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«Χρόνια ολόκληρα καρφωμένοι στα θρανία ακίνητοι ακούγαμε τον δάσκαλο.  
Αυτός μιλούσε, μονολογούσε αδιάκοπα, αυτός σκεπτόταν, κι εμείς καθόμαστε φρόνιμα 
με σταυρωμένα χέρια και μαθαίναμε. Στην τάξη σερνόταν από το δάσκαλο πάντα το 
ίδιο θέμα για όλους, που συχνά μας ήταν ολότελα αδιάφορο και ξένο από τη ζωή μας 
[…]  
Ποτέ δε σταθήκαμε μόνοι μας απέναντι στα πράγματα,  
ανάμεσά τους και σε μας μπερδευόταν πάντα ο δάσκαλος […]  
αυτός εξηγούσε, αυτός ενεργούσε, αυτός παντού ήταν το επίκεντρο».  
 
Αλ. Δελμούζος,  
ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ,  
(Αθήνα: εκδ. Ελληνοευρωπαϊκής Κίνησης Νέων),  
1971, σ. 7. 



Philippe Meirieu 

«Ποια παιδαγωγική και ποιο σχολείο 
μπροστά στις προκλήσεις του σήμερα;» 

https://fb.watch/c2ocRHIKKL/ 

Το 1945, μετά το φρικτό δράμα του Ολοκαυτώματος, ο φιλόσοφος Adorno διαβεβαιώνει, στην ομιλία 
του «Η εκπαίδευση μετά το Άουσβιτς», ότι «μας χρειάζεται να πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση μπορεί 
ακόμη να κάνει κάτι για το μέλλον του κόσμου». 
Έκτοτε, έχουμε τόσους πολλούς λόγους για να αποθαρρυνθούμε αλλά δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα… 
-γιατί είμαστε «υπεύθυνοι για το μέλλον»… 
-γιατί στην εκπαίδευση η παραμικρή χειρονομία μπορεί να αλλάξει έναν άνθρωπο και ένας άνθρωπος 
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. 

 

https://fb.watch/c2ocRHIKKL/


 
Ένα λάθος που κάνουμε συχνά στην εκπαίδευση είναι να σχεδιάζουμε το 
αναλυτικό πρόγραμμα και την ύλη πολύ προσεκτικά, να προετοιμάζουμε 
όλα τα διδακτικά υλικά, να ανοίγουμε την πόρτα του σχολείου, και μετά…  
να ανακαλύπτουμε με τρόμο ότι μας έστειλαν τους λάθος μαθητές.  



Ποτέ καμία τάξη δεν μπορεί να είναι απόλυτα ομοιογενής.  

  
Στην πραγματικότητα, όταν ένας εκπαιδευτικός προσπαθεί να διδάξει κάτι 
απευθυνόμενος σε όλη την τάξη, οι πιθανότητες είναι ότι…  
•Το ένα τρίτο των παιδιών το γνωρίζει ήδη  
•Το ένα τρίτο θα το κατανοήσει  
•Και το υπόλοιπο ένα τρίτο δεν θα το κατανοήσει καθόλου  
 
Επομένως, τα δύο τρίτα των μαθητών χάνουν τον χρόνο τους.  

Lillian Katz  



Βασικές πηγές της  ανομοιογένειας 

  
Τα παιδιά οποιασδήποτε τάξης (έστω και επιφανειακά ομοιογενούς) διαφέρουν ως 
προς:    
- Το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και το πολιτισμικό κεφάλαιο των γονιών τους, 
κατά συνέπεια αφενός ως προς το βαθμό κατοχής της κυρίαρχης- πρότυπης 
γλώσσας του σχολείου και αφετέρου ως προς το βαθμό εξοικείωσής τους με την 
κυρίαρχη κουλτούρα.  
- Τη δική τους στάση απέναντι στο σχολείο. Αυτή επηρεάζεται από τα 
διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα και κίνητρα των παιδιών και από το νόημα που 
αποδίδουν σε αυτό που γίνεται στο σχολείο (προσδοκίες μαθητών). 
- Τις γνωστικές τους δομές και λειτουργίες (πρόσληψη επεξεργασία της 
πληροφορίας, μνημονικές ικανότητες, αναλυτική ή συνθετική σκέψη, επαγωγική ή 
απαγωγική σκέψη, τους τρόπους επικοινωνίας που προτιμούν …).  



Πώς είναι δυνατόν την ίδια σχολική χρονιά, στην ίδια τάξη να 
διδάξουμε έτσι ώστε να μάθουν όλα τα παιδιά που είναι 

διαφορετικής ετοιμότητας; 
 



Τι δεν είναι διαφοροποίηση 

  
1. Δεν είναι εξατομικευμένη διδασκαλία. Δεν διαμορφώνεται ειδικό 
εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικό ρεπερτόριο για κάθε μαθητή.  
 
2. Δεν επικρατεί χαοτική κατάσταση στην τάξη, όπου οι μαθητές κάνουν ό,τι θέλουν. 
Αντιθέτως, υπάρχει προ-οργάνωση του χώρου και του τρόπου εργασίας με σαφείς 
οδηγίες και με οριοθέτηση της συμπεριφοράς των μαθητών. 
 
3. Δεν είναι ευκαιρία για να διαμορφωθούν ομοιογενείς ομάδες ισοδύναμων 
επιδόσεων και ικανοτήτων στη σχολική τάξη. Αντιθέτως, οι μαθητές μπορεί να 
εργάζονται σε κοινού ενδιαφέροντος, αλλά μεικτής επίδοσης ομάδες. 
 



Rick Wormeli 

 
 
 
Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία δίνει 
σημασία  
στην παροχή ευκαιριών σε όλους,  
στη δυνατότητα όλων να πετύχουν, 
στον κοινωνικό ρόλο του σχολείου. 

Δικαιοσύνη δε 
σημαίνει πάντα 

ισότητα! 



Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 
είναι η αναζήτηση ενός πιο συμμετοχικού, πιο δημοκρατικού 

τρόπου διδασκαλίας και μάθησης. 

 
 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία περιλαμβάνει τις 
προσπάθειες των εκπαιδευτικών να 

ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες των 
μαθητών τους στην τάξη με στόχο την επίτευξη 

της καλύτερης μαθησιακής εμπειρίας. 



Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 
είναι η αναζήτηση ενός πιο συμμετοχικού, πιο δημοκρατικού 

τρόπου διδασκαλίας και μάθησης. 

 
 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία επιτρέπει στους 
μαθητές να οικειοποιηθούν την ευθύνη της 
μάθησής τους και προσφέρει ευκαιρίες για 

ενεργητική και συνεργατική μάθηση. 



Για να γίνει κατανοητή η ανάγκη για διαφοροποίηση θα πρέπει η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία να γίνει αντιληπτή ως η «μέθοδος» 
διδασκαλίας, η οποία βασίζεται και αντιμετωπίζει τους μαθητές ως 
βιογραφίες και όχι ως κόπιες της ίδιας εικόνας και συνεπώς ως μέσο 
ανταπόκρισης στις ανάγκες του κάθε μαθητή και της θεμελίωσης της 
γνώσης του κάθε μαθητή, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως μεταφορά γνώσης.  

        

«Για την επίτευξη μιας δίκαιης αξιολόγησης θα τίθεται σε όλους η ίδια εργασία: 
σκαρφαλώστε στο δέντρο»  



Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία (Differentiated 
Instruction) η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 
προσεγγίζεται ως ένα σύνολο από ιδέες και πρακτικές 
που δίνουν έναν τρόπο να βλέπουμε την εκπαιδευτική 
πράξη. 
 
Στη γαλλόφωνη βιβλιογραφία (Pédagogie 
Différenciée) η Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική 
αποτελεί μία προσπάθεια η διδακτική πράξη να 
μεταβεί από το ατομικό στο συλλογικό, να δουλέψει 
με το άτομο και ταυτόχρονα να το εντάξει στην ομάδα, 
να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς σε παρατήρηση και 
αναστοχασμό. 
 



Παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας 
  ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Όλοι οι μαθητές θέλουν να 
συνεισφέρουν και να γίνουν αποδεκτοί από το περιβάλλον τους. Η διαφοροποιημένη 
τάξη προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αξία της 
διαφορετικότητας και εμβαθύνει σε θέματα δικαιοσύνης και συνεργασίας. 
 
   



Παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας 
  ΕΠΙΛΟΓΗ. Οι μαθητές σε μια διαφοροποιημένη τάξη έχουν τη δυνατότητα 
της επιλογής στο τι μαθαίνουν, στο πώς θα το μάθουν και στον τρόπο που θα 
εκφράσουν αυτό που έμαθαν. Το μαθησιακό περιβάλλον είναι ανάγκη να δώσει 
ποικιλία επιλογών στο τι και το πώς της μάθησης προκειμένου να ικανοποιήσει τις 
ατομικές ικανότητες και τα διαφορετικά ταλέντα των μαθητών (Jensen, 1998).  
 
   



Παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας 
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν 
ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μέσα από συνεργατικές διαδικασίες με τους 
συμμαθητές τους και με το δάσκαλό τους. Η συνεργασία κάνει τις μαθησιακές 
δραστηριότητες πιο ελκυστικές και ευχάριστες, αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση των 
μαθητών, ιδιαίτερα εκείνων με δυσκολίες μάθησης και τους βοηθά να αποκτήσουν 
μία δεξιότητα την οποία θα αξιοποιήσουν αργότερα στη ζωή τους. 
 
 
   



Παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας 
   ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ. Η νέα γνώση αποθηκεύεται στη μακροπρόθεσμη μνήμη όταν 
συνδεθεί με τις προηγούμενες εμπειρίες, γνώσεις και ενδιαφέροντα του μαθητή. Η 
νέα γνώση πρέπει να συνδεθεί με τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και με τον 
πραγματικό κόσμο στον οποίο ζουν. Οποιαδήποτε σύνδεση έχει θετική επίδραση και 
αποτελεί σημαντικό στόχο σε κάθε μάθημα διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  
 
 
   



Παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας 
   ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. Η έρευνα του εγκεφάλου και της 
Νευροεπιστήμης αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει μέσα από διαφορετικές 
μεθόδους: διερεύνηση, απομνημόνευση, τεχνολογία, κοινωνικοποίηση και πολλά 
άλλα. Στη διαφοροποιημένη τάξη εφαρμόζονται νέες μέθοδοι μάθησης και 
διδασκαλίας. Η μάθηση δε αποτελεί πλέον ένα μονόδρομο αλλά μια πράξη 
αλληλεπίδρασης και αξιοποίησης ποικίλων εργαλείων. Η διαφοροποίηση δε ζητά από 
τον εκπαιδευτικό να αλλάξει τον τρόπο που διδάσκει αλλά να επεκτείνει το 
ρεπερτόριό του σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει μερικούς ακόμα μαθητές. 
 
 
   



  ΑΝΟΙΧΤΟΤΗΤΑ. Η μάθηση γύρω από ένα θέμα μπορεί να πάρει τη μορφή 
διερεύνησης επεκτείνοντάς το σε νέες διαστάσεις. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους 
μαθητές να θέτουν περισσότερες  ερωτήσεις  (η περιέργεια είναι σημαντική για τη 
μάθηση) από το να δίνουν μία απάντηση.  
 
   

Παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας 
 



Παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας 
   ΡΟΥΤΙΝΑ. Η κατάλληλη διαχείριση της τάξης φαίνεται να κυριαρχεί όλων 

των στοιχείων του Αναλυτικού Προγράμματος. Η διδασκαλία διαδικασιών/ρουτινών 
ενισχύει τη κατάλληλη διαχείριση της τάξης και περιλαμβάνει την επεξήγηση, τη 
δοκιμή και την υποστήριξη/ενθάρρυνση. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και 
τις ιδιαιτερότητες της τάξης ο εκπαιδευτικός διδάσκει ρουτίνες συμπεριφοράς στους 
μαθητές ενισχύοντάς τους το αίσθημα ασφάλειας και προσδοκίας, εξασφαλίζοντας 
τον έλεγχο του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ενεργοποιώντας τη μνήμη στα όσα 
διδάχθηκαν. Η δομή είναι σημαντική. Χωρίς σαφείς προσδοκίες για τη διαχείριση της 
τάξης και τη γνωστοποίησή τους στους μαθητές η διαφοροποίηση θα είναι δύσκολο 
να εφαρμοστεί.  
 
   



Παιδαγωγικές αρχές της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας 
  ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία περιλαμβάνει 

ο εκπαιδευτικός στις μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών (διαμορφωτική, γραπτή ή 
προφορική, προγραμματισμένη ή έκτακτη) τόσο μεγαλύτερη ανατροφοδότηση θα 
έχει για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της μάθησης.  
 
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κάθε 
μαθητής του. Αυτή η ουσιαστική γνώση των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή απαιτεί 
περισσότερο ανάλυση της πορείας του και λιγότερο αξιολόγηση της τελικής του 
επίδοσης. Παράδειγμα, δεν είναι τόσο χρήσιμο να ξέρω ότι ο τάδε μαθητής δεν 
κατανοεί τα κείμενα που διαβάζει όσο να ξέρω τα εμπόδια που συναντά (λεξιλόγιο, 
είδος κειμένου, εντοπισμός σημαντικών πληροφοριών, ικανότητα απόδοσης 
νοήματος κλπ.). Ακόμα, είναι σημαντική η συνολική εικόνα της πορείας του μαθητή 
ώστε να του δοθεί η υποστήριξη και η ενθάρρυνση που θα βελτιώσει την 
αυτοπεποίθησή του. 
 
