξαηάεη πξηλ νινθιεξψζεη ηελ
πξνζπάζεηα.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αρκετζσ από τισ ςφγχρονεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι εκτόσ από τθν ακριβι και γριγορθ
ανάγνωςθ και τθν γνϊςθ του λεξιλογίου, κατά τθν ανάγνωςθ απαιτοφνται και επιπλζον
δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ενεργοποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ γνϊςθσ, τθ δθμιουργία
νοθτικϊν αναπαραςτάςεων τθσ ςθμαςίασ των λζξεων και του περιεχομζνου, και το
ςχθματιςμό υποκζςεων που ςχετίηονται με το τι κα ακολουκιςει ςτο κείμενο, κακϊσ ζτςι ο
αναγνϊςτθσ αναμζνει να ςυναντιςει κάποιεσ λζξεισ και τισ διαβάηει με μεγαλφτερθ
ακρίβεια και ευκολότερα.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα εθπαηδεπηηθφο άθνπζε ζε επηκνξθσηηθή εηζήγεζε φηη , γηα λα εληζρχζεη ηελ
αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ πνπ έρεη ζηελ ηάμε ηεο κε δπζιεμία, πξέπεη λα
δηδάμεη άκεζα θαη ζπζηεκαηηθά γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Γελ
γλσξίδεη φκσο ηη πξέπεη αθξηβψο λα θάλεη θαη δεηάεη ηε βνήζεηα ηνπ Σρνιηθνχ
Σπκβνχινπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις

1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Πψο ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα αμηνπνηήζεη ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
γηα λα επηηχρεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε δίγισζζν
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο δπζθνιίεο κε ηνπο καζεηέο
κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αλ θαη ε αληαπφθξηζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία είλαη πνιχ πην
γξήγνξε.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Β΄ γπκλαζίνπ, Μάζεκα: αξραία
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε γνλείο κεηαλάζηεο, πνπ κηιά ζην ζπίηη ηνπ άιιε γιψζζα απφ ηελ
ειιεληθή, θαιείηαη ζην ζρνιείν λα κάζεη φρη κφλν ηε λέα ειιεληθή γιψζζα αιιά θαη
αξραία. Ζ θηιφινγνο δελ ζέιεη λα ηνλ αθήζεη «πίζσ» έηζη επηκέλεη λα ηνπ δηδάζθεη
αξραία, επηκέλνληαο θπξίσο ζην ιεμηιφγην πνπ βιέπεη φηη πζηεξεί.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
3. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
4. Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο
είλαη απηέο πνπ ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ αθαδεκατθψλ
δεμηνηήησλ καζεηψλ κε δπζιεμία. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί νη καζεηέο
καζαίλνπλ λα απηνξπζκίδνληαη θαη λα ειέγρνπλ ηε κάζεζή ηνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: απφ ηελ Δ’ δεκνηηθνχ θαη πάλσ, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία, ελψ έρεη έληνλα καζεζηαθά ελδηαθέξνληα θαη ζηαζεξή
ζέιεζε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ, δελ απνδίδεη ζηνλ
αλακελφκελν βαζκφ, δελ γλσξίδεη πψο λα ειέγμεη θαη λα ξπζκίζεη ηε κάζεζή ηνπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
5. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
6. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε ππνζηεξηθηηθή δηδαζθαιία ησλ
καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΜΓ) ζηε γξαθή επηθεληξψλεηαη ζηελ ελίζρπζε ησλ
βαζηθψλ θαη κεραληζηηθψλ δεμηνηήησλ φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο ησλ γξακκάησλ
(γξαθνζπκβνιηθέο δεμηφηεηεο) θαη ε νξζνγξαθία γηα ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ελψ
εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ έθθξαζε θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηηο
ηειεπηαίεο ηάμεηο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έρεη απνδεηρζεί
παξφια απηά φηη ε ηαπηφρξνλε ππνδεηγκαηηθή θαη ζαθήο δηδαζθαιία βαζηθψλ αιιά θαη
αλψηεξσλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαινγηθή
αλαηξνθνδφηεζε εληζρχεη ηελ επίδνζε ζηηο γξαθνζπκβνιηθέο δεμηφηεηεο, ζηελ
νξζνγξαθία θαη ζηε γξαπηή έθθξαζε.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Ση΄, Μάζεκα: Γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζθνιίεο κάζεζεο δελ κπνξεί λα γξάςεη νξζνγξαθεκέλα νχηε θαη
λα ζρεδηάζεη ζσζηά ηα γξάκκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ, ηελ ψξα
πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπ γξάθνπλ «έθζεζε», ηνπ δηδάζθεη ηα γξάκκαηα θαη
νξζνγξαθία.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
7. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
8. Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη
ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη δπζθνιίεο ζηελ απφδνζε ησλ
γξαπηψλ ζπκβφισλ (δπζγξαθία) νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ζηηο νπηηθν-θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο
ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Οη δηαηαξαρέο απηέο εκπνδίδνπλ ηε ζσζηή
απφδνζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ αθφκα θαη θαηά ηελ αληηγξαθή, ελψ νη αδπλακίεο ζηε ζσζηή
ρξήζε ηνπ κνιπβηνχ θαη ε ιάζνο ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε ζπγγξαθή εκπνδίδνπλ ηε
ζσζηή ρσξηθή θαη κνξθνινγηθή απφδνζε ησλ γξακκάησλ.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Γ΄ δεκνηηθνχ, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα καζήηξηα κε δπζγξαθία δπζθνιεχεηαη λα γξάςεη. Όηαλ παξάγεη θείκελν/ιέμεηο,
ην γξαπηφ ηεο είλαη δπζαλάγλσζην θαη κηθξφ ζε έθηαζε κηα θαη πνιχ γξήγνξα ληψζεη
θφπσζε θαηά ηε ζπγγξαθή.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία είλαη ζπρλά ηφζν έληνλεο πνπ νη καζεηέο εζηηάδνπλ
ζηε ζσζηή απφδνζε ησλ ιέμεσλ θαη παξακεινχλ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Παξφια
απηά, νη ιέμεηο απνδίδνληαη ιάζνο θαζψο νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ γξακκαηηθή θαη
ιεμηιφγην, ελψ απνδίδνπλ ηηο ιέμεηο ιάζνο θσλνινγηθά.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Δ’ δεκνηηθνχ Μάζεκα: γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα εθπαηδεπηηθφο δπζθνιεχεηαη λα δηδάμεη νξζνγξαθία, δηφηη αξθεηνί καζεηέο ζηελ
ηάμε ηεο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο ηνπ δίγισζζνπ πεξηβάιινληφο
ηνπο. Οη παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρεη πηνζεηήζεη, εζηηάδνπλ ζε
αζθήζεηο αληηγξαθήο ησλ ιέμεσλ αξθεηέο θνξέο δελ έρνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά
απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηεο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
402
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη πνιπαηζζεηεξηαθέο κέζνδνη
απνηεινχλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νξζνγξαθίαο.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Β’ δεκνηηθνχ Μάζεκα: γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία αδπλαηεί λα απνδψζεη ηηο ιέμεηο νξζνγξαθεκέλα θαη
ζσζηά . Ζ εθπαηδεπηηθφο δελ μέξεη πψο λα ηνλ βνεζήζεη.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ θαη
κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ εληζρχεη ηελ ηππνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ, εμνηθεηψλεη
ηνπο καζεηέο κε ΜΓ κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, θαη ζπκβάιεη ζηε
αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ απην-ξχζκηζεο θαηά ηε ζπγγξαθή απφ ηελ πιεπξά ησλ
καζεηψλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Α΄ γπκλαζίνπ, Μάζεκα: Νέα ειιεληθά