   



Η σημαντικότερη μορφή αυθεντικής αξιολόγησης είναι ο 

Φάκελος Εργασιών του Μαθητή που αποτελεί: 

 

Συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί 

με βάση συγκεκριμένο στόχο. 

Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, 

την πρόοδο και την επίδοση του μαθητή.   

 

 

Είναι ένα εργαλείο αυτο- και ετερο- αξιολόγησης του 

μαθητή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης του 

έργου. 

 

Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Portfolio) 



Η κοινοποίηση στους μαθητές των κριτηρίων αξιολόγησης  των 

εργασιών που τους ανατίθενται τους επιτρέπει να αποστασιοποιούνται 

από  ότι παράγουν.  

Πισωγύρισμα; 

Ναι αλλά… 

Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν είναι πλέον ιδιοκτησία του δασκάλου. 

Οι μαθητές αναλύουν αυτό που παρήγαγαν με τη βοήθεια κριτηρίων.  

 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης έργου 



 

 

Ας δούμε κάποια έργα που μπορούν να επιλεγούν για 

να μπουν στον Φάκελο Εργασιών Μαθητή και τα 

κριτήρια με τα οποία μπορούν να τα αξιολογήσουν. 

 



Ο ορισμός είναι 

κατανοητός και  

ανταποκρίνεται σε 

κάποιο βαθμό  

στο νόημα της λέξης; 

 

Τα χαρακτηριστικά 

καλύπτουν πολλαπλές 

πλευρές της έννοιας 

αυτής; 

 

Αξιοποιήθηκαν εύστοχα 

παραδείγματα και μη 

παραδείγματα; 



Think-Tac-Toe με θέμα την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
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Δουλέψαμε οι 

Οργανωθήκαμε (γρήγορα, με 

δυσκολία, δεν οργανωθήκαμε) 

Λέγαμε ιδέες ο ένας στον άλλον 

Μια σπουδαία ιδέα που είπα ήταν 

Μια σπουδαία ιδέα που είπε ο/η ήταν 

Επαινούσαμε την προσπάθεια 

Ενθαρρύναμε ο ένας τον άλλον 

Μιλούσαμε χαμηλόφωνα 

Από τα τρία έργα που ολοκληρώσαμε 

συνεργαστήκαμε καλύτερα στο 

Ήμουν καλύτερος/η στο 

Γι’ αυτή τη συνεργασία νιώθω 

Την επόμενη φορά αποφασίσαμε να 

φροντίσουμε να 

Aξιολόγηση της συνεργασίας κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης των τριών 

δραστηριοτήτων του Think-Tac_Toe  



Think-Tac-Toe με θέμα ένα λογοτεχνικό κείμενο/διήγημα 



Ποια ήταν τα πιο σημαντικά 

πράγματα που ήθελες να 

μάθεις για αυτό το θέμα; 

Τι ήξερες ήδη για όσα έψαχνες; 

Γιατί ήταν σημαντικό να 

συνεχίσεις να ψάχνεις; 

Πού βρήκες τις πληροφορίες 

που αναζητούσες; Ποιες ήταν 

οι πηγές σου; 

Ποια ήταν τα πιο σημαντικά 

πράγματα που βρήκες και 

έμαθες; 

Μήπως κάτι από όσα βρήκες 

σε κάνουν να σκεφτείς ότι 

εμείς οι άνθρωποι πρέπει να 

δράσουμε για να βελτιώσουμε 

τα πράγματα; 

Όσα έμαθες σε έκαναν να 

αλλάξεις τη γνώμη που είχες 

αρχικά για το θέμα; Αν ναι 

γιατί; 

Εισαγωγή 

Θέμα 

Συμπέρασμα 

Αυτό-αξιολόγηση του έργου κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης των τριών 

δραστηριοτήτων του Think-Tac_Toe  

Ερωτήσεις Απαντήσεις 



Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Portfolio)  

Διάγραμμα Τ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟΨΕΙΣ 

Το γράφημα Τ είναι οργανωτής στον οποίο οι μαθητές μπορούν να 

εξετάσουν τις δύο διαφορετικές πτυχές ενός θέματος όπως τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας απόφασης ή μιας επιλογής 

(ενός χαρακτήρα του διηγήματος), να γράψουν λύσεις ή προβλήματα 

μιας ενέργειας (κακή διατροφή), να ανακαλύψουν και να διαχωρίσουν 

τα γεγονότα από τις απόψεις σε ένα άρθρο ή μια συζήτηση. 

 



ΚΑΝΩ  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

Ζωγραφίζω τις σκέψεις μου για να τις 
καταλάβω καλύτερα. 
 
Δημιουργώ τα χρονοδιαγράμματα 
της ομάδας 
 
Μένω κοντά στη δημοτική 
βιβλιοθήκη και φέρνω βιβλία σχετικά 
με το έργο μας. 

Πρόχειρα σκίτσα μέσα στο φάκελο 
 
 
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα που 
παραδώσαμε στον δάσκαλο /α. 
 
Οι φωτοτυπίες του φακέλου από το 
βιβλίο Υπόγεια Εκδρομή της 
Φραγκεσκάκη Χριστίνας. 

Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Portfolio)  

Διάγραμμα Τ 

Το γράφημα Τ μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

διαμορφωτικής αξιολόγησης από τον ίδιο το μαθητή για το έργο του 

γράφοντας στην πρώτη στήλη αυτό που πιστεύει ότι κάνει όταν 

εργάζεται σε ένα project και στη δεύτερη στήλη τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν όσα υποστήριξε στην πρώτη στήλη. 

 



Φάκελος Εργασιών Μαθητή (Portfolio)  

RAFT (Role, Audience, Format, Topic) 

ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝΟ ΜΟΡΦΗ ΘΕΜΑ 

Μετανάστρια ηλικίας 

10 χρόνων 

Ο διευθυντής ή η 

διευθύντρια του 

σχολείου κοντά στη 

Δομή Φιλοξενίας 

Επιστολή 

Η επιθυμία να έρθει 

σχολείο και έκφραση 

της αγωνίας της για το 

ότι δεν γνωρίζει τη 

ελληνική γλώσσα. 

 

Μαθητής της Ε’ τάξης 

σε σχολείο που 

βρίσκεται κοντά σε 

Δομή Φιλοξενίας 

Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες της Ε’ τάξης 

που ζουν στη τοπική 

Δομή Φιλοξενίας. 

Αφίσα 

Καλωσόρισμα στο 

σχολείο τους 

 

Δημοσιογράφος 

Οι αναγνώστες της 

τοπικής εφημερίδας 

στην πόλη που έχει 

ιδρυθεί Δομή 

Φιλοξενείας 

Παρουσίαση στην 

ιστοσελίδα της 

εφημερίδας 

Συγκρούσεις στην 

τοπική κοινότητα που 

συνδέονται με την 

φοίτηση των μαθητών 

της Δομής στα σχολεία 

της περιοχής. 



Εστίαση / Οργάνωση 

- Η ακολουθία του κειμένου είναι 

ξεκάθαρη. 

- Το κείμενο εκπληρώνει το σκοπό 

του και είναι κατάλληλο για το 

κοινό στο οποίο προορίζεται. 

- Οι ιδέες ή τα γεγονότα 

παρουσιάζονται με 

αποτελεσματική σειρά. 

- Το γράψιμο έχει ενότητα και 

συνοχή. 

Επεξεργασία / Υποστήριξη  

- Ο τίτλος σχετίζεται σαφώς με το 

θέμα. 

- Οι εισαγωγική παράγραφος 

προσελκύει την προσοχή του 

αναγνώστη. 

- Όλες οι λεπτομέρειες σχετίζονται 

με το θέμα. 

- Οι λεπτομέρειες είναι επαρκείς και 

κατάλληλες. 

Αξιολόγηση της επιστολής του R.A.F.T. 

Δηλώσεις Σχολιασμός 



Διαφωνώ Δεν έχω 

γνώμη 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Το θέμα της αφίσας είναι ξεκάθαρο. 

Ο σκοπός της αφίσας επιτυγχάνεται. 

Η αφίσα περιλαμβάνει κατάλληλες 

εικόνες και κείμενα. 

Οι πληροφορίες της αφίσας είναι 

κατάλληλα οργανωμένες ώστε να 

κάνουν την αφίσα ενδιαφέρουσα. 

Η αφίσα επικοινωνεί το μήνυμα που 

θέλει να περάσει. 

Η αφίσα είναι ελκυστική όσο αφορά τον 

σχεδιασμό και την οργάνωση – γίνεται 

καλή χρήση του χρώματος και του 

χώρου. 

Η ορθογραφία της αφίσας είναι σωστή. 

Η αφίσα δείχνει κατανόηση του 

θέματος και των σχετικών εννοιών 

Αξιολόγηση της αφίσας του R.A.F.T. 



Διαφωνώ Δεν έχω 

γνώμη 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η παρουσίαση είναι πρωτότυπη. 

Η παρουσίαση έλκει το ενδιαφέρον. 

Η παρουσίαση είναι κατανοητή στο 

κοινό. 

Ο τίτλος δηλώνει με σαφήνεια και 

σχετίζεται με το περιεχόμενο της 

παρουσίασης. 

Το περιεχόμενο είναι σαφές και σχετικό 

με το θέμα και τους στόχους της 

παρουσίασης. 

Οι πληροφορίες εμφανίζονται με λογική 

σειρά. 

Οι πληροφορίες υποστηρίζονται από 

τις κατάλληλες αναφορές των πηγών. 

Οι διαφάνειες είναι όμορφα 

διαμορφωμένες και δεν έχουν 

ορθογραφικά λάθη. 

Αξιολόγηση της παρουσίασης του R.A.F.T. 



Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ 
TAΞΙΝΟΜΙΑ ΚΑΤA BLOOM 

 
Λογοτεχνία, Α’ Γυμνασίου, «Οι πιτσιρίκοι» 

 

 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ_Ο μαθητής μπορεί να 
ερμηνεύσει τις πληροφορίες μέσα από 
αναδιάταξη κατά σειρά σημαντικότητας.  
Μπορείς να εξηγήσεις το τέχνασμα 
που χρησιμοποίησαν τα παιδιά; Για 
ποιον λόγο το χρησιμοποίησαν; Πως 
συνδέεται το τέχνασμα με την Εθνική 
Αντίσταση; Πως θα περιέγραφες τους 
Γερμανούς; Πως θα περιέγραφες τα 
παιδιά; 
 
ΓΝΩΣΗ_Ο μαθητής μπορεί να ονομάσει 
με συγκεκριμένη ορολογία ή να 
αφηγηθεί συγκεκριμένα γεγονότα.  
Σε ποια ιστορική περίοδο αναφέρεται 
το διήγημα; Πότε διαδραματίζονται τα 
γεγονότα; Ποιοι είναι οι 
πρωταγωνιστές; Ποιο είναι το κεντρικό 
γεγονός; Ποιος είναι ο Κύκλωπας και 
ποιος ο Οδυσσέας;   



ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ 
TAΞΙΝΟΜΙΑ ΚΑΤA BLOOM 

 
Λογοτεχνία, Α’ Γυμνασίου, «Οι πιτσιρίκοι» 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ_Ο μαθητής μπορεί να 
διαχωρίσει το μαθησιακό υλικό στα 
συστατικά του μέρη και να καθορίσει τη 
σύνδεση και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
τους.  
Μπορείς να διαχωρίσεις τις 
διαφορετικές θεματικές ενότητες του 
κειμένου; Ένα χαρακτηριστικό του 
συγγραφέα είναι το χιούμορ του και η 
λεπτή του ειρωνεία. Βρες δύο σημεία 
στο κείμενο που να επαληθεύουν την 
παραπάνω άποψη και περιγράψτε τα. 
Σε ποια αποσπάσματα φαίνεται ο 
ρεαλιστικός χαρακτήρας του κειμένου; 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ_Ο μαθητής μπορεί να 
εφαρμόσει όσα έχει μάθει σε άλλες 
καταστάσεις και μαθησιακά 
περιβάλλοντα.  
Γιατί επιλέγει κάποιος να 
χρησιμοποιήσει ένα τέχνασμα; Σε 
ποιες περιπτώσεις θα το επέλεγες; 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_Ο μαθητής μπορεί να 
εφαρμόσει κριτήρια για να αξιολογήσει 
καταστάσεις ή συνθήκες που συναντά.  
Ποια είναι η προσφορά του διαλόγου 
στο κείμενο; Πως κρίνεις τη 
χιουμοριστική διάθεση του 
συγγραφέα; Τι προσδίδει η χρήση της 
αλληγορίας στο κείμενο; 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ_Ο μαθητής μπορεί να 
αναπτύξει ένα σχέδιο ή μία λύση για 
μία συγκεκριμένη κατάσταση ή να 
δημιουργήσει ένα προϊόν που υπόκειται 
σε συγκεκριμένους περιορισμούς και 
πρότυπα.  
Σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχεις 
συναντήσει τη χρήση τεχνασμάτων; 
Πως συνδέονται οι Γερμανοί και τα 
παιδιά με τον Κύκλωπα και τον 
Οδυσσέα; Τι θα γινόταν εάν οι 
Γερμανοί καταλάβαιναν το τέχνασμα 
των παιδιών; 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ 
TAΞΙΝΟΜΙΑ ΚΑΤA BLOOM 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ 

TAΞΙΝΟΜΙΑ ΚΑΤA BLOOM 

 

 

Το 2000 ένας πρώην μαθητής του Bloom ο Lorin Anderson μαζί με τον David Krathwohl επανεξέτασαν το 

παραπάνω μοντέλο προχωρώντας σε κάποιες αλλαγές.  Χρησιμοποίησαν ρήματα αντί για ουσιαστικά 

(για να δείξουν ενέργεια) και στην κορυφή της πυραμίδας τοποθέτησαν το ρήμα Δημιουργώ 

(αντικατέστησε τη Σύνθεση) ενώ πριν υπήρχε η Αξιολόγηση. Τα έξι επίπεδα σκέψης τώρα είναι: 

Οι Anderson και Krathwohl (2000) χαρακτήρισαν το επίπεδο Δημιουργία ως το σημείο που συναντώνται 

όλα τα στοιχεία με ένα συνεκτικό και λειτουργικό τρόπο, ως το επίπεδο που συμπεριλαμβάνει τη 

Δημιουργία, το Σχεδιασμό και την Παραγωγή. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής της νέας ταξινομία Bloom. 



Επίπεδο Σκέψης Ερωτήσεις Κλειδιά 

Ρήματα 

Παραδείγματα 

Δραστηριοτήτων 

ΘΥΜΑΜΑΙ 

(το χαμηλότερο επίπεδο 

σκέψης) 

Οι μαθητές ανακαλούν 

στη μνήμη τους και 

κάνουν χρήση 

πληροφοριών που 

συγκράτησαν από τη 

διδασκαλία ή από τη 

μελέτη άλλων πηγών. 

Ουσιαστικά ελέγχεται η 

απομνημόνευση και 

δυνατότητα άρτιας 

παρουσίασης. 

 

Μπορεί ο μαθητής να 

ανακαλέσει και να θυμηθεί 

πληροφορίες; 

 

ορίζω, επαναλαμβάνω, 

αναπαραγάγω, 

επαναδιατυπώνω 

Απαντήστε σε ερωτήσεις που 

αρχίζουν με Ποιος, Τι, Πότε, 

Πού (εάν η απάντηση μπορεί 

να αντληθεί από μια 

ιστορία). 

Αντιστοίχισε χαρακτήρες και 

δράση. 

Ερωτήσεις με συμπλήρωση 

κενών. 

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 

Ασκήσεις λεξιλογίου με 

αναγνώριση και διατύπωση 

λέξεων.  

ΚΑΤΑΝΟΩ 

Κατανόηση της σημασίας, 

ερμηνεία προβλημάτων 

και οδηγιών, δήλωση ενός 

προβλήματος με 

διαφορετικές λέξεις. Ο 

μαθητής ερμηνεύει, εξηγεί 

γιατί συμβαίνει ένα 

φαινόμενο, κατατάσσει σε 

κατηγορίες. 

Ο μαθητής μπορεί να 

εξηγήσει ιδέες ή έννοιες;  

 

ταξινομώ, συγκρίνω, 

περιγράφω, συζητώ, εξηγώ, 

δίνω παραδείγματα, 

συναγάγω, ερμηνεύω, 

παραφράζω, αναφέρω, 

αναθεωρώ, επιλέγω, 

συνοψίζω, μεταφράζω 

Αποδώστε την ιστορία 

συνοπτικά με δικά σας λόγια. 

Επαναλάβατε την κύρια ιδέα 

της ιστορίας. 

Εξηγήστε γιατί ο κεντρικός 

χαρακτήρας μιας ιστορίας 

κάνει ή λέει κάτι 

(αναφερθείτε σε 

συγκεκριμένα σημεία του 

κειμένου) 

Περιγράψτε ένα πρόσωπο ή 

μια τοποθεσία της ιστορίας. 

Μεταφράστε ένα μέρος του 

κειμένου. 

 

 



Επίπεδο Σκέψης Ερωτήσεις Κλειδιά 

Ρήματα 

Παραδείγματα 

Δραστηριοτήτων 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

Η χρήση μιας έννοιας ή 

γενίκευσης σε νέες 

καταστάσεις και πλαίσια, 

εφαρμογή της γνώσης από 

το σχολείο σε άλλους 

χώρους. Ο μαθητής επιλύει, 

χρησιμοποιεί αρχές σε 

πραγματικές καταστάσεις, 

προβλέπει αποτέλεσμα. 

 

Μπορεί ο μαθητής να 

χρησιμοποιήσει τις 

πληροφορίες με νέο τρόπο; 

 

εφαρμόζω, επιλέγω, 

επιδεικνύω, δραματοποιώ, 

εκτελώ, απεικονίζω, 

εφαρμόζω, ερμηνεύω, 

σκιαγραφώ, δείχνω τον 

τρόπο,  επισημαίνω, επιλύω, 

χρησιμοποιώ 

Δραματοποιήστε ένα μέρος 

της ιστορίας. 

Ξαναγράψτε την ιστορία 

από διαφορετική οπτική 

γωνία. 

Σχεδιάστε την ιστορία. 

ΑΝΑΛΥΩ 

Η διάκριση της γνώσης σε 

συστατικά μέρη και 

κατανόηση της 

οργανωτικής δομής τους. ο 

μαθητής συγκρίνει, 

αντιπαραβάλλει, αναλύει 

προβλήματα στα επιμέρους 

συστατικά. Ελέγχεται η 

ικανότητα του ατόμου, το 

οποίο αφού έχει 

κατανοήσει το γνωστικό 

περιεχόμενο, μπορεί να 

διακρίνει καταστάσεις, 

προθέσεις και επιπτώσεις 

που δεν αναγράφονται και 

συχνά τροποποιεί την 

αρχική αντίληψη. 

 

Μπορεί ο μαθητής να 

διακρίνει μεταξύ των 

διαφορετικών συστατικών; 

 

αναλύω, εκτιμώ, αποδίδω, 

υπολογίζω, κατηγοριοποιώ, 

συγκρίνω, εξετάζω, 

αναλύω, οργανώνω, 

υποβάλλω ερωτήσεις, 

δοκιμάζω 

Απάντηση σε ανοιχτές 

ερωτήσεις ή σε ερωτήσεις 

«Γιατί…;» (όταν η απάντηση 

υπονοείται, ή αναφέρεται 

έμμεσα στο κείμενο). 

Δημιουργήστε μια 

χρονογραμμή με τις κύριες 

δράσεις της ιστορίας. 

Σε ένα διάγραμμα 

αναφέρεται τις ομοιότητες 

και διαφορές χαρακτήρων, 

γεγονότων, τοποθεσιών κλπ. 

που αναφέρονται στην 

ιστορία. 

 



Επίπεδο Σκέψης Ερωτήσεις Κλειδιά 

Ρήματα 

Παραδείγματα 

Δραστηριοτήτων 

ΑΞΙΟΛΟΓΩ 

Διατύπωση αξιολογικών 

κρίσεων. Ο μαθητής εκτιμά, 

ασκεί κριτική σε μια άποψη, 

επιχειρηματολογεί ενάντια 

σε μία πρόταση 

Μπορεί ο μαθητής να 

δικαιολογήσει μια στάση ή 

μια απόφαση; 

 

εκτιμώ, αξιολογώ, ασκώ 

κριτική, ελέγχω, 

συμπεραίνω, συγκρίνω, 

επικρίνω, υπερασπίζομαι, 

δικαιολογώ, προβλέπω 

Αξιολογήστε τις ενέργειες 

των χαρακτήρων της 

ιστορίας. 

Συγκρίνεται τα πολιτιστικά 

πρότυπα που 

παρουσιάζονται στην 

ιστορία. 

Προβλέψτε τι θα συμβεί στη 

συνέχεια. 

Βγάλτε συμπεράσματα. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ/ΣΧΕΔΙΑΖΩ 

Κατασκευή νέας δομής από 

διαφορετικά στοιχεία, 

δημιουργία νέου νοήματος 

ή δομής. Το ανώτερο 

επίπεδο στην ταξινομία. Ο 

μαθητής σχεδιάζει, 

αναπτύσσει, οργανώνει 

επιμέρους στοιχεία για τη 

λύση του προβλήματος. Η 

αντίστροφη πορεία της 

διαδικασίας της ανάλυσης. 

Ελέγχεται η δημιουργική 

ικανότητα του μαθητή να 

δομεί ενιαίο σύνολο, που 

δεν προϋπήρχε, 

συνδυάζοντας διάσπαρτα 

στοιχεία. 

Μπορεί ο μαθητής να 

δημιουργήσει μια νέα 

άποψη ή ένα νέο προϊόν; 

 

Συναρμολογώ, συνδυάζω, 

συνθέτω, δημιουργώ, 

κατασκευάζω, επινοώ, 

σχεδιάζω, προετοιμάζω, 

παραγάγω, προτείνω, 

ανασυγκροτώ, αναθεωρώ, 

ξαναγράφω 

Ξαναγράψτε την ιστορία 

προσθέτοντας λεπτομέρειες 

ή χαρακτήρες που δεν 

υπήρχαν στο πρωτότυπο. 

Δημιουργήστε απαντήσεις 

σε υποθετικές ερωτήσεις 

σχετικά με την ιστορία. 

Γράψτε μια δική σας 

ιστορία. 

Γράψτε μια ιστορία για την 

τάξη σας. 

 

 



Κατηγοριοποιεί τις δραστηριότητες του 

μαθητή σύμφωνα με την πολυπλοκότητα 

της σκέψης που απαιτούν για την 

επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους.  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ 

DOK 

(Depth of Knowledge) 

ή Βάθος της Γνώσης  

Το βάθος της γνώσης μπορεί να ποικίλει σε 

διάφορες διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 

- το επίπεδο της γνωστικής πολυπλοκότητας 

των πληροφοριών που οι μαθητές αναμένεται να 

γνωρίζουν, 

- πόσο καλά θα πρέπει να είναι σε θέση να 

μεταφέρουν αυτή τη γνώση σε διαφορετικά 

πλαίσια  

- πόσο καλά πρέπει να είναι σε θέση να 

διαμορφώσουν γενικεύσεις, και 

- πόσες προαπαιτούμενες γνώσεις πρέπει να 

έχουν για να κατανοήσουν τις ιδέες. 



ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Διαβάστε ή αφηγηθείτε τα γεγονότα 

ΓΡΑΦΗ 

Ορθογραφία 

Λεξιλόγιο 

Βάλε με τη σειρά τα γεγονότα  

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

• Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου 

• Ανάλυση συμπερασμάτων 

ΓΡΑΦΗ 

• Σύνδεση ιδεών με  απλή οργανωτική 

δομή 

• Το πρώτο σχέδιο γραφής για 

περιορισμένο σκοπό και ακροατήριο 



ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

• Πηγαίνετε πέρα από το κείμενο για να εξηγήσετε, να 

γενικεύσετε και να συνδέσετε ιδέες. 

• Καθορίστε το σκοπό του συγγραφέα και περιγράψτε 

πώς επηρεάζει την ερμηνεία του κειμένου. 

• Συγκεντρώστε πληροφορίες από πολλές πηγές. 

ΓΡΑΦΗ 

• Κατασκευάστε δοκίμια πολλών παραγράφων 

χρησιμοποιώντας σύνθετη δομή προτάσεων. 

• Υποστήριξη ιδεών με λεπτομέρειες και παραδείγματα. 

• Επεξεργασία γραφής για την παραγωγή μιας λογικής 

εξέλιξης ιδεών. 

Ο αφηγητής κάνει αρκετά 

σχόλια που υπονοούν το 

αποτέλεσμα της ιστορίας. 

Επιλέξτε μία πρόταση που 

υποδηλώνει το αποτέλεσμα της 

ιστορίας. 

Τότε εξηγήστε πώς αυτό το 

παράδειγμα βοηθά τον 

αναγνώστη να προβλέψει το 

αποτέλεσμα της ιστορίας. 



ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

• Εφαρμογή πληροφοριών από ένα κείμενο 

σε άλλο. 

• Ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από 

πολλαπλές πηγές. 

• Εξετάστε και εξηγήστε εναλλακτικές 

αντιλήψεις από διάφορες πηγές. 

 ΓΡΑΦΗ 

• Κατασκευάστε δοκίμια πολλαπλών 

παραγράφων που επιδεικνύουν σύνθεση 

και ανάλυση πολύπλοκων ιδεών. 

• Δώστε στις συνθέσεις σας το δικό σας 

στυλ. 

Διαβάστε την παρακάτω φράση και ολοκληρώστε 

τη δραστηριότητα γραφής. 

 

Αλλαγές 

Ο Nelson Mandela, ο πρώην πρόεδρος της 

Νότιας Αφρικής και ο νικητής του Βραβείου 

Νόμπελ Ειρήνης του 1993, έγραψε τα εξής στην 

αυτοβιογραφία του: 

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να βρεις όταν 

επιστρέφεις σε ένα μέρος που έχει παραμένει 

αμετάβλητο παρά μόνο τους τρόπους με τους 

οποίους εσύ έχεις αλλάξει.» 