2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ γλσξίδεη πψο λα γξάθεη εθζέζεηο.
Ξεθηλά ην θείκελφ ηνπ ρσξίο λα θάλεη ζρεδηάγξακκα, ρσξίο ζηφρν γηα ην ηη ζέιεη λα
επηηχρεη κε ην θείκελφ ηνπ, ρσξίο λα ειέγρεη ην ηη έρεη γξάςεη θαη ρσξίο θίλεηξν. Ζ
εθπαηδεπηηθφο ελψ γλσξίδεη πσο πξέπεη λα δηδάμεη γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο δελ μέξεη ηη αθξηβψο ζα έπξεπε λα θάλεη θαη πψο θαη δεηά ηε βνήζεηά
ζαο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο
παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηελ θαηαγξαθή, ε δηδαζθαιία ηεο δνκήο ησλ θεηκέλσλ
θαη ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ αλαδεηθλχνληαη σο νη απνηειεζκαηηθφηεξεο κέζνδνη
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο
ηφζν κε ηελ πνζφηεηα φζν θαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ ηνπο ιφγνπ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ
είλαη λα δηδαρζνχλ ζηξαηεγηθέο απηνξχζκηζεο, θαζψο ζην ζηάδην ηεο θαηαγξαθήο νη
καζεηέο θαινχληαη λα ζπγρξνλίζνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Ση΄, Μάζεκα: γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία ηελ ψξα ηεο έθζεζεο γξάθεη ην θείκελφ ηνπ κέζα ζε 5
ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ελνριεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ νη νπνίνη ζπλερίδνπλ λα
γξάθνπλ . Όηαλ ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ δεηά λα ζπλερίζεη λα γξάθεη, ν καζεηήο ηεο
απαληά πσο δελ γλσξίδεη ηη άιιν κπνξεί λα γξάςεη, πσο ηειείσζαλ νη ηδέεο ηνπο θαη
φηη δελ μέξεη ηη άιιν κπνξεί λα θάλεη.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
405
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ησλ
δπζθνιηψλ ζηε γξαθή παίδεη ε δηδαζθαιία κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, θαζψο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα γξάθνπλ αλεκπφδηζηα ηδηαίηεξα αλ
ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζγξαθία.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Ση΄, Μάζεκα: γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ
ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα θάλνπλ ιηγφηεξα ιάζε νξζνγξαθίαο θαη
θπξίσο λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηεο ηάμεο ηεο λα

μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ ζηε γξαθή. Γελ μέξεη φκσο κε πνην ηξφπν λα ηνπο
εκπιέμεη ζην κάζεκά ηεο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δπζγξαθία πνπ αληηκεησπίδνπλ
θάπνηνη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη αληηκεησπίζηκε ζε θάζε ειηθία ,
αξθεί ν εθπαηδεπηηθφο λα αθνινπζήζεη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζγξαθία θνηηά ζε έλα ηκήκα έληαμεο θαη ε εθπαηδεπηηθφο δελ
γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο ηνπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο θαη ηδηαίηεξα νη έθεβνη
κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε παξνξκεηηθφηεηα,
ηα πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη ηα κεηαγλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ ηνπο πξνδηαζέηνπλ
λα πξνβνχλ ζε πξάμεηο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά
ζπλδένληαη κε δπζθνιίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επηινγήο θαηάιιεισλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη κε ηελ θνηλσληθή αληίιεςε.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα καζήηξηα κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αδπλαηεί λα εκπιαθεί ζηηο πεηξακαηηθέο
δηαδηθαζίεο ηνπ καζήκαηνο ησλ Φπζηθψλ θαη παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο. Απνθνξχθσζε ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά απνηέιεζε ε
θινπή ειεθηξνληθή ο ζπζθεπήο απνζήθεπζεο αξρείσλ απφ κηα ζπκκαζήηξηά ηεο, ε
νπνία αλήθε ζηνλ αδεξθφ ηεο. Όηαλ βξέζεθε θνληά ζην λα ηελ αλαθαιχςνπλ πέηαμε
ηε ζπζθεπή ζηελ ηνπαιέηα γηα λα κελ ηελ αλαθαιχςνπλ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις

1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη έθεβνη κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο δελ εκπιέθνληαη ζπρλφηεξα απφ ηνπο ηππηθνχο ηνπο ζπκκαζεηέο ζε
λεαληθή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Απιψο φκσο ζπιιακβάλνληαη θαη νδεγνχληαη ζε
απνινγία πην ζπρλά εμαηηίαο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Σπλήζσο δελ κπνξνχλ
λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα κε ην πξφζσπν πνπ ηνπο κηιά,
θάλνπλ αξλεηηθά θαη ζθιεξά ζρφιηα θαη δελ κπνξνχλ γεληθά λα ππεξαζπηζηνχλ
απνηειεζκαηηθά ηνλ εαπηφ ηνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απνβάιιεηαη δηαξθψο απφ ην γπκλάζην
γηαηί έξρεηαη ζπρλά ζε αληηδηθία κε ηνλ γπκλαζηάξρε. Ζ ζηάζε ηνπ απηή κπνξεί λα
ηνλ νδεγήζεη λα ράζεη ηελ ηάμε εμαηηίαο ησλ απνπζηψλ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ζην λεπηαγσγείν, φπνπ νη βαζηθέο
θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ παηρλίδη θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα,
ηα παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο νη νπνίεο ζπρλά
ζπλδένληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: λεπηαγσγείν
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο πνπ ίζσο λα έρεη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (θαίλεηαη φηη δελ κπνξεί λα
αλαγλσξίζεη ξίκεο, δελ κπνξεί λα θηηάμεη πνηεκαηάθηα ή λα απνκλεκνλεχζεη ζηίρνπο)
δελ ζπκκεηέρεη ζην νκαδηθφ παηρλίδη θαη δσγξαθίδεη δηαξθψο απνκνλσκέλνο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηε λεπηαγσγφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ
θη εθήβσλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο είλαη ιίγεο. Σπάληα
θάλνπλ κφλνη ηνπο θάπνηα θίλεζε γηα λα θάλνπλ παξέεο, δελ μεθηλνχλ εχθνια κηα
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, είλαη ιηγφηεξν ζπλεξγάζηκνη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
αιιά θαη κε ελήιηθεο, ελψ
ζπρλά παξνπζηάδνπλ αθαηάιιειεο θνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη απφηνκνο απέλαληη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ
απνξξίπηνπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα μεθηλά απφ ην ζπίηη
θαη δελ πξνζπαζεί λα ηνλ εληάμεη ζηηο καζεηηθέο νκάδεο εξγαζίαο. Οη γνλείο
παξαπνληνχληαη γηα δηάθξηζε πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο απέλαληη ζην παηδί ηνπο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά θαη θπξίσο νη έθεβνη κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξεξκελεύνπλ γιωζζηθά θαη κε γιωζζηθά κελύκαηα θαηά ηε
δηάξθεηα ηωλ θνηλωληθώλ ηνπο αιιειεπηδξάζεωλ. Γπζθνιεχνληαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζσζηή γιψζζα ζε αληίζηνηρεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη
δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα
απνκνλψλνληαη θνηλσληθά.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πξνζνρήο, αιιά
θαη νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο δηάθξηζεο ελψ δείρλεη λα έρεη θαη πξνβιήκαηα
θσδηθνπνίεζεο εηζεξρνκέλσλ πιεξνθνξηψλ επεμεξγαζίαο θαηά ηελ απνζήθεπζε,
απνθσδηθνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο κε πξνεγνχκελεο πιεξνθνξίεο. Γηα ην ιφγν απηφ
δείρλεη λα επηιέγεη ηε ιαλζαζκέλε αληίδξαζεο ζε πεξηζηάζεηο θνηλσληθήο
επηθνηλσλίαο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη παξ’ φιν πνπ ηα παηδηά κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαηέρνπλ ηελ ίδηα γλψζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο γηα ην
ηη πξέπεη λα θάλνπλ ζε θάζε θνηλσληθή πεξίζηαζε, ηειηθά απνηπγράλνπλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ κε νξζφ ηξφπν, δηφηη δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ζρέζεηο αηηίνπ
– απνηειέζκαηνο ηδηαίηεξα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο, φπσο
επίζεο δπζθνιεχνληαη λα πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε κηαο θνηλσληθήο πεξίζηαζεο θαη
λα επηιέμνπλ θαηάιιειεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα
απνθχγνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ελαληηψλεηαη ζπλερψο ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ. Κάζε θνξά πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, εθείλνη αληηδξνχλ θαη ζηε
ζπλέρεηα ν καζεηήο αλαγλσξίδεη ην ιάζνο ηνπ θιαίγνληαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ
απνξνχλ πψο δελ έρεη κάζεη απφ ηελ πξψηε θνξά πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ θαη πψο
δελ κπνξεί λα θαληαζηεί ηη ζπλέπεηεο ζα αθνινπζήζνπλ ηελ πξάμε ηνπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα νινθιεξψλνπλ ηηο εξγαζίεο γηα ην
ζπίηη γηαηί έρνπλ ζπρλά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζε απηέο, ελψ δελ έρνπλ
θίλεηξν γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηε κειέηε ζην ζπίηη. Σπλήζσο εθδειψλνπλ αλία θαη
αληίδξαζε γηα ηηο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη γηαηί ζεσξνχλ φηη είλαη ιηγφηεξν ηθαλνί ζην λα
νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γηα ην ζπίηη. Όηαλ, κάιηζηα, ν εθπαηδεπηηθφο
αλαζέηεη ηηο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη πξνθνξηθά, ζπρλά έρνπλ δπζθνιία ζην λα
θαηαιάβνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ ή λα θαηαγξάςνπλ ηηο νδεγίεο,
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα καζήηξηα Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο επηζηξέθεη πάληα ζην ζπίηη αλαθέξνληαο πσο
δελ έρεη εξγαζίεο λα εηνηκάζεη. Οη γνλείο ηελ πηέδνπλ λα γξάθεη ηηο νδεγίεο πνπ ηεο
δίλεη ε εθπαηδεπηηθφο, γηαηί δελ ηελ πηζηεχνπλ φηη δελ ηεο αλαηίζεληαη εξγαζίεο γηα
ην ζπίηη. Κάπνηεο θνξέο γξάθεη θάπνηα εξγαζία αιιά δελ έρεη δηάζεζε λα ηελ
νινθιεξψζεη θαη παξαπνληέηαη φηη δελ είλαη ηθαλή γηα ηίπνηα.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;

2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε Δηδηθέο
Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη αθαδεκατθά θαη ζην ζπίηη απφ ηνπο
γνλείο ηνπο έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε ζην ζρνιείν.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, Μάζεκα: φια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζπκκεηέρεη ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. Έρεη
κεγάιν άγρνο θαη αδπλαηεί λα πξνεηνηκαζηεί κφλνο ηνπ. Εεηά βνήζεηα απφ ηνπο
γνλείο ηνπ νη νπνίνη φκσο δελ μέξνπλ ηνλ ηξφπν λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ θαη γηα απηφ
απεπζχλνληαη ζην ζρνιηθφ ζχκβνπιν, χζηεξα απφ ηελ πξνηξνπή ηνπ δηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζην γνλέα λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε θψθσζε ή
βαξεθνΐα είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζήζνπλ κηα γεληθή ηάμε, αξθεί ν εθπαηδεπηηθφο
λα ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα θσθή καζήηξηα παξαθνινπζεί ηε γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ ηεο θαζψο δελ
ππάξρεη ζηελ πεξηνρή πνπ δεη ζρνιείν θσθψλ θαη βαξήθνσλ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή ηεο δηδαζθαιία θαη κάζεζε;

416
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ζπλνκειίθσλ απνηειεί κηα απφ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Σχκθσλα κε
έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε καζεηέο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, ε

Γηδαζθαιία Μεηαμχ Σπλνκειίθσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε
βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο, θαζψο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζηάζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ
ζπκκαζεηψλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Ζνασ εκπαιδευτικόσ επικυμεί να δθμιουργιςει ηευγάρια για να ςυνεργαςτοφν οι μακθτζσ
μεταξφ τουσ και με τον τρόπο αυτό να βοθκθκεί και ο μακθτισ με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ
που φοιτά ςτθν τάξθ του. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ηευγάρια, είτε τυχαία είτε με βάςθ τθν
επίδοςι τουσ, όπου οι μακθτζσ χαμθλισ επίδοςθσ ςυνεργάηονται με μακθτζσ υψθλότερθσ
επίδοςθσ. Δεν ζδωςε όμωσ προςοχι ςτθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ ςυνεργαςίασ, δθλαδι
δεν εξακρίβωςε ότι οι μακθτζσ όλων των ηευγαριϊν επικυμοφν να εργαςτοφν μαηί. Ζτςι ο
μακθτισ με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ νιϊκει ανεπικφμθτοσ ςτο ηευγάρι του.

Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηδαζθαιίαο
Μεηαμχ Σπλνκειίθσλ;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα
είλαη φινη νη καζεηέο λα πάξνπλ απφ ην ζρνιείν ηα εθφδηα εθείλα πνπ ζα ηνπο
νδεγήζνπλ ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ηελ επηηπρία. Καη απηφ αθνξά φια ηα παηδηά,
ρσξίο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, κνξθσηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο
θαη αληζφηεηεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο πνπ έρεη θνηηήζεη ζε ηάμεηο ηνπ κνλνζέζηνπ ζρνιείνπ ζε κηα
απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ηεο Διιάδαο εγγξάθεηαη ζε έλα ζρνιείν ζην θέληξν κεγάιεο
πφιεο. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ δελ ηνλ αληηκεησπίδνπλ θηιηθά, ελψ ε επίδνζή ηνπ ζηα
καζήκαηα είλαη εμαηξεηηθά ρακειή.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηνπ Νένπ Σρνιείνπ
ζπζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ
επηδίσμε ηνπ Νένπ Σρνιείνπ ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές

Σχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, πνπ ηηο πηνζεηεί θαη ην Νέν Σρνιείν, ην
δηνηθεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ λέεο
δηδαθηηθέο κεζφδνπο, θαηλνηφκεο δξάζεηο, πνιηηηζηηθή δσή θαη ζχγρξνλα ςεθηαθά
εθπαηδεπηηθά κέζα.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλα ζρνιείν ζπκκεηέρεη ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εκπιέθεη φινπο
ηνπο καζεηέο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο έρνπλ νξγαλσζεί ζε νκάδεο:
ζεαηξηθή, νηθνινγηθή, ελέξγεηαο, ειεθηξνληθήο δηθηχσζεο, ξνκπνηηθήο,
θνπθινζέαηξνπ, θνθ. Έλαο καζεηήο κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο δελ κπνξεί
λα ζπκκεηάζρεη ζηηο νκάδεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηνπ Νένπ Σρνιείνπ
ζπζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηνπ καζεηή αιιά θαη ζηελ
νκαιή ηνπ έληαμε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε αξθεηέο αιιά θαη ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο αληηιήςεηο, πνπ πηνζεηεί θαη ην
Νέν Σρνιείν, ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ πνπ λα αμηνπνηεί θάζε
ζχγρξνλν εξγαιείν, φπσο είλαη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θαη ην ειεθηξνληθφ βηβιίν.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο απνθσδηθνπνίεζεο θαηά ηελ
αλάγλσζε απφ ην ειεθηξνληθφ βηβιίν θαη ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, δηφηη δελ κπνξεί
λα αθνινπζήζεη ηηο γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ κε ην ρέξη αιιά νχηε θαη λα ππνγξακκίζεη
φπσο είρε κάζεη ζην ηκήκα έληαμεο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξνβιεκαηίδεηαη αλ πξέπεη λα
επηκέλεη λα ρξεζηκνπνηνχλ φινη νη καζεηέο ην ειεθηξνληθφ βηβιίν ή αλ πξέπεη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ καζεηή λα θάλεη εμαίξεζε.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη ζχγρξνλνη ζηφρνη γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζπζρεηίδνληαη κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα
κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε;

420
Α. Θεωρηηικές παραδοτές

Σχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο, πνπ πηνζεηεί θαη ην Νέν
Σρνιείν, ξφινο θάζε εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο είλαη θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνλ Μαζεηή: Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε πγηεηλή
δηαηξνθή, ε θξνληίδα θαη ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
αεηθνξίαο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Ο δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο ζεσξεί πσο δελ κπνξεί λα
εληζρχζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ φηαλ ζην ζρνιείν ηνπ θνηηνχλ
καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηήζεη βαζηθέο ηνπο αλάγθεο φπσο ε ζίηηζε θαη ε
ζηέγαζε, θαη ελψ νη βαζηθέο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο δελ έρνπλ αθφκε επηηεπρζεί. Γηα
ην ιφγν απηφ δελ ζπκκεηέρεη ζε θαλέλα «πξάζηλν» πξφγξακκα
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη παξαπάλσ ζηφρνη ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ
ζπζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή λα θάλεη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή
κάζεζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο
ησλ καζεηψλ ζε δηάθνξα ζέκαηα;

421
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, ν καζεηήο πξέπεη λα γίλεη
«γισζζνκαζήο». Να απνθηήζεη δειαδή επάξθεηα ζηε ρξήζε πξνθνξηθά θαη γξαπηά
ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο πνπ λα ηνλ εμνηθεηψλεη κε άιιεο θνπιηνχξεο, ψζηε
λα είλαη ηθαλφο γηα επξσπατθή θαη δηεζλή επηθνηλσλία, θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: Αγγιηθά
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία δπζθνιεχεηαη λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα θαηαλνήζεη
θείκελα πνπ δηδάζθεηαη ζην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ, δελ κπνξεί λα απνκλεκνλεχζεη
ιέμεηο, ελψ δελ δείρλεη θακία δηάζεζε γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην κάζεκα.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ην ζελάξην ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξαπάλσ επηδηψμεηο
ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηνπ καζεηή;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο δηαπηζηψζεηο, πνπ ηηο πηνζεηεί
θαη ην Νέν Σρνιείν, βαζηθή επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη καζεηέο λα
αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ πψο λα καζαίλνπλ. Ο

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη κέζσ λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ θαη
ςεθηαθψλ εξγαιείσλ λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ απηνχ ζθνπνχ ηεο
εθπαίδεπζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Τν βαζηθφηεξν πξφβιεκα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο είλαη φηη
δελ γλσξίδνπλ ην πψο λα καζαίλνπλ. Σπλήζσο πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ
αλήθνπλ ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο, ελψ δελ δείρλνπλ λα ελεξγνπνηνχλ κεηαγλσζηηθέο
ζηξαηεγηθέο, φπσο είλαη ν έιεγρνο ηεο κάζεζεο θαη ε ξχζκηζή ηεο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ην ζελάξην ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξαπάλσ επηδηψμεηο
ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
423
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα γίλεη
ζπλεηδεηφο Έιιελαο Πνιίηεο - Πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. Ο καζεηήο ζα ελδπλακψζεη ηελ
ειιεληθή ηαπηφηεηα θαη ζπλείδεζε κε βάζε ηηο αμίεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο
αιιειεγγχεο, ηνλ ζεβαζκφ θαη αλαγλψξηζε ησλ άιισλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Αξθεηνί καζεηέο ελφο ζρνιείνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ. Γέρνληαη επηζέζεηο γηα ηελ εζληθφηεηά ηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο,
νη νπνίνη ηνπο αληηκεησπίδνπλ ερζξηθά ηφζν γηα ηελ πνιηηηζκηθή, φζν θαη γηα ηε
ζξεζθεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Δπηπξφζζεηα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ
εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηνπ Νένπ Σρνιείνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ηνπ καζεηή;

424
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ε άκεζε, αληηθεηκεληθή θαη ηαθηηθή
αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:

Μηα εηδηθή εθπαηδεπηηθφο έρεη απνγνεηεπηεί θαη δελ γλσξίδεη πψο λα ππνζηεξίμεη έλα
καζεηή κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ θνηηά ζην Τκήκα Έληαμεο. Γηα λα κε ράλεη
ρξφλν απφ ηελ ππνζηήξημή ηνπ, δελ έθαλε αξρηθή ή ελδηάκεζε (αθφηνπ άξρηζε ην
ππνζηεξηθηηθφ ηεο πξφγξακκα) αμηνιφγεζε, αιιά παξφιν πνπ πέξαζε θαηξφο δελ
παξαηεξεί βειηίσζε ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
425
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαη έξεπλα ζε αξθεηά ζεκεία ηεο, δηαπηζηψλεη ηελ αλάγθε ηεο
ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κέζσ πνηθίισλ κνξθψλ επηκφξθσζεο, ζηηο
νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα ζεκηλαξίσλ άκεζεο πξνζσπηθήο
επηθνηλσλίαο , ελδνζρνιηθήο θαηά πξνηίκεζε κνξθήο, θαη εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο. Σε απηή ηε ινγηθή θηλνχληαη θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Δηδηθνί εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ζπκκεηείραλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε επξείαο
θιίκαθαο επηκφξθσζε ληψζνπλ αλαζθάιεηα θαηά ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε
αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπο θαη δεηνχλ ηε βνήζεηά
ζαο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη δηεζλείο δηαπηζηψζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ ψζηε λα
ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία
θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπο;
426
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο, πνπ πηνζεηεί θαη ην Νέν
Σρνιείν, νη καζεηέο δελ πξέπεη πηα λα απνζηεζίδνπλ, αιιά λα θαηαλννχλ ζε βάζνο
ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ην αμηνπνηήζνπλ αλάινγα.
Σε απηφ ηνλ ζηφρν ζπκβάιινπλ νη καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο , δηφηη
θηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη
αλαγλσξίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα θάζε καζεηή.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο επηκέλνπλ φηη ζα ράζνπλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηνλ ηξφπν εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζε νκάδεο ή ζηελ
εθπαίδεπζή ηνπο ζην πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο, ελψ νη ίδηνη δελ

δηαζέηνπλ ην ρξφλν λα αζρνιεζνχλ κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο χιεο. Με ηνλ ηξφπν
απηφ φκσο δελ πξνσζνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ θαη δελ βνεζνχλ,
πάλσ απφ φια ηνπο καζεηέο ηνπο, θαη ηδηαίηεξα φζνπο έρνπλ απμεκέλεο
καζεζηαθέο αλάγθεο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο ζπζρεηίδνληαη
κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή λα θάλεη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ;
427
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε ησλ
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απφ ηελ πξνζρνιηθή θηφιαο ειηθία, είηε κέζσ ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο είηε κε δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο
επίγλσζεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: λεπηαγσγείν, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα λεπηαγσγφο αλαξσηηέηαη γηα ην αλ ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ζηνπο γνλείο κηαο
καζήηξηαο λα κελ παξαθνινπζήζεη ηελ Α’ δεκνηηθνχ, θαζψο δελ κπνξεί λα
αληηιεθζεί αλ είλαη έηνηκε καζεζηαθά.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηε λεπηαγσγφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;

428
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο, πνπ πηνζεηεί θαη ην Νέν
Σρνιείν, νη καζεηέο δελ πξέπεη πηα λα απνζηεζίδνπλ, αιιά λα θαηαλννχλ ζε βάζνο
ην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ην αμηνπνηήζνπλ αλάινγα.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία ελψ έρεη θαηαθηήζεη ηε δεμηφηεηα ηεο αλαγλσζηηθήο
θαηαλφεζεο θαη θαηαλνεί φ,ηη δηαβάδεη ζε κεγάιν βαζκφ, δελ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη
φ,ηη θαηαλφεζε γηα λα απνδψζεη πξνθνξηθά ην λφεκα νινθιεξσκέλα ή λα απαληήζεη
ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδνληαη νη πξνηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο
δηδαθηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηηο αληηιήςεηο
ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;

429
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο, πνπ πηνζεηεί θαη ην Νέν
Σρνιείν, πξσηαξρηθή επηδίσμε δελ είλαη φινη νη καζεηέο λα κάζνπλ ζπγθεθξηκέλε
χιε, αιιά λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ. Τν ζθνπφ απηφ εμππεξεηνχλ νη γλσζηηθέο
θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα θιεζνχλ λα δηδάμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ πηζηεχεη πσο κπνξεί θαη πξέπεη λα δηδάμεη άκεζα θαη
ζπζηεκαηηθά ηε ζεκαληηθφηεηα, ην πεξηερφκελν θαη ηε ρξήζε ησλ γλσζηηθψλ θαη
κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Θεσξεί πσο αξθεί λα ηηο εθαξκφδεη θαη νη καζεηέο
έκκεζα θαη δηαηζζεηηθά ζα αληηιεθζνχλ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπο θαη ζα ηηο
πηνζεηήζνπλ. Παξάιιεια, ζεσξεί πσο αθφκε θαη αλ κπνξνχζε λα ηηο δηδάμεη, ζα
ήηαλ ράζηκν ρξφλνπ κηα θαη ζα πξέπεη λα θαιχςεη κεγάιν κέξνο ηεο χιεο κέζα ζε
κηα ρξνληά. Ζ ζηάζε ηνπ απηή, επεξεάδεη θαη παξαζχξεη θαη ηνπο ππφινηπνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλφο πνπ θέξλεη ζε δπζρεξή ζέζε ηνπο καζεηέο θαη
θπξίσο, απηνχο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θάλνπλ ψζηε λα
κεηαηξέςνπλ ηηο αληηιήςεηο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο ζε απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
εθαξκνγήο θαλφλσλ, ηηο πεηζαξρηθέο παξεκβάζεηο, ην ζεηηθφ θιίκα ηεο ηάμεο , ηελ
ελδηαθέξνπζα δηδαζθαιία, ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ δηακφξθσζε θαλφλσλ,
ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ θα.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Δθπαηδεπηηθφο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηε δηδαζθαιία θαζψο ε
ηάμε έρεη αξλεηηθφ θιίκα απέλαληη ζηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ
καζεζηαθά θελά. Οη καζεηέο απηνί φρη κφλν ληψζνπλ απνκνλσκέλνη θαη δελ έρνπλ
ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο, πνπ πηνζεηεί θαη ην Νέν
Σρνιείν, ηα ζρνιεία πξέπεη λα είλαη «αλνηρηά» θαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε φισλ
ησλ καζεηψλ. Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε ζρνιηθή έληαμε
κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, είηε
απηνί είλαη νη καζεηέο κε ή ρσξίο αλαπεξία θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Οη εθπαηδεπηηθνί ελφο ζρνιείνπ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα κε ηα παηδηά ησλ ηάμεψλ
ηνπο, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθά έλα καζεηή κε ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε
θαη έλα καζεηή κε ζχλδξνκν Asperger πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ έλα εηδηθφ ζρνιείν
ζην γεληθφ. Κξίλνληαο απφ ηελ αληίδξαζε φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηα
δηαιιείκαηα, ηζρπξίδνληαη φηη ηα παηδηά απηά δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην γεληθφ
ζρνιείν θαη πσο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα επέζηξεθαλ ζην εηδηθφ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηηο αληηιήςεηο ηεο
ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο ζε απνηειεζκαηηθή έληαμε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Μηα απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ είλαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ ειιεληθή
γιψζζα, ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή κνξθή ηνπ. Σεκαληηθφ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο
απνηειεί θαη ε ηζηνξηθή νξζνγξαθία, ζηελ νπνία κεγάιν κέξνο ησλ καζεηψλ
ζπλαληά ζνβαξέο δπζθνιίεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: γπκλάζην Μάζεκα: γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Δθπαηδεπηηθφο ηεο πεξηθέξεηάο ζαο δπζθνιεχεηαη λα δηδάμεη ην κάζεκα ηεο
λενειιεληθήο γιψζζαο, θαζψο αξθεηνί καζεηέο αγλννχλ ηελ ηζηνξηθή νξζνγξαθία
βαζηθνχ ιεμηινγίνπ θαη απνδίδνπλ ζηα γξαπηά ηνπο θσλνινγηθά ηηο ιέμεηο
επεξεαζκέλνη, φπσο πηζηεχεη, θαη απφ ηνλ ηξφπν γξαθήο ηνπο ζην δηαδίθηπν.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές

Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο
ηζηνξηθήο/εηπκνινγηθήο νξζνγξαθίαο (ε νξζνγξαθία ηνπ ζέκαηνο ηεο ιέμεο) νη καζεηέο ζα
πξέπεη λα δηαβάδνπλ αξθεηά θείκελα ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ εηθφλα ησλ ιέμεσλ.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Β’ δεκνηηθνχ Μάζεκα: γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία αδπλαηεί λα απνδψζεη νξζνγξαθεκέλα ην ζέκα ζε
αξθεηέο απφ ηηο ιέμεηο πνπ δηδάζθεηαη . Ζ εθπαηδεπηηθφο δελ μέξεη πψο λα ηνλ
βνεζήζεη θαη δεηά ηε βνήζεηά ζαο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ θαη
κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο κε
ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ζπκβάιεη ζηε αλάπηπμε ζπκπεξηθνξψλ
απην-ξχζκηζεο θαηά ηε ζπγγξαθή απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Δ’ δεκνηηθνχ, Μάζεκα: Γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο δελ γλσξίδεη πψο λα γξάθεη εθζέζεηο.
Ξεθηλά ην θείκελφ ηνπ ρσξίο λα θάλεη ζρεδηάγξακκα, ρσξίο ζηφρν γηα ην ηη ζέιεη λα
επηηχρεη κε ην θείκελφ ηνπ, ρσξίο λα ειέγρεη ην ηη έρεη γξάςεη.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο
παξαγσγήο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηελ θαηαγξαθή, ε δηδαζθαιία ηεο δνκήο ησλ θεηκέλσλ
θαη ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ αλαδεηθλχνληαη σο νη απνηειεζκαηηθφηεξεο κέζνδνη
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο . Όηαλ νη καζεηέο
γλσξίδνπλ κνξθνζπληαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζεηξά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα
παξαζέζνπλ, ηφηε είλαη επθνιφηεξε γηα εθείλνπο ε θαηαγξαθή.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Ση΄, Μάζεκα: γιψζζα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:

Έλαο καζεηήο κε δπζιεμία ηελ ψξα ηεο «έθζεζεο» νινθιεξψλεη ακέζσο ην θείκελφ
ηνπ. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ε εθπαηδεπηηθφο, ελψ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα ιάζε ηνπ,
δελ μέξεη πψο λα ηνλ βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ .
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;

436
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ησλ
δπζθνιηψλ ζηε γξαθή παίδεη ε δηδαζθαιία κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, θαζψο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα γξάθνπλ αλεκπφδηζηα ηδηαίηεξα αλ
ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζγξαθία.

Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: γπκλάζην, Μάζεκα: Νέα Διιεληθά
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Μηα εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ
ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα θάλνπλ ιηγφηεξα ιάζε νξζνγξαθίαο θαη
θπξίσο λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ηεο ηάμεο ηεο λα
μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ ζηελ γξαπηή έθθξαζε. Γελ μέξεη φκσο κε πνην ηξφπν
λα ηνπο εκπιέμεη ζην κάζεκά ηεο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Τα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ηχθισζε ζηελ Διιάδα παξαθνινπζνχλ εηδηθά ζρνιεία ή
ηάμεηο γηα ηπθιά παηδηά. Παξφια απηά ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην γεληθφ
ζρνιηθφ πιαίζην φπσο ζπκβαίλεη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ παηδηά κε
δηαηαξαρέο φξαζεο δηδάζθνληαη ζε ζπλεζηζκέλεο ηάμεηο. Ζ βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη
βέβαηα ζε απηά ηα παηδηά βαζίδεηαη ζε ηδηαίηεξεο πξνζαξκνγέο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θνηηά ζε έλα γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαζψο
ζηελ επαξρηαθή πφιε πνπ δεη δελ ππάξρεη εηδηθφ ζρνιείν ηπθιψλ θαη ακβιπψπσλ. Ο
εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο δελ γλσξίδεη πψο λα πξνζαξκφζεη ηελ χιε ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ψζηε λα βνεζήζεη ην καζεηή ηφζν ζην ηκήκα έληαμεο φζν θαη ζηε
γεληθή ηάμε πνπ παξαθνινπζεί αξθεηέο ψξεο ηεο εκέξαο.

Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη πξνζαξκνγέο ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε ν καζεηήο λα
δηδαρζεί θαη λα κάζεη απνηειεζκαηηθά ζην γεληθφ ζρνιείν;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Τα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ηχθισζε ζηελ Διιάδα παξαθνινπζνχλ εηδηθά ζρνιεία ή
ηάμεηο γηα ηπθιά παηδηά. Παξφια απηά ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην γεληθφ
ζρνιηθφ πιαίζην φπσο ζπκβαίλεη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ παηδηά κε
δηαηαξαρέο φξαζεο δηδάζθνληαη ζε ζπλεζηζκέλεο ηάμεηο. Ζ βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη
βέβαηα ζε απηά ηα παηδηά βαζίδεηαη ζε ηδηαίηεξεο πξνζαξκνγέο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε ηχθισζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ εθεβηθή ειηθία αληηκεησπίδεη φρη
κφλν πξνβιήκαηα κάζεζεο αιιά θαη ςπρνθνηλσληθήο θχζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο
παξάιιειεο ζηήξημεο ελψ έρεη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο λα ππνζηεξίμεη ην
καζεηή καζεζηαθά, δελ γλσξίδεη πψο ζα πξέπεη λα ηνλ ζηεξίμεη ψζηε λα
αληαπεμέιζεη ςπρνθνηλσληθά κέζα ζηε γεληθή ηάμε.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη πεξηγξαθή ηεο ζεκεξηλήο πνιηηηθήο
έληαμεο ζηελ Διιάδα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη νκαιή έληαμε ηνπ καζεηή;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, νη καζεηέο κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα
εληάζζνληαη (πιήξσο είηε κεξηθψο) ζην γεληθφ πιαίζην. Σχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο
εξεπλεηηθέο παξαδνρέο ε ζρνιηθή έληαμε πεξηιακβάλεη ηξεηο ηχπνπο, ηελ
ρσξνηαμηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηε δηδαθηηθή.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σε έλα Γεκνηηθφ Σρνιείν θνηηά έλαο καζεηήο κε θηλεηηθή αλαπεξία. Ο δηεπζπληήο
ζεσξεί φηη έρεη θάλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα λα εληάμεη ην καζεηή ζην ζρνιηθφ
πιαίζην πηνζεηψληαο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάινπλ ζηε ρσξνηαμηθή έληαμε ηνπ καζεηή.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή παξαδνρή κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ επηδίσμε ηνπ
Νένπ Σρνιείνπ ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, νη καζεηέο κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα
εληάζζνληαη (πιήξσο είηε κεξηθψο) ζην γεληθφ πιαίζην. Οη καζεηέο φκσο ησλ εηδηθψλ
ζρνιείσλ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθφ ζρνιηθφ πιαίζην θαη ξνπηίλα απφ απηή
ησλ γεληθψλ ηάμεσλ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Ο δηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ πξφθεηηαη λα ππνδερηεί έλα καζεηή κε αλαπεξία ζην
γεληθφ ζρνιείν. Γελ γλσξίδεη φκσο ηη πξέπεη λα θάλεη, κηα θαη ηα ζηνηρεία
δηαθνξνπνίεζεο ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ, φπσο είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο καζεηψλ ζηηο
ηάμεηο θαη νη ιηγφηεξν απζηεξνί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, δελ είλαη εχθνια
εθαξκφζηκα ζην γεληθφ πιαίζην.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ
κε αλαπεξία κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή λα θάλεη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή
έληαμε (ρσξνηαμηθή θαη θνηλσληθή) θαη επνκέλσο νπζηαζηηθή δηδαζθαιία θαη
κάζεζε ηνπ καζεηή;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, νη καζεηέο κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα
εληάζζνληαη (πιήξσο είηε κεξηθψο) ζην γεληθφ πιαίζην. Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο
έξεπλεο αλαθέξνπλ πσο απηφ πνπ ζα ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηελ απνδνρή ηνπ
καζεηή κε αλαπεξία ζηε γεληθή ηάμε είλαη ε ζηάζε πνπ ζα πηνζεηήζεη ν
εθπαηδεπηηθφο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελφο γεληθνχ ζρνιείνπ δελ είλαη ζεηηθή απέλαληη ζηε
κεηαγξαθή ελφο καζεηή κε αλαπεξία απφ ην εηδηθφ ζρνιείν ζηε δηθή ηνπο κνλάδα. Ζ
έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο απηνχ ηνπ καζεηή ηνπο θάλεη λα
ληψζνπλ αλαζθαιείο θαη αξλεηηθνί απέλαληη ζηε κεηαγξαθή.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές

Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδνληαη ψζηε νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα εληαρζνχλ
(πιήξσο είηε κεξηθψο) νκαιά θαη λα κάζνπλ απνηειεζκαηηθά.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Σε έλα ζρνιείν ν εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο έρεη έξζεη ζε δηέλεμε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο
γεληθήο ηάμεο πνπ θνηηά έλαο καζεηήο κε αλαπεξία. Υπνζηεξίδεη φηη ν γεληθφο
εθπαηδεπηηθφο δελ αλαγλσξίδεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη πσο δελ εθαξκφδεη ηηο νδεγίεο ηνπ
γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ καζεηή ζην ζρνιηθφ πιαίζην.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.
Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε απαίηεζε ηνπ Νένπ Σρνιείνπ κε
ηα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.
Τη ζα πξνηείλαηε ψζηε λα ππάξμεη θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, νη καζεηέο κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα
εληάζζνληαη (πιήξσο είηε κεξηθψο) ζην γεληθφ πιαίζην. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ
έλαο καζεηήο εληάζζεηαη ζηε γεληθή ηάμε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε πξφνδφο
ηνπ κε νξγαλσκέλν ηξφπν ψζηε λα αμηνινγείηαη θαη ε έληαμή ηνπ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο , Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε αλαπεξία, εληάρζεθε ζην γεληθφ ζρνιείν αιιά νη γνλείο ηνπ
επηκέλνπλ φηη δελ ηνπ πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ, αληηζέησο, φηη ην παηδί ηνπο έρεη
απνκνλσζεί θαη δελ δείρλεη λα καζαίλεη. Σην εηδηθφ ζρνιείν παξνπζίαδε κεγαιχηεξε
πξφνδν.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο έληαμεο;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα θάλεη ηελ έληαμε ηνπ καζεηή
νκαιή;

444
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, νη καζεηέο κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα
εληάζζνληαη (πιήξσο είηε κεξηθψο) ζην γεληθφ πιαίζην. Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ
κε αλαπεξία απαηηεί έλα πξνγξακκαηηζκφ ηφζν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ
ζα πηνζεηεζεί φζν θαη γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ ζα απαηηεζεί.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια

2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε παξαπιεγία εγγξάθεηαη ζε έλα ζρνιείν ην νπνίν φκσο δελ δηαζέηεη
ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα λα ηνλ ππνδερζεί. Δθηφο απφ ηελ θαηαζθεπή ξάκπαο, ν
δηεπζπληήο δελ γλσξίδεη γηα ηη άιιν ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη γηα λα ηνλ ππνδερζεί κε
ηελ έλαξμε ηεο ρξνληάο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε απαίηεζε ηνπ Νένπ Σρνιείνπ κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζην δηεπζπληή λα θάλεη γηα λα απμήζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ
καζεηή κε αλαπεξία κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ, νη καζεηέο κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα
εληάζζνληαη (πιήξσο είηε κεξηθψο) ζην γεληθφ πιαίζην. Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη
θαη βαξήθννη καζεηέο εθπαηδεχνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ηάμεηο, ππάξρνπλ
πεξηπηψζεηο ειαθξηάο βαξεθνΐαο θαη ζηηο γεληθέο ηάμεηο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο εθπαηδεπηηθφο δελ γλσξίδεη πψο λα βνεζήζεη έλα καζεηή πνπ θνηηά ζηελ ηάμε
ηνπ. Δπηζπκεί λα κάζεη ηξφπνπο γηα λα ηνλ εληάμεη νκαιά θαη εθείλνο λα ηνλ δηδάμεη
απνηειεζκαηηθά.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε ν εθπαηδεπηηθφο λα εληάμεη θνηλσληθά
ην καζεηή;
2. Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε ν εθπαηδεπηηθφο λα εληάμεη ρσξνηαμηθά
ην καζεηή;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Σχκθσλα κε έξεπλεο ραξηνγξάθεζεο ηεο εηδηθήο αγσγήο, ην 2,6% ησλ καζεηψλ
παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ ινηπφλ έλαο
εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο λα ζπλαληήζεη ζην πιαίζην ηφζν ηνπ ηκήκαηνο
έληαμεο, φζν θαη ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ καζεηέο κε δηαηαξαρέο ιφγνπ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα ππνζηεξίμεη ζην ηκήκα έληαμεο δχν
καζεηέο κε πξνβιήκαηα ιφγνπ. Ο έλαο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα άξζξσζεο θαη
ηξαπιηζκφ ελψ ν δεχηεξνο δηαηαξαρέο ηεο θσλήο θαη ηεο γιψζζαο.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις

1. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα βνεζήζεη ην καζεηή κε
πξνβιήκαηα άξζξσζεο θαη ηξαπιηζκφ;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα βνεζήζεη ην καζεηή κε
δηαηαξαρέο ηεο θσλήο θαη ηεο γιψζζαο;

447
Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Οη καζεηέο κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζπλήζσο νη πξψηνη πνπ ζπλαληνχλ ηελ
αληίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζηελ ηάμε θαη παξαπέκπνληαη ζε κνλάδεο εηδηθέο
αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Άιιεο θνξέο ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ηελ ηηκσξία λα
πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο έμσ απφ ηελ ηάμε, ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ εξεκία ησλ
ππνινίπσλ παηδηψλ. Οη απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Σρνιείνπ νξίδνπλ νη καζεηέο λα
βξίζθνληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνζπαζεί ην κέγηζην γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηνπο ηφζν ζε αθαδεκατθφ επίπεδν φζν θαη ζε
ςπρνθνηλσληθφ.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: φια
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζηελ ηάμε ηνπ έλα καζεηή κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Ο
καζεηήο θσλάδεη ζπρλά ζηε κέζε ηνπ καζήκαηνο, απαληά ρσξίο λα πεξηκέλεη ηε
ζεηξά ηνπ, κηιά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη θάλεη ζρφιηα άζρεηα κε ην κάζεκα
πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεη ην γέιην ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Δπίζεο, ζεθψλεηαη ζπρλά
απφ ηε ζέζε ηνπ ρσξίο άδεηα θαη ελνριεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα βνεζήζεη ην καζεηή γηα ηα
ιεθηηθά ηνπ μεζπάζκαηα;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα βνεζήζεη ην καζεηή γηα ηελ
θίλεζε κέζα ζηελ ηάμε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο θαηαλννχλ ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο κέζσ ηεο ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλεο
δηδαζθαιίαο. Ζ άκεζε, επεμεγεκαηηθή θαη ζαθήο δηδαζθαιία είλαη εθείλε πνπ
ζπκβάιεη ζην λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηε ζρέζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πξάμεσλ
κε ζπκβνιηθέο δηαδηθαζίεο.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: καζεκαηηθά
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη Μαζεκαηηθά κε έλα ηξφπν πνπ βνεζά ζεκαληηθά ηνπο
καζεηέο. Φέξλεη παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηνπο δεηά λα
αλαθαιχςνπλ ηε ζεσξία πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηφ. Παξφια απηά, νη καζεηέο κε
δπζαξηζκεζία πνπ έρεη ζηελ ηάμε ηνπ δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη έρνπλ
κείλεη αξθεηά πίζσ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Οη γνλείο ηνπο παξαπνληνχληαη
ζηνλ Γηεπζπληή.

Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Αξθεηέο απφ ηηο ζχγρξνλεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη πξηλ γίλεη ε εηζαγσγή ζηε
δηαδηθαζία ηνπ αιγφξηζκνπ θαηά ηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο,
είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα είλαη γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλνπλ θαη πψο λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχκβνια ησλ πξάμεσλ (+, -, x, :) αιιά θαη λα γλσξίδνπλ ηελ
αλάινγε καζεκαηηθή γιψζζα ψζηε λα θαηαλννχλ θαη λα εθθξάδνληαη ζσζηά.
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: φιεο, Μάζεκα: καζεκαηηθά
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα:
Έλαο καζεηήο κε δπζαξηζκεζία δελ γλσξίδεη ηηο νλνκαζίεο ησλ πξαμηαθψλ
ζπκβφισλ, λα ηα ζπλδέεη κε ηε ζσζηή πξάμε, λα ηα ζπζρεηίδεη ζσζηά κε ηα ξήκαηα
πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνβιήκαηα (πρ. αθαηξψ, βγάδσ, παίξλσ, κεηψλσ θηι.). Γελ
γλσξίδεη επίζεο ηηο εηδηθέο νλνκαζίεο ησλ απνηειεζκάησλ (πρ. άζξνηζκα, δηαθνξά)
θαη ησλ αξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξάμε (πρ. κεησηένο, αθαηξεηένο). Δμαηηίαο
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηψλ δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ην ιφγν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη δελ αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη ν
καζεηήο ην θάλεη επίηεδεο γηα λα κε ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζην κάζεκα θαη ε κεηαμχ
ηνπο ζρέζε είλαη έληνλε θαζψο έξρνληαη ζπρλά ζε αληηπαξάζεζε.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2. Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;
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Α. Θεωρηηικές παραδοτές
Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη γηα λα απνκάζεη ην παηδί κηα ζπκπεξηθνξά
(απφζβεζε) δελ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ζεηηθή ή αξλεηηθή ελίζρπζε, ε νπνία
ελδπλακψλεη ηελ εκθάληζε κηαο ζπκπεξηθνξάο. Δλίζρπζε γηα ηνπο καζεηέο κπνξεί λα
απνηειέζνπλ πιηθέο ακνηβέο, δξαζηεξηφηεηεο (εθδξνκή, παηρλίδη), εληζρπηέο
πιεξνθφξεζεο (έπαηλνο), θνηλσληθνί εληζρπηέο (πξνζνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ).
Β. Περιγραθή ζεναρίοσ
1. Γεδομένα: Τάμε: Ση΄, Μάζεκα
2. Τπάρτοσζα Καηάζηαζη – Πρόβλημα: Έλαο καζεηήο κε πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο, πνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, αιιά νχηε είλαη θαη
θαιφο ζε απηφ, θάλεη ζε θάζε κάζεκα θαζαξία ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα ηνλ
απνβάιεη απφ ην εξγαζηήξην θαη λα ηνλ ζηέιλεη ηηκσξία κφλν ηνπ ηελ ηάμε ηελ ψξα
ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σε θάζε ηνπ έμνδν απφ ηελ ηάμε πξνθαιεί επηπιένλ θαζαξία

ιέγνληαο θάηη πνπ ζα θάλεη θαη ηελ ππφινηπε ηάμε λα γειάζεη θαη λα αζρνιεζεί καδί
ηνπ.
Γ. Δνδεικηικές ερωηήζεις
1.Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ζπζρεηίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαπίζησζε κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθεη ην ζελάξην;
2.Τη ζα πξνηείλαηε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ψζηε λα κεηαηξέςεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαπίζησζε ζε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε;