 

Γράψτε μια αφηγηματική σύνθεση στην οποία να 

μιλάτε για ένα άτομο που επιστρέφει σε ένα 

οικείο περιβάλλον ή κατάσταση και 

συνειδητοποιεί ότι έχει αλλάξει, ενώ ο ίδιος ο 

τόπος έχει παραμείνει ο ίδιος. Η αφηγηματική 

σύνθεσή σας θα μπορούσε να βασιστεί στις δικές 

σας εμπειρίες, σε αυτές που γνωρίζετε ή έχετε 

διαβάσει. Στο γράψιμό σας, περιγράψτε τον 

κύριο χαρακτήρα, τις περιστάσεις που 

ανάγκασαν τον χαρακτήρα να μείνει μακριά από 

τον τόπο τους και τις εμπειρίες του χαρακτήρα 

κατά την επιστροφή του εκεί. 



ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ  

Εκτεταμένο, Αφηρημένο  

Ο μαθητής επεξεργάζεται έννοιες 

υπερβαίνοντας αυτό με το οποίο έχει 

ασχοληθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας. 

Ανάγεται σε γενικεύσεις ή αρχές. Μεταφέρει τη 

γνώση σε νέες περιοχές.  

Ποιοτική φάση 

Στη συμπεριφορά του μαθητή οι λεπτομέρειες 

έχουν  ενσωματωθεί σε ένα ολοκληρωμένο 

δόμημα (ολοκληρωμένο σχήμα).  

Θεωρητικοποιώ 

Ανάγομαι σε γενίκευση (Κανόνα, αρχή, 

θεώρημα)  

Κάνω υποθέσεις  

Εισηγούμαι λύσεις/νέες ιδέες 

Συσχετιστικό, Συνθετικό  

Φανερώνει «ενορχήστρωση» (δημιουργική 

σύνθεση) ανάμεσα σε γεγονότα, θεωρίες, 

δράση και σκοπούς. 

Κατανόηση αρκετών συστατικών στοιχείων τα 

οποία συνθέτουν ένα εννοιολογικό όλον. 

Δυνατότητα εφαρμογής της έννοιας σε οικεία 

προβλήματα ή καταστάσεις  

Συγκρίνω/Αντιπαραθέτω 

Εξηγώ αίτια / Ερμηνεύω 

Ενσωματώνω/Ολοκληρώνω  

Αναλύω 

Συσχετίζω, συνδέω δεδομένα ανακαλύπτοντας 

νέες μεταξύ τους σχέσεις 

Εφαρμόζω στην πράξη τη νέα γνώση 

Πολυ-δομικό  

Φανερώνει κατανόηση περιοχών και ορίων 

αλλά όχι συστημάτων  

Κατανόηση αρκετών συστατικών στοιχείων, 

όμως αυτή είναι για το καθένα χωριστά χωρίς 

μεταξύ τους διασύνδεση. Όχι πολύ καλά 

οργανωμένη παράθεση /συλλογή ιδεών ή 

εννοιών σχετικά με ένα θέμα. Αδυναμία 

συσχετισμού των οντοτήτων ενός καταλόγου 

μεταξύ τους.  

Ποσοτική φάση 

Το πλήθος των επί μέρους στοιχείων και 

λεπτομερειών στη γνωστική συμπεριφορά των 

μαθητών αυξάνει και αποκτά μία υποτυπώδη 

δομή 

Απαριθμώ 

Ταξινομώ 

Περιγράφω 

Δημιουργώ κατάλογο/λίστα 

Συνδυάζω 

Κατασκευάζω αλγόριθμους 

Μονο-δομικό, Επιφανειακό   

Επιφανειακή, σε αρχικό στάδιο κατανόηση μίας 

συγκεκριμένης περιοχής  κατά τρόπο 

δύσκαμπτο. Επικέντρωση σε επί μέρους 

στοιχεία μίας πολύπλοκης 

περίπτωσης/φαινομένου. 

Εντοπίζω 

Απομνημονεύω 

Ακολουθώ απλές διαδικασίες  

Προ-δομικό  

Δεν επιδεικνύεται κατανόηση  

Αδυνατώ να βγάλω νόημα, να δείξω ότι 

κατανοώ κάτι.  

Η ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ «SOLO» 
Ο παρακάτω πίνακας βασίζεται στην ταξινομία του Biggs (1999b: 37) γνωστή ως «Δομή των Ορατών 

Μαθησιακών Αποτελεσμάτων» (Structure of the Observed Learning Outcomes (SOLO)   



4 πυλώνες της UNESCO 
  
Όταν οι μαθητές γνωρίζουν και κατανοούν: 
Παρατηρούν και να περιγράφουν γεγονότα, ανθρώπους, αντικείμενα, φαινόμενα. 
Αναγνωρίζουν στοιχεία, φαινόμενα, κτλ.  
Αποδίδουν μέσα από διάφορες μορφές κώδικα τις σκέψεις τους: προφορικά, γραπτά, 
με εικόνες, ψηφιακά, κτλ. 
Οργανώνουν και σχηματοποιούν τη γνώση. 
Εξηγούν με δικό τους πρωτότυπο τρόπο όσα γνωρίζουν. 
Μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες  και τις  εφαρμόζουν με επιτυχία από τη μία 
γνωστική περιοχή σε άλλη. 
Κατανοούν  και χειρίζονται στις εργασίες τους  τον γλωσσικό κώδικα  των Κοινωνικών 
Επιστημών  
  
Όταν οι μαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται: 
Συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. 
Συνεργάζονται για το κοινό, δημόσιο καλό. 
Εκφράζουν ιδέες, συναισθήματα, προβλήματα. 
Αλλάζουν ρόλους. 
Επιδεικνύουν υπευθυνότητα και διεκπεραιώνουν  το έργο που έχουν αναλάβει στα 
προβλεπόμενα  χρονοδιαγράμματα.  



4 πυλώνες της UNESCO 
  

Όταν οι μαθητές κριτικά διερευνούν: 

Συλλέγουν,  οργανώνουν και  αξιολογούν πληροφορίες. 

Χρησιμοποιούν κριτήρια  για να κρίνουν και να συγκρίνουν. 

Ασκούν κριτική σε ιδέες, κείμενα και πληροφορίες. 

Αναγνωρίζουν ένα πραγματικό γεγονός από την αξιολογική κρίση. 

Διατυπώνουν ερωτήματα. 

Υποστηρίζουν τα επιχειρήματά τους με γνώσεις, στοιχεία, ιδέες. 

Καταλήγουν σε συμπεράσματα μέσα από ανάλυση και σύνθεση δεδομένων.  

  

Όταν οι μαθητές συνδέουν με τη ζωή: 

Εντοπίζουν το ζήτημα ή το πρόβλημα. 

Αναλύουν το ζήτημα.  

Συλλέγουν ιδέες ή λύσεις από διάφορες πηγές. 

Ταξινομούν με κριτήρια τις λύσεις ή τις ιδέες. 

Αναλαμβάνουν δράση στο σχολικό και κοινοτικό περιβάλλον. 

Αξιολογούν την ερευνητική εργασία (αποτέλεσμα) και την ατομική  και ομαδική 

συνεργασία και μεθοδολογική ακρίβεια και συνέπεια. 

Αναγνωρίζουν  προκαταλήψεις και ιδεοληψίες. 



ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 



Πολλαπλή νοημοσύνη κατά Gardner 



Διδακτική πρόταση για το σχεδιασμό μαθήματος με την Πολλαπλή Νοημοσύνη του 
Gardner  
 

Θέμα: Εθελοντισμός  
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Interpersonal Intelligence)  
Δουλεύοντας συνεργατικά σε ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης έργου.  
Μελέτη σε δυάδες για εξάσκηση και υποστήριξη (π.χ. κολλητός ανάγνωσης) 
πολυτροπικών κειμένων που αναφέρονται σε ΜΚΟ. 
Συνεντεύξεις από ανθρώπους που έχουν εθελοντική δράση. 
 
ΟΠΤΙΚΗ/ ΧΩΡΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Spatial Intelligence)   
Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με κεντρική έννοια «Εθελοντισμός».  
«Το κολάζ του εθελοντισμού» Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και δημιουργούν ένα 
κολάζ για το τι σημαίνει γι’ αυτούς εθελοντισμός. Τα υλικά μπορεί να είναι οτιδήποτε 
(φωτογραφίες από περιοδικά, μικρά αντικείμενα, λέξεις, ζωγραφιές)  
 
ΛΟΓΙΚΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Logical/Mathematical Intelligence)   
«Εθελοντική εργασία» Οι μαθητές αναζητούν, εντοπίζουν και καταγράφουν σε πίνακες 
τις Εθελοντικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που ασχολούνται με το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. Δίπλα σε κάθε ΜΚΟ καταγράφουν τις εθελοντικές εργασίες που προωθούν. 
Αναδεικνύουν εκείνες τις ΜΚΟ που έχουν τη μεγαλύτερη δράση.   
  
   
 



ΛΕΚΤΙΚΗ/ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Verbal Linquistic Intelligence)   
Αφήγηση του παραμυθιού «Η σούπα με τις πέτρες». Τα μέλη κάθε ομάδας κάθονται 
κυκλικά και με οδηγό τη φαντασία τους συνεργάζονται για να γράψουν μία ιστορία. Η 
1η ομάδα γράφει την ιστορία της καρέκλας, η δεύτερη την ιστορία του παπουτσιού, η 
τρίτη την ιστορία της τηγανιτής πατάτας, η 4η ομάδα την ιστορία του παντελονιού. 
Πόσοι άνθρωποι και με ποιον τρόπο συνέβαλαν ώστε να έχετε την καρέκλα σας, το 
παπούτσι σας, το παντελόνι σας ή την τηγανιτή σας πατάτα κλπ.   
 
Γράμματα συμπαράστασης στα παιδιά του πολέμου. Οι μαθητές παρακολουθούν 
βίντεο της unicef για τα παιδιά (http://gr.euronews.com/2017/12/28/ta-paidia-tou-
polemou-to-2017) στη Συρία και στην Υεμένη και γράφουν γράμματα συμπαράστασης.   
 
ΜΟΥΣΙΚΗ/ΡΥΘΜΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Musical Intelligence)    
«Το τραγούδι του εθελοντή» Κάθε ομάδα οικειοποιείται μία ΜΚΟ και γράφει στίχους 
που καλούν τους ανθρώπους να βοηθήσουν στο έργο της. Τραγουδούν τους στίχους 
αυτούς υιοθετώντας γνωστoύς ρυθμούς ή το ρυθμό ραπ μουσικής.   
 



ΣΩΜΑΤΙΚΗ/ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Bodily Intelligence)    
«Με το σώμα μας» Οι μαθητές αναπαριστούν με το σώμα τους, χωρίς να μιλούν, μέσα 
από διάφορες πόζες αυτό που σημαίνει για αυτούς «ειρήνη», «προσφορά», 
«βοήθεια».  
«Γιατροί πέρα από τα σύνορα» Οι μαθητές γράφουν το σενάριο μιας ιστορίας με 
πρωταγωνιστή ένα γιατρό που ανήκει στους «Γιατρούς χωρίς σύνορα» και αποφασίζει 
να προσφέρει βοήθεια σε μία χώρα που γίνεται πόλεμος. Η κάθε ομάδα παίζει το 
θεατρικό δρώμενο με έναν μαθητή να υποδύεται το γιατρό και οι υπόλοιποι τα παιδιά 
του πολέμου. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με αφορμή μία οποιαδήποτε άλλη ΜΚΟ.  
 
ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Intrapersonal Intelligence)   
Ζητάμε από κάθε μαθητή να σκεφτεί πώς θα ήθελε να είναι το μέλλον του σε σχέση με 
την οικογένεια, τη δουλειά, την προσωπική του εξέλιξη. Στη συνέχεια ζωγραφίζουν τα 
όνειρά τους και τα παρουσιάζουν στους άλλους.   
Τους ζητάμε να προσδιορίσουν τρία συγκεκριμένα πράγματα που θα μπορούσαν να 
τους εμποδίσουν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους και τρία πράγματα που θα 
μπορούσαν να κάνουν για να βοηθήσουν τους άλλους να φτάσουν λίγο πιο κοντά στην 
πραγματοποίηση των ονείρων τους.   
  
 
  
  
  
   
 



ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Naturalistic Intelligence)   
«Εμένα με νοιάζει» Οι μαθητικές ομάδες καταγράφουν τα προβλήματα που έχουν 
εντοπίσει στη γειτονιά τους και συνεργάζονται αναλαμβάνοντας εθελοντική δράση 
προκειμένου να κάνουν περισσότερο όμορφη τη γειτονιά τους.  
Δημιουργούν αφίσες που παρουσιάζουν ιδεατές αναπαραστάσεις της γειτονιάς τους 
αλλά και μακέτες με τα στοιχεία που θα ήθελαν να αλλάξουν τις οποίες καταθέτουν στο 
δήμαρχο της πόλης τους.   
  
 
  
  
  
   
 



Carol Tomlinson 

Διαφοροποίηση σε τρεις τομείς της 
διδακτικής πράξης: 

Περιεχόμενο  
Διαδικασία 
Προϊόν  



 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 
Το περιεχόμενο είναι οι βασικές πληροφορίες  
(λεξιλόγιο, φράσεις, συντακτικοί τύποι, έννοιες κλπ.)   
που οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν και οι δεξιότητες που οι μαθητές πρέπει να μπορούν να 
επιδείξουν (Theisen, 2003).  
 
Το περιεχόμενο είναι η «είσοδος» του μαθήματος.  
 
Το σημαντικό σε μια διαφοροποιημένη τάξη διδασκαλίας είναι η δυνατότητα πρόσβασης των 
μαθητών σε ποικίλης μορφής περιεχόμενο και ταυτόχρονα η ελευθερία να επιλέξουν εκείνο που 
θα τους ενδιέφερε να μελετήσουν.      
  



Περιεχόμενο ή Τι να διδάξω; 
ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 



Επιλέξτε τέσσερα από τα παραπάνω Κέντρα Μάθησης και ολοκληρώστε τις 
δραστηριότητες που τους αντιστοιχούν. 
• Μουσικό Κέντρο: Σε τρεις προτάσεις περιγράψτε το πώς η μουσική αυτής της 
περιόδου αποτυπώνει το κλίμα της ιστορίας. Στις προτάσεις να προβάλλεται τις 
εντυπώσεις σας από τη μουσική αυτή. 
 

• Κέντρο κινηματογράφου: Σε τρεις προτάσεις περιγράψτε τον τρόπο που το 
απόσπασμα της ταινίας που παρακολουθήσατε σας βοήθησε να καταλάβετε καλύτερα 
την ιστορία. Στην αναφορά σας να συμπεριλάβετε τον τρόπο με τον οποίο το 
απόσπασμα της ταινίας παρουσιάζει ή όχι την ενότητα της ιστορίας που έχετε ήδη 
διαβάσει.  
 

• Ιστορικό κέντρο: Προσδιορίστε  τρία ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη 
διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου και σκεφτείτε τον τρόπο που ενδέχεται να έχουν 
επηρεάσει τον δημιουργό. Μπορείτε να αναφερθείτε  σε ιστορικά γεγονότα όπως 
ανακαλύψεις, πολιτικές εξελίξεις, διάσημες προσωπικότητες, επιστημονικά ευρήματα 
κλπ. Μπορείτε επίσης να αναφερθείτε σε άλλες πληροφορίες που ανακαλύψατε στο 
Διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε ένα διάγραμμα για να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας. 

Περιεχόμενο ή Τι να διδάξω; 
ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 



• Κοινωνικό Κέντρο: Σε τρεις προτάσεις περιγράψτε μερικά από τα είδη ένδυσης της 
εποχής εκείνης και πείτε πώς σας βοηθούν να απεικονίσετε το σκηνικό της ιστορίας. 
Σχεδιάστε ένα από τα είδη ένδυσης που σας εντυπωσίασαν περισσότερο. 
 

• Ταξιδιωτικό κέντρο: Εάν επρόκειτο να επισκεφθείτε την περιοχή που εξελίσσεται η 
ιστορία, καταγράψτε τρία μέρη στα οποία θα έπρεπε να επισκεφτείτε και πείτε πώς θα 
μπορούσαν να σας βοηθήσουν, τα μέρη αυτά, στην κατανόηση της ιστορίας. 
 

• Κέντρο Βιογραφίας: Επιλέξτε τρία γεγονότα από τη ζωή του συγγραφέα και 
φανταστείτε πώς μπορεί να έχουν επηρεάσει την ιστορία που έγραψε. 

Περιεχόμενο ή Τι να διδάξω; 
ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 



Περιεχόμενο ή Τι να διδάξω; 

Εκπαιδευτικό υλικό βρίσκουμε:  
2. Στα αποθετήρια εκπαιδευτικών σεναρίων 

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΑΙΣΩΠΟΣ 

http://dschool.edu.gr/
http://ifigeneia.cti.gr/repository/
http://aesop.iep.edu.gr/


Περιεχόμενο ή Τι να διδάξω; 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί: 
να χρησιμοποιήσει ποικίλα οπτικά και άλλα υλικά λαμβάνοντας υπόψη το πολιτιστικό   
και κοινωνικό πλαίσιο των μαθητών  

https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/explore/ 



Jigsaw ή  

Συνεργατική Συναρμολόγηση 





Περιεχόμενο ή Τι να διδάξω; 
JIGSAW 

(Συνεργατική Συναρμολόγηση) 

 
To υλικό του μαθήματος 
χωρίζεται σε υποθέματα και κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει ένα μέρος. 
Γίνεται επιλογή ατομικού θέματος 
στην κάθε ομάδα ύστερα από 
διαχωρισμό του υποθέματος που 
έχει επιλέξει η ομάδα. 
Κάθε μαθητής προετοιμάζει το 
θέμα που επέλεξε. 
Κάθε μαθητής παρουσιάζει το 
θέμα στην ομάδα του.  
Γίνεται συζήτηση και συσχέτιση 
αυτών των θεμάτων με το 
συνολικό θέμα που έχει δοθεί 
στην τάξη. 
Οι ομάδες προετοιμάζουν την 
παρουσίαση της δουλειάς τους σε 
ολόκληρη την τάξη. 



Τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Ιστορία 

Άρθρα 

Παραβιάσεις 

Υπερασπιστές 



Ομάδες Jigsaw 



Ομάδες Jigsaw 



Ομάδες Ειδικών (Experts) 





Δικαιώματα Συμμετοχής: 

Επιτρέπουν στα παιδιά να παίζουν ενεργό ρόλο στις κοινωνίες και τα έθνη τους. 

Αυτά περικλείουν την ελευθερία να εκφράζουν γνώμη, να έχουν λόγο σε ζητήματα  

που αφορούν τη ζωή τους, να συμμετέχουν σε οργανώσεις και να συναθροίζονται 

ειρηνικά με σκοπό να προετοιμαστούν για μια υπεύθυνη ενήλικη ζωή. 



Δικαιώματα Συμμετοχής: 

Άρθρο 12 

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ακούγεται ελεύθερα η γνώμη του για όλα τα ζητήματα  

και τα θέματα που αφορούν τη ζωή του.  

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε νομικές ή διοικητικές διαδικασίες.  

Όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί τόσο περισσότερο πρέπει να ακούγεται η γνώμη του. 

 

Άρθρο 13 

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του, και να συλλέγει  

και διαδίδει πληροφορίες μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.  

Κάθε παιδί έχει, επίσης, την ευθύνη να εκφράζει τη γνώμη του με τέτοιο τρόπο  

που να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων. 

 

Άρθρο 15  

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να συγκεντρωθεί μαζί με άλλα παιδιά, για να ενταχθεί σε  

ή να ιδρύσει μια ένωση ή οργάνωση, εφόσον δεν παραβιάζονται τα δικαιώμτα  

των άλλων κατά τη διαδικασία. 

 







Δικαιώματα Συμμετοχής: 

Καλύπτουν το δικαίωμα του παιδιού για ζωή και τις ανάγκες που είναι πιο βασικές  

για την ύπαρξή του. 

Αυτά περιλαμβάνουν ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, στέγη, 

διατροφή και πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. 

 



Υγεία και  

ιατρικές υπηρεσίες 

 

 

Κάθε παιδί έχει  

δικαίωμα στην καλύτερη  

δυνατή υγεία. 
 



Ανάπτυξη 

Εκπαίδευση 

Παιχνίδι  

Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις 

Ελευθερία σκέψης 

Πρόσβαση στις 

πληροφορίες 

Ελευθερία θρησκείας 



Άρθρο 14 

Ελευθερία σκέψης, 

συνείδησης θρησκείας. 
 

Άρθρο 17 

Πρόσβαση σε κατάλληλες 

πληροφορίες. 
 

Άρθρο 28 

Εκπαίδευση 
 



Δημιουργία νοητικού χάρτη με 

τις κατηγορίες και τα 

δικαιώματα του παιδιού 
 



Δημιουργία Χρονογραμμής 
 

Κείμενο 
 

Εικόνες 
 

Πρόσωπα 
 

Βίντεο 
 



Δημιουργία Χάρτη Αναφοράς 
 

Ιστορίες 
 

Εικόνες 
 

Κάρτες 
 

Βίντεο 
 



UNICEF 
 Συνήγορος του 

Πολίτη 
 

Διεθνής 

Αμνηστία 
 

Ηνωμένα Έθνη 
 

Κάρτες Μελέτης 
 



Κάρτες Μελέτης 
 



Ομάδες Jigsaw 



Frayer Model 



Frayer Model 

Ο ορισμός είναι 

κατανοητός και  

ανταποκρίνεται σε 

κάποιο βαθμό  

στο νόημα της λέξης; 

 

Τα χαρακτηριστικά 

καλύπτουν πολλαπλές 

πλευρές της έννοιας 

αυτής; 

 

Αξιοποιήθηκαν εύστοχα 

παραδείγματα και μη 

παραδείγματα; 



Αφίσα 



Gallery Walk 



Αξιολόγηση της Αφίσας 





ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝΟ ΜΟΡΦΗ ΘΕΜΑ 

Μετανάστρια ηλικίας 

10 χρόνων 

Ο διευθυντής ή η 

διευθύντρια του 

σχολείου κοντά στη 

Δομή Φιλοξενίας 

Επιστολή 

Η επιθυμία να έρθει 

σχολείο και έκφραση 

της αγωνίας της για το 

ότι δεν γνωρίζει τη 

ελληνική γλώσσα. 

 

Μέλος του προεδρείου 

της τάξης 

Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες της τάξης. 
Ομιλία 

Υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων των 

μαθητών και 

μαθητριών του 

σχολείου. 

 

Δημοσιογράφος 
Οι αναγνώστες της 

τοπικής εφημερίδας. 

Παρουσίαση στην 

ιστοσελίδα της 

εφημερίδας 

Καταπάτηση των 

δικαιωμάτων των 

παιδιών στην τοπική 

κοινότητα. 

RAFT (Role, Audience, Format, Topic) 



3 - 2 - 1 



O ρόλος της εξόδου του Μεσολογγίου για την 
έκβαση της Επανάστασης.  

Η πρώτη και η δεύτερη πολιορκία του 
Μεσολογγίου 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 

Συνθήκες διαβίωσης των πολιορκημένων και 
η έξοδος 



Jigsaw Groups 



Jigsaw Experts 



Η πρώτη και η δεύτερη 
πολιορκία του Μεσολογγίου 

1821 «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
3:30 

Καταγράφουν 
λέξεις κλειδιά, 
ονόματα και 

γεγονότα 

Οι κινήσεις των 
οπλαρχηγών 

 
Οι κινήσεις των 

Τουρκοαιγυπτίων 
 

Οι κινήσεις των 
Μεσολογγιτών 

 

Εννοιολογικός χάρτης 
Ιστοριογραμμή 

Συμπλήρωση ή δημιουργία  
γεωγραφικού χάρτη 

Ιστορικός χάρτης για την πολιορκία του Μεσολογγίου 
Δ. Ζωγράφος, 1839 

https://www.youtube.com/watch?v=bh9UqfNzWTI
https://www.lifo.gr/articles/exhibitions_articles/194637/mia-ekthesi-afieromeni-ston-stratigo-makrygianni-erxetai-sti-nea-pteryga-tis-gennadeioy-vivliothikis


Χάρτης της πολιορκίας του Μεσολογγίου από 
τους Τούρκους και Αιγύπτιους το 1825-1826 
(1929) 

Ιστορικός χάρτης για την πολιορκία του 
Μεσολογγίου 

Δ. Ζωγράφος, 1839 

https://www.lifo.gr/articles/exhibitions_articles/194637/mia-ekthesi-afieromeni-ston-stratigo-makrygianni-erxetai-sti-nea-pteryga-tis-gennadeioy-vivliothikis


Κολλητοί ανάγνωσης 



Οι συνθήκες διαβίωσης των 
πολιορκημένων και η έξοδος 

1821 «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
3:30 

Απομνημονεύματα 
Μεσολογγιτών 

Graffiti Wall με φράσεις από τα  
απομνημονεύματα 

Σχολιασμένο  
σχεδιάγραμμα της εξόδου 

https://www.youtube.com/watch?v=bh9UqfNzWTI


Επιστολή Μάγερ 
Γράφει ο διευθυντής των ''Ελληνικών Χρονικών'', τα τυπογραφεία των οποίων είχαν 
καταστραφεί στον βομβαρδισμό της 21ης Φεβρουαρίου, Ι. Μάγερ σε επιστολή του λίγο 
πριν την έξοδο: ''Καταντήσαμεν εις τοιαύτην ανάγκην ώστε να τρεφόμεθα από τα πλέον 
ακάθαρτα ζώα. Υποφέρομεν φρικτά από πείναν και δίψαν. Προσεβλήθημεν από 
διαφόρους ασθενείας. 1.740 από τους αδελφούς μας έχουν ήδη αποθάνει. Περισσότεραι 
από 100.000 βόμβαι ριφθείσαι από τον εχθρόν, κατέστρεψαν τους προμαχώνας και τα 
οικήματά μας. Το ψύχος μας βασανίζει λόγω της παντελούς ελλείψεως ξύλων. Με όλας 
τας στερήσεις ταύτας είναι αξιοθαύμαστον θέαμα να βλέπη κανείς το θάρρος  και το 
υψηλόν φρόνημα της φρουράς μας. Εις ολίγας ημέρας όλοι αυτοί οι γενναίοι θα είναι 
σκιαί μόνον αγγέλων, μάρτυρες ενώπιον του θρόνου του Θεού, της αδιαφορίας του 
χριστιανικού κόσμου δι' υπόθεσι, ήτις ήτο ιδική του. Εξ ονόματος όλων των ανδρείων μας 
σας αναγγέλλω την ενώπιον του Θεού μεθ' όρκου ληφθείσαν απόφασίν μας να 
υπερασπίσωμεν σπιθαμήν προς σπιθαμήν το έδαφος του Μεσολογγίου και να 
συνταφιασθώμεν υπό τα ερείπια της πόλεως, παρά να ακούσωμεν πρότασίν τινα περί 
παραδόσεως. Ζώμεν τας τελευταίας μας στιγμάς. Η ιστορία θέλει μας δικαιώσει και οι 
μεταγενέστεροι θα θρηνήσουν την συμφοράν μας. Εμέ καθιστά υπερήφανον η σκέψις ότι 
το αίμα ενός Ελβετού, ενός απογόνου του Γουλιέλμου Τέλλου, μέλλει να συμμιχθή με το 
αίμα των ηρώων της Ελλάδος''.   



''η φρουρά είχε συνηθίσει να βαστά το τσαπί, το φκυάρι και το ντουφέκι εις το χέρι…να τρέχη από τον πόλεμον εις 
την εργασίαν και από την εργασίαν εις τον πόλεμον…Αξιωματικοί στρατιώται αμίμητοι διά την καρτερίαν, αμίμητοι 
διά την αφοβίαν, διά την κακοπάθειαν και κόπους, αμίμητοι διά την ομόνοιάν των τότες…ημπορούσες να τους 
παρομοιάσης με τα πλέον άγρια ζώα, τα πλέον τρομερά και σκληρά την ώραν του πολέμου με τους εχθρούς και 
αγγέλους αναμεταξύ των. Τον πληγωμένον τον έπαιρναν αμέσως πέντε-δέκα σύντροφοί του, τον συνόδευαν 
χαιρόμενοι…Πνιγμένοι αξιωματικοί και στρατιώται εις τον καπνόν και εις τον κονιορτόν, εις τον ιδρώτα, και από την 
πυρίτιδα αλειμμένοι το πρόσωπον και χείρας, με βραχνιασμέναις φωναίς, μόλις εγνώριζες τον φίλον σου και τον 
διέκρινες εις τον πόλεμον…όλοι οι στρατιώται εφαίνοντο να γυρίζουν μέσα ατρόμητοι, ωσάν λέοντες κλεισμένοι, οι 
οποίοι ζητούν να ορμήσουν, να ξεσχίσουν, να απολέσουν. Όλοι ζητούσαν εξόδους, και ένας να έκαμνεν κίνημα 
έκτακτον, ήτον ικανός να κινήση όλους από άμιλλαν και να γίνουν θαύματα''.  
Η ηρωική όσο και απέλπιδα απόφαση της εξόδου καταγράφηκε και επισήμως σε πρακτικό που υπαγόρευσε ο 
Ιωσήφ Ρωγών στον γραμματέα Ν. Κασομούλη, η αρχή του οποίου είχε ως εξής: ''Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος. 
Βλέποντες τον εαυτόν μας, το στράτευμα και τους πολίτας, εν γένει μικρούς και μεγάλους παρ' ελπίδα 
εστερημένους από όλα τα κατεπέιγοντα αναγκαία της ζωής προ 40 ημέρας και ότι επληρώσαμεν τα χρέη μας ως 
πιστοί στρατιώται της πατρίδος εις στενήν πολιορκίανταύτην και ότι, εάν μίαν ημέραν υπομείνωμεν περισσότερον, 
θέλομεν αποθάνει όρθιοι εις τους δρόμους όλοι. Θεωρούντες εκ του άλλου ότι μας εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας 
και προμηθείας τόσον από την θάλασσαν καθώς και από την ξηράν, ώστε να δυνηθώμεν να βαστάξωμεν, ενώ 
ευρισκόμεθα νικηταί του εχθρού, αποφασίσαμεν ομοφώνως: η έξοδός μας να γίνει βράδυ εις τας δύο ώρας της 
νυκτός 10 Απριλίου, ημέρα Σάββατον και ξημερώνοντας των Βαΐων, κατά το εξής σχέδιον, ή έλθη ή δεν έλθη 
βοήθεια.'' (και ακολουθούν οι οδηγίες για τον σχεδιασμό της εξόδου κατά τμήματα). 
 
«Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων. Από το 1821 μέχρι του 1833 του Ν. Κασομούλη, 
(Επιμ. Γ. Βλαχογιάννης, Αθήνα 1939, τόμ. Β΄) 



H Μέθοδος Cornell 
είναι γραφικός 
οργανωτής που βοηθά 
τους/τις μαθήτριες να 
οργανώσουν 
πληροφορίες με τη 
μορφή σημειώσεων 
κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης ενός 
κειμένου ή της 
παρακολούθησης μίας 
παρουσίασης.  

Μέθοδος Cornell 



"Η ανατίναξη της 
πυριτιδαποθήκης κατά 
την άλωση του 
Μεσολογγίου" Θεοδ. 
Βρυζάκης 

Τι βλέπεις; Τι θεωρείς ότι συμβαίνει; Τι παρατηρείς που σε κάνει 
να το λες αυτό; Τι σε κάνει να αναρωτιέσαι; 
 
Δώστε έναν δικό σας τίτλο. 



Η Έξοδος του 
Μεσολογγίου, 
Θεόδωρος 
Βρυζάκης, 1853 

Τι βλέπεις; Τι θεωρείς ότι συμβαίνει; Τι παρατηρείς που σε κάνει 
να το λες αυτό; Τι σε κάνει να αναρωτιέσαι; 
 
Δώστε έναν δικό σας τίτλο. 

 
1. Ένας από την ομάδα περιγράφει 
αυτό που βλέπει.  
2. Ένας άλλος προσθέτει 
περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτά 
που παρατήρησε ο προηγούμενος.  
3. Ένας τρίτος επεξεργάζεται ακόμα 
περισσότερο προσθέτοντας 
περισσότερες λεπτομέρειες.  
4. Ένας τέταρτος συμπληρώνει με ότι 
άλλο νομίζει.  



Ελεύθεροι Πολιορκημένοι  

Παρουσίαση σε διαφάνειες ή χαρτιά 
μέτρου την εικόνα της άνοιξης στο 

ποίημα και σχολιασμοί για το πώς τη 
βιώνουν οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες Θεόδωρος Βρυζάκης, Η έξοδος του 

Μεσολογγίου, 1830 

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν καί γελούνε, 
κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε 
κλειούνε.  
Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει, 
και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 
π’ ολονυχτίς εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη. 
Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη· 
η μαύρη πέτρα ολόχρυση καί το ξερό χορτάρι. 
Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει: 
«Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει». 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V7NcU8cozho


Τι πιστεύετε ότι σημαίνουν οι στίχοι: 
Ελεύθεροι πολιορκημένοι 
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια η μάνα μνέει 
Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει 

Αναμένουμε από τους μαθητές να 
εντοπίσουν τη διαφορά ανάμεσα  στον 
«αντικειμενικό»-κυριολεκτικό λόγο της 
ιστορίας (πραγματικότητα) και τον 
«υποκειμενικό»-μεταφορικό λόγο της 
λογοτεχνίας (φαντασία), την 
αποσταστασιοποίηση του ποιητή  

http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=6&author_id=47&page=anthology
https://www.youtube.com/watch?v=HzMY0U2gJiU


1821 «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 

O ρόλος της εξόδου του 
Μεσολογγίου για την έκβαση 

της Επανάστασης. 

Καταγράφουν την 
απήχηση που είχε το 

γεγονός στις χώρες της 
Ευρώπης 

Η έξοδος του Μεσολογγίου θα οδηγήσει στην 
έξαρση του φιλελληνικού κινήματος που με τη 
σειρά του θα οδηγήσει στην ενεργητικότερη 
εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων στο 
ελληνικό ζήτημα. 

Παρουσίαση της απήχησης που 
είχε το γεγονός στις χώρες της 

Ευρώπης με επιλεγμένα 
αποσπάσματα από τα κείμενα.  
«Τι θα συνέβαινε αν;»: Οδηγός 

πρόβλεψης 
Παρουσίαση των πινάκων από 

φιλέλληνες καλλιτέχνες και 
σχολιασμός. 

Η καταστροφή του Μεσολογγίου και η επίδρασή 
της στο φιλελληνικό κίνημα από το Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο 

https://www.youtube.com/watch?v=bh9UqfNzWTI
https://www.nhmuseum.gr/multimedia/thematikes-diadromes/?thematikh=7


Γ. Γιαννόπουλος, Ιστορία του νέου ελληνισμού. Τ.3. 



Επεισόδιο από την έξοδο Μεσολογγίου, 
Φ. Ε. ντε Λανσάκ, 1828 

Η Ελλάδα στα 
ερείπια του 
Μεσολογγίου, 
Ε. 
Ντελακρουά, 
1826 

Τι προβάλουν οι καλλιτέχνες; Πώς το προβάλλουν; Τι αποκτά 
δευτερεύουσα σημασία; 





Ποια φυσικά πλεονεκτήματα είχε το 
Μεσολόγγι; 

Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης των 
πολιορκημένων; 

Ποιο ήταν το σχέδιο των Μεσολογγιτών 
για την έξοδο και τι έγινε τελικά; 

Διαλέξτε έναν πίνακα και ψάξτε για 
συμβολισμούς και νοήματα. 

Gallery Walk και Κάρτες Μελέτης 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ElVO7RWAxa4&feature=emb_logo


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Η διαδικασία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές κατανοούν τις πληροφορίες  
που τους έχουν δοθεί από το περιεχόμενο. 
 
Η διαδικασία είναι ο τρόπος διδασκαλίας και αναφέρεται στην ποικιλία των  
μεθόδων που αξιοποιεί ο εκπαιδευτικός προκειμένου οι μαθητές να αποδώσουν  
νόημα στο περιεχόμενο και να ενδιαφερθούν να το κατακτήσουν.  
 
      



«Τι νέα;» 

Ένας Τόπος 

Όλα τα παιδιά μπορούν να πάρουν τον λόγο.  

Το «Τι νέα;» είναι ένας από τους Τόπους του λόγου της τάξης. 

 

Μια σύναξη για να μιλήσεις…  

Υποδεχόμαστε, πέρα από τον μαθητή, το παιδί.  

 

-Να μιλήσεις…  

  για τα νέα από την τελευταία φορά που ειδωθήκαμε…  

  για τον έξω κόσμο: οικογένεια, σχολείο, συνοικία, πόλη, χώρα, κόσμος…  

  και για τον «εσωτερικό»: ο τρόπος που το βιώσαμε…  

 

- Να πεις στους άλλους…  

- Δεν είναι ένας μονόλογος, οι άλλοι υπάρχουν και αντιδρούν,  

   έχουν κι αυτοί να πουν·  

-Οι άλλοι αντιδρούν… επειδή ακούνε: το «Τι νέα;»  

                                                μας εξασκεί επίσης να ακούμε τον άλλο. 

 

 

 

 

 



Το πρόγραμμα Visible Thinking βασίζεται στην έρευνα για τη διδασκαλία της 
σκέψης. Στόχος είναι να αναπτύξει τη στοχαστική διάθεση των μαθητών 
προκειμένου να εμβαθύνουν στα υπό μελέτη θέματα.  
Βοηθά στην καθοδήγηση των μαθητών και στη δομή της συζήτησης στην τάξη. 
Μπορεί να εφαρμοστεί με μαθητές που ανήκουν σε όλα τα μαθησιακά στυλ. 
Περιλαμβάνει εύκολες στην εφαρμογή στρατηγικές στην τάξη. 



ΒΛΕΠΩ – ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ - ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ 

1. Τι βλέπεις; 
2. Τι θεωρείς ότι συμβαίνει εδώ; 
3. Τι παρατηρείς που σε κάνει να το λες αυτό; 
4. Τι σε κάνει να αναρωτιέσαι; 



ΣΚΕΨΟΥ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΟΥ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕ 

1. Τι πιστεύεις ότι γνωρίζεις εσύ για αυτό το θέμα; 
2. Ποιες ερωτήσεις ή προβληματισμούς έχεις; 
3. Τι θα ήθελες επιπλέον να διερευνήσεις; 



ΣΚΕΨΟΥ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΟΥ – ΜΟΙΡΑΣΕ 
 
Αρχικό ερώτημα: Πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός τη στιγμή που συνέβη; 



ΣΥΝΔΕΣΕ –ΕΠΕΚΤΕΙΝΕ– ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ 
1. Με ποιον τρόπο συνδέονται οι πληροφορίες που παρουσιάζονται με ό,τι ήδη γνωρίζεις; 
2. Ποιες από τις νέες ιδέες που απέκτησες επεκτείνουν ή ωθούν την σκέψη σου σε νέες 

κατευθύνσεις; 
3. Τι εξακολουθεί να σε προκαλεί ή να σε μπερδεύει; Ποιες ερωτήσεις έχεις αυτή τη στιγμή; 

«…Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα αυτό το έθνος θα ξεσηκωθεί και θα ζήσει το αληθινό 
νόημα της πεποίθησής του: «Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες αυταπόδεικτες, ότι όλοι 
οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί ίσοι».Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα στους 
κόκκινους λόφους της Τζάρτζαρα, οι γιοι των πρώτων σκλάβων και οι γιοι των 
πρώτων ιδιοκτητών θα μπορέσουν να καθίσουν μαζί στο τραπέζι της 
αδελφότητας.Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα ακόμη και η Πολιτεία του Μισισίπι, μια 
έρημη πολιτεία, πνιγμένη από τη λάβρα της αδικίας και της καταπίεσης, θα 
μεταμορφωθεί σε μια όαση ελευθερίας και δικαιοσύνης. Έχω ένα όνειρο ότι τα 
τέσσερα παιδιά μου μια μέρα θα ζήσουν σε ένα έθνος, όπου δε θα κριθούν από το 
χρώμα του δέρματος τους, αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα τους.(…) Έχω 
ένα όνειρο ότι μια μέρα η πολιτεία της Αλαμπάμα  θα μεταμορφωθεί σε μια 
πολιτεία, όπου τα μικρά μαύρα αγόρια και κορίτσια θα μπορέσουν να πιαστούν χέρι 
με χέρι με τα μικρά λευκά αγόρια και κορίτσια και να περπατήσουν μαζί σας 
αδελφές και αδελφοί». 





ENYΔΡΕΙΟ 
(Fishbowl) 

Οι μαθητές σχηματίζουν ομόκεντρους κύκλους με την 
εσωτερική ομάδα μαθητών να συζητά και την εξωτερική 
ομάδα, που είναι μεγαλύτερη, να ακούει, να παρατηρεί 
(όπως παρατηρούμε τα ψάρια σε ένα ενυδρείο) και να 
σημειώνει.  



ENYΔΡΕΙΟ 
(Fishbowl) 
 
1η ΦΑΣΗ 

Σε όλους τους μαθητές δίνεται αρχικά ένα θέμα για ατομική διερεύνηση, 
ένα πρόβλημα ή μία ερώτηση πάνω στο μάθημα που παρουσιάστηκε. 
Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα άρθρο για να διαβάσουν, ένα μαθηματικό 
μοντέλο, ένα πρόβλημα που αναδύεται από το μάθημα της ιστορίας τους 
ή από οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο, ένα έργο τέχνης για να το 
εξετάσουν, θέματα όπως ο  ρατσισμός, η θέση της γυναίκας κλπ. που 
εμφανίζονται σε συγκεκριμένα κείμενα τα οποία έχουν παρουσιαστεί και 
αναλυθεί στην τάξη.  
Είναι σημαντικό στο τέλος της φάσης αυτής να βεβαιωθούμε ότι οι 
μαθητές έχουν κρατήσει σημειώσεις ή έχουν καταγράψει ερωτήσεις, 
απόψεις, λύσεις κλπ. 



ENYΔΡΕΙΟ 
(Fishbowl) 
 
2η ΦΑΣΗ 

Όταν οι μαθητές είναι έτοιμοι να προχωρήσουμε τους ανακοινώνουμε ότι 
μία μικρή ομάδα από αυτούς θα αποτελέσουν την ομάδα fishbowl, 
δηλαδή την ομάδα που θα συζητήσει σχετικά με το θέμα που έχει δοθεί, 
ενώ οι υπόλοιποι θα αποτελέσουν την ομάδα των παρατηρητών. Στην 
ομάδα fishbowl δίνονται κάποιοι γενικοί άξονες του προβλήματος ή 
ενδεικτικά ερωτήματα. 
 
Η υπόλοιπη τάξη σχηματίζει τον εξωτερικό κύκλο και εστιάζει την 
προσοχή της είτε στη δυναμική της εσωτερικής ομάδας (στην ποιότητα 
της συζήτησης που διενεργείται και στην κατάλληλη προετοιμασία των 
μελών της εσωτερικής ομάδας), είτε επικεντρώνεται στο περιεχόμενο της 
συζήτησης με στόχο την ενημέρωση σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση 
θέμα.  



ENYΔΡΕΙΟ 
(Fishbowl) 
 
3η ΦΑΣΗ 

Μετά από ένα χρονικό διάστημα, το οποίο έχει οριστεί από την αρχή, η 
συζήτηση της εσωτερικής ομάδας σταματά για να πάρει τη θέση της η 
συζήτηση με τους μαθητές του εξωτερικού κύκλου σχετικά με αυτό που 
παρατήρησαν – με το  τι συνέβη και τι θα μπορούσε να συμβεί κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης.  
Η δραστηριότητα μπορεί να καταλήξει με συζήτηση στην ολομέλεια 
σχετικά με την εμπειρία και την αξιοποίησή της σε μελλοντικές 
συζητήσεις.  





ENYΔΡΕΙΟ 
(Fishbowl) 
 
Προστιθέμενη αξία 

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη δομή και τα χαρακτηριστικά μιας συζήτησης  
σε βάθος.  
Ασκούνται στη δεξιότητα παρατήρησης ομαδικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν  
χώρα σε ένα διαλεκτικό περιβάλλον. 
Στον εκπαιδευτικό  δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσει την ικανότητα των  
μαθητών να αναλύουν έννοιες. 
Η τεχνική Fishbowl είναι αποτελεσματική στην ενίσχυση της επικοινωνίας  
μέσα στην τάξη.  
Οι μαθητές αναλαμβάνουν κοινωνικούς ρόλους με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις  
και μέσα από αυτούς ανταλλάσσουν εμπειρίες, ιδέες και λογική.  
Μέσα από αυτήν την διαδικασία οι μαθητές αναγνωρίζουν τις πολλαπλές  
διαστάσεις των συζητούμενων θεμάτων και αναλογίζονται τις αντικρουόμενες  
απόψεις, ενισχύοντας έτσι την ικανότητα κριτικής σκέψης που διαθέτουν. 



ΠΥΡΑΜΙΔΑ Ή ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ 
(PYRAMID or SNOWBALL) 

Oι μαθητές καλούνται να επιλύσουν ένα πρόβλημα/δραστηριότητα συνήθως  
χωρίς συγκεκριμένη λύση, του οποίου η επίλυση προϋποθέτει τη σταδιακή  
συμφωνία μεταξύ τους.  
Πρόκειται για μία τεχνική πολλαπλών ομάδων κατά την οποία οι μαθητές συζητούν  
ή σκέφτονται πάνω σε ένα θέμα σε διάφορες συνθέσεις ομάδας,  
που γίνεται σταδιακά μεγαλύτερη, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να  
ανταλλάξουν τις ιδέες τους και να λάβουν γνώση από τις δεξιότητες  
και τις γνώσεις των άλλων, καθώς και να εκφράζουν τις δικές τους. 
 



ΔΥΑΔΑ 

ΤΕΤΡΑΔΑ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 



Oι μαθητές  σε ατομικό επίπεδο μελετούν μία 
χρονογραμμή σχετικά με τα γεγονότα που 
οδήγησαν στο Κίνημα στο Γουδί. 
 

http://aesop.iep.edu.gr   
Όνομα Χρήστη: luliteros 
Κωδικός: b8nibAAzoK 

Να παρατηρήσετε και να σχολιάσετε την εικόνα και τα κείμενα που τη 
συνοδεύουν. Πώς ερμηνεύετε τη θετική στάση του λαού της Αθήνας απέναντι 
στο Κίνημα του 1909;  

http://aesop.iep.edu.gr
http://aesop.iep.edu.gr


Ο Λαός στο πλευρό του Στρατιωτικού Συνδέσμου 
ΠΗΓΗ 1Η 
Πλέον των εβδομήντα χιλιάδων πολιτών πάσης φύσεως και πάσης ηλικίας συνεκεντρώθησαν από τας 2ας 
μεταμεσημβρινής εις τον ευρύτατον χώρον του Πολυγώνου […]. Προ της εκκινήσεως εκ του Πεδίου του Άρεως ο 
Πρόεδρος των Συντεχνιών Παπαφιώτης […] ανέγνωσε το ψήφισμα του συλλαλητηρίου, δια του οποίου, αφού 
ενεκρίνετο η εξέγερσις του Στρατού και του Στόλου, συνίστατο εις την Κυβέρνησιν, όπως υποβάλη τάχιστα εις την 
Βουλήν σύστημα νομοθεσίας καταδικάζον την συναλλαγήν και μέλλον να οδηγήση ει την ανόρθωση της διοικήσεως. 
Εφημερίδα Χρόνος, 15 Σεπτεμβρίου 1090.  
ΠΗΓΗ 2Η 
Ουδείς δύναται να έχη πλέον ενδοιασμούς περί της νομιμότητος των μέσων, δι' ων το ανορθωτικόν έργον 
επιδιώκεται. Εάν υπήρξαν οι δυσαρέστως ιδόντες την εξέλιξιν των τελευταίων γεγονότων, ένεκα της ιδέας, ότι ο 
στρατός υπερέβη τα όρια της δικαιοδοσίας του και ανεμίχθη εις υπόθεσιν, ξένην προς τας αυστηράς υποχρεώσεις της 
πειθαρχίας, σήμερον οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι δεν ευρισκόμεθα πλέον ενώπιον στρατιωτικού κινήματος, αλλά 
απέναντι πανδήμου εξεγέρσεως. 
Εφημερίδα Νέον Άστυ, 15 Σεπτεμβρίου 1090. 
ΠΗΓΗ 3Η 
Εάν θέλωμεν να ήμεθα ειλικρινείς, εάν θέλωμεν να ομολογήσωμεν την αλήθειαν, εάν θέλωμεν να ομιλήσωμεν άνευ 
προσωπικών βλέψεων ή κομματικών συμφερόντων, πρέπει να παραδεχθώμεν, ότι η εκδηλωθείσα αντίδρασις ήτο το 
εκχείλισμα του υπερπληρωθέντος ποτηρίου. Η έλλειψις εμπιστοσύνης προς την Βουλήν ήτο η εκδήλωσις της 
εξαντληθείσης υπομονής, ήτο συναίσθησις του ότι επιτέλους πρέπει η Ελλάς να αποκτήση στρατόν μετά το αίσχος 
του 1897 και μετά την εν ειρήνη ήτταν του 1909. 
Εφημερίδα Πατρίς, 17 Σεπτεμβρίου 1909. 



Οι μαθητές/τριες θέτουν ερωτήσεις στοχασμού πάνω σε μία λαϊκή εικόνα της εποχής, 
την προσεγγίζουν από διαφορετικές πλευρές προκειμένου να κατανοήσουν βαθύτερα το 
γεγονός που οδήγησε στην ανόρθωση του Ελληνικού Κράτους, δηλαδή το Κίνημα στο 
Γουδί. 



ΠΥΡΑΜΙΔΑ Ή ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ 
(PYRAMID or SNOWBALL) 

 
Προστιθέμενη αξία 

Εστιάζει τη προσοχή των μαθητών σε ένα συγκεκριμένο θέμα.  
Οι μαθητές επανεξετάζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους καθώς καλούνται να 
τις μοιραστούν. 
Ακόμα και οι μαθητές που δεν είναι ιδιαίτεροι ενεργοί στη διάρκεια του 
μαθήματος με αυτή την τεχνική θα μιλήσουν τουλάχιστον στο ταίρι τους.  
Οι μαθητές είναι περισσότερο πρόθυμοι να παραθέσουν τις ιδέες τους στο 
σύνολο της τάξης αφού τις έχουν μοιραστεί με έναν συμμαθητή τους. 
Γνωρίζουν ότι οι ιδέες τους έχουν «δοκιμαστεί» σε ένα πρώτο επίπεδο και 
δεν φοβούνται την πιθανότητα λανθασμένης απάντησης. 



Οι μαθητές ξεκινούν με ένα καταιγισμό ιδεών σχετικά με ότι γνωρίζουν γύρω από ένα θέμα.  

Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται στη στήλη K ενός γραφικού οργανωτή KWL.  

Στη συνέχεια οι μαθητές δημιουργούν μία λίστα ερωτήσεων σχετικά με αυτό που  

θέλουν να μάθουν για το θέμα.  

Αυτές οι ερωτήσεις καταγράφονται στη στήλη W.  

Μελετούν ένα κείμενο ή άλλο πληροφοριακό υλικό  

και τέλος καταγράφουν στη στήλη L αυτό που τελικά έμαθαν.  

ΓΝΩΡΙΖΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ 

 

 

 

 

Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
KNOW - WANT to know - LEARNED 



ΓΝΩΡΙΖΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ 

Κάνει τα πράγματα να 

πέφτουν στο έδαφος. 

Μας βοηθάει να 

στεκόμαστε στα πόδια 

μας. 

Υπάρχει λιγότερη 

βαρύτητα στο φεγγάρι. 

Τη βαρύτητα ανακάλυψε ο 

Ισαάκ Νεύτωνας όταν είδε 

ένα μήλο να πέφτει στη γη. 

 

Τι είναι βαρύτητα  

Γιατί υπάρχει λιγότερη 

βαρύτητα στο φεγγάρι; 

Τι καθορίζει την ταχύτητα 

με την οποία θα πέσει ένα 

πράγμα στο έδαφος; 

Η βαρύτητα είναι η 

δύναμη που τραβάει 

αντικείμενα στη γη. 

Η βαρύτητα εξαρτάται 

από την ποσότητα ύλης 

που έχει ένα αντικείμενο. 

Το φεγγάρι έχει μικρότερη 

μάζα από τη γη έτσι 

υπάρχει λιγότερη 

βαρύτητα εκεί από ό τι 

υπάρχει στη γη. 

Το πόσο γρήγορα θα πέσει 

κάτι στο έδαφος 

εξαρτάται από την 

αντίσταση του αέρα. 



Τι γνωρίζω 
για το θέμα; 

Τι θέλω να 
μάθω; 

Πώς θα το 
μάθω; 

Πώς θα το 
παρουσιάσω; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο Οργάνωσης Έρευνας 



 
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν νωρίτερα τις εργασίες τους μπορούν να 

αναζητήσουν επιπλέον πληροφορίες στον υπολογιστή της τάξης ή να βοηθήσουν 
τους άλλους. 

      



 
Οι μαθητές που αργούν να ολοκληρώσουν την εργασία τους θα κληθούν να 

απαντήσουν σε λιγότερα ερωτήματα. 
      



 
Κάποιοι μαθητές εάν ενισχυθούν από τον εκπαιδευτικό ή συμμαθητή τους να 

ξεκινήσουν μία εργασία είναι περισσότερο πιθανό να την ολοκληρώσουν... 
      



..... γράφοντάς τους την πρώτη πρόταση ή την πρώτη ιδέα  μπορεί απλά να 
βοηθηθούν και να ξεκινήσουν μόνοι τους την υπόλοιπη γραπτή δραστηριότητα 

ολοκληρώνοντάς την. 
      
      



Ένα κείμενο γίνεται περισσότερο κατανοητό σε κάποιους μαθητές εάν δημιουργηθούν μεγαλύτερα 
κενά ανάμεσα στις παραγράφους, τοποθετηθούν επικεφαλίδες σε κάθε παράγραφο και δοθούν 

διευκρινιστικοί ορισμοί και λεξιλόγιο στο κάτω μέρος του κειμένου. 
Αυτή η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει όλους τους μαθητές χωρίς να απαιτεί την απλούστευση του 

κειμένου. 
      
      



Οι ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ανταποκρίνονται σε όλα τα μαθησιακά προφίλ των 
μαθητών. 

      
      



Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 



Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 
Πώς μπορείς να περιγράψεις ένα αντικείμενο; Ποια επίθετα θα 

περιέγραφαν καλύτερα αυτό το αντικείμενο;  

………. 

……… 

……… 

…….. ……. 

…….. 



Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 

Ποιες είναι οι παρόμοιες και ποιες οι διαφορετικές ιδιότητες αυτών 
των αντικειμένων/προσώπων, κλπ; Ποιες ιδιότητες/αρετές, κλπ 

εκτιμάς ιδιαίτερα; Γιατί;  



Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 

Ποιες είναι οι κύριες ιδέες, οι υποστηρικτικές ιδέες και οι 
λεπτομέρειες σ’ αυτή την πληροφορία;  



Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 
Τι συνέβη; Ποια είναι η ακολουθία των γεγονότων; Ποια είναι τα 

δευτερεύοντα στάδια;  

…. …. …. 

….. ….. 

…. ….. ….. 



Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

 

Ποιες είναι οι αιτίες και τα αποτελέσματα αυτού του γεγονότος; Τι 
μπορεί να συμβεί μετά;  

…. 

ΑΙΤΙΕΣ 

…… ….. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

…… …… 



Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / FRAYER MODEL 



Η εφαρμογή του μοντέλου Frayer ακολουθεί τα βήματα: 
•Εξηγούμε στους μαθητές το διάγραμμα του μοντέλου Frayer χρησιμοποιώντας για παράδειγμα 
μια γνωστή σε όλους κεντρική λέξη/έννοια. Σκεφτόμαστε δυνατά καθώς συμπληρώνουμε τα 
τέσσερα πεδία γράφοντας τον ορισμό, τα χαρακτηριστικά, τα παραδείγματα και τα μη 
παραδείγματα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε εικόνες και σύμβολα.  
•Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ένα κείμενο, σχετικό με την λέξη ή έννοια που θα δώσουμε στα 
παιδιά να επεξεργαστούν, το οποίο διαβάζουμε  στην τάξη. Όλη η τάξη δημιουργεί από το 
κείμενο μία λίστα με λέξεις κλειδιά. 
•Οι μαθητές χωρίζονται σε δυάδες και τους ανακοινώνουμε τη λέξη ή έννοια την οποία θα 
αναλύσουν. Το κάθε ζευγάρι έχει στη διάθεσή του το κείμενο, τη λίστα με τις λέξεις κλειδιά και 
το διάγραμμα Frayer. 
•Οι μαθητές συμπληρώνουν τα διαγράμματά τους, τα ανταλλάσουν μεταξύ τους ενώ στη 
συνέχεια μπορούν να προσθέσουν σε αυτά εικόνες και σύμβολα.  

Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / FRAYER MODEL 





Διαδικασία ή Πώς να διδάξω; 
ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / Μέθοδος CORNEL 

H Μέθοδος Cornell 
Διευκολύνει την 
οργάνωση και την 
ανασκόπηση των 
σημειώσεων κατά 
τη διάρκεια της 
ανάγνωσης ενός 
κειμένου ή της 
παρακολούθησης 
μίας παρουσίασης.  



 

ΠΡΟΪΟΝ 
 
Το προϊόν της μάθησης είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη λειτουργία της 
διαδικασίας.  
Τα προϊόντα διαφοροποιούνται μέσα από τη δυνατότητα που παρέχεται στους 
μαθητές να παρουσιάσουν τη γνώση και κατανόησή τους με διαφορετικούς τρόπους.  
.  
      



ΟΜΑΔΑ Α 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Β 

ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Διάβασε στο διαδίκτυο ή σε 

περιοδικά δύο άρθρα που σε 

ενδιαφέρουν για τα αθλήματα και 

φτιάξε ένα σχετικό λεξιλόγιο. 

Δημιούργησε μία αθλητική 

εκπομπή και φτιάξε ένα 

πεντάλεπτο διαφημιστικό. 

Φτιάξε ένα ψηφιακό βιβλίο 

(flipping book) για τα αθλήματα. 

Διάβασε για την προσφορά του 

αθλητισμού στην διατήρηση της 

καλής υγείας και γράψε ένα μικρό 

σχετικό άρθρο. 

Διάβασε μία ιστορία με κεντρικό 

ήρωα έναν αθλητή και 

παρουσίασέ τον. 

Δημιούργησε μία παρουσίαση σε 

power point για να πείσεις τους 

συμμαθητές σου να ασχοληθούν 

με δύο αθλήματα που σου 

αρέσουν. 

Δημιούργησε ένα βίντεο 

παρουσιάζοντας τα αθλήματα σε 

κατηγορίες. 

Ετοίμασε μία προφορική 

παρουσίαση ενός αθλήματος 

δείχνοντας τα εξαρτήματα που 

απαιτούνται.  

Γράψε το όνομα του κάθε 

αθλήματος κάτω από την εικόνα 

του. 

Δημιούργησε μία παρουσίαση σε 

power point ενός αθλήματος που 

σου αρέσει. 

Δημιούργησε ένα νοητικό χάρτη 

με τα αθλήματα που σου αρέσουν 

αναφέροντας τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό, τα σημαντικά 

πρόσωπα κλπ. 

Παίξε ένα παιχνίδι παντομίμας 

(ζητούμενο θα είναι κάθε φορά 

ένα διαφορετικό σπορ) 

Προϊόν ή Πώς θα αξιολογήσω; 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 



ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Πάρε συνέντευξη από τους 

συμμαθητές σου σχετικά με τα 

αθλήματα που τους ενδιαφέρουν 

και γράψε ένα μικρό άρθρο στην 

εφημερίδα ή στο blog του σχολείου. 

Αφηγήσου ή διάβασε εκφραστικά 

μία μικρή ιστορία που αναφέρεται 

σε ένα άθλημα. 

Συζήτησε με έναν συμμαθητή σου 

σχετικά με τη συμμετοχή σας σε 

έναν αθλητικό αγώνα.  

Παρακολούθησε το βίντεο κλιπ ενός 

τραγουδιού που αναφέρεται σε ένα 

άθλημα. Μάθε τις λέξεις. 

Δημιούργησε κάρτες λεξιλογίου 

όπου από τη μία θα υπάρχει το 

όνομα του αθλήματος και από την 

άλλη μία εικόνα που θα την 

αντιπροσωπεύει.  

Διάβασε δύο άρθρα για το άθλημα 

που σου αρέσει και γράψε την 

περίληψή τους. Επέλεξε τα άρθρα 

από περιοδική ή το διαδίκτυο. 

Δημιούργησε μία αφίσα για ένα 

φανταστικό αθλητικό γεγονός που 

θα πραγματοποιηθεί στο  σχολείο 

σου σχετικά με το άθλημα που σου 

αρέσει. 

Δημιούργησε μία παρουσίαση σε 

power point των λέξεων του 

λεξιλογίου (θα προσθέσεις σχετικές 

εικόνες) έτσι ώστε να δημιουργείτε 

μία μικρή ιστορία. 

Παρουσίασε αθλήματα που σου 

αρέσουν στους συμμαθητές σου 

χωρίς λόγια και άφησέ τους να 

μαντέψουν. 

Δημιούργησε ένα σετ από κάρτες με 

τις λέξεις των αθλημάτων. Μετά 

ταξινόμησε τις κάρτες σε ομαδικά 

και ατομικά αθλήματα, ανά εποχή 

που παίζεται το άθλημα ή σύμφωνα 

με ένα κριτήριο που θα διαλέξεις.  

Παρουσίασε μία προετοιμασία 

ρουτίνας των αθλητών σε ένα 

άθλημα που σου αρέσει. 

Δημιούργησε ένα μόμπιλε με το 

άθλημα που σου αρέσει δίνοντας 

διάφορες πληροφορίες σχετικά με 

αυτό σε μορφή λέξεων και εικόνων. 

Προϊόν ή Πώς θα αξιολογήσω; 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ 



Εργαλεία από την 
παιδαγωγική Φρενέ 

 



Το μικρό βιβλίο 

Είναι ένα μαγικό μέσο για να κινητοποιήσουμε την ενέργεια των μαθητών 

ώστε να καταλαβαίνουν το νόημα αυτών που μαθαίνουν στο σχολείο ».  

 

Πρόκειται για ένα δημιουργικό Σχέδιο Εργασίας και μέσα από αυτό « ένας 

μαθητής μπορεί πραγματικά να συμφιλιωθεί με το σχολείο και να μειώσει 

τις αδυναμίες του. Το σημαντικό είναι να θέλει να πετύχει σε αυτό που 

κάνει. » 







https://skasiarxeio.wordpress.com/  

https://skasiarxeio.wordpress.com/
https://skasiarxeio.wordpress.com/


Προϊόν ή Πώς θα αξιολογήσω; 
THINK – TAC – TOE  

Ζωγράφισε την γυναίκα του 

πρωτομάστορα, όπως την 

φαντάζεσαι, στην αρχή και 

στο τέλος της ιστορίας. 

Γράψε ένα δικό σου ποίημα 

για τη γυναίκα του 

πρωτομάστορα.  

Γράψε ένα δικό σου τραγούδι 

για τον πρωτομάστορα. 

Περίγραψε τη γυναίκα του 

πρωτομάστορα σε 1 

παράγραφο. 

Να καταγράψεις τη σειρά 

των γεγονότων της ιστορίας 

στη χρονική γραμμή.  

Είσαι ο πρωτομάστορας. Γράψε 

έναν μονόλογο στον οποίο να 

παρουσιάζεις τον εαυτό σου, τα 

συναισθήματά σου και τις 

πράξεις σου. 

Δραματοποίησε με έναν 

συμμαθητή σου ένα 

εναλλακτικό τέλος για την 

ιστορία.  

 

Δραματοποίησε με έναν 

συμμαθητή σου έναν 

φανταστικό διάλογο του 

πρωτομάστορα με τη 

γυναίκα του. 

Κάνε ένα διάγραμμα Venn για 

να συγκρίνεις τον 

πρωτομάστορα στην  αρχή και 

στο τέλος της ιστορίας. 



Σχεδιάστε μία μάσκα ενός 

χαρακτήρα του διηγήματος που 

σας τράβηξε την προσοχή. 

Φορέστε την και απαγγείλετε 

έναν μικρό μονόλογο που 

συνδέεται με τον ρόλο του μέσα 

στο διήγημα.  

Σχεδιάστε τα σκηνικά του 

διηγήματος με τη μορφή 

διαγράμματος ώστε να φαίνεται 

η σταδιακή εξέλιξη των σκηνών. 

Μπορείτε να εισάγεται μικρά 

επεξηγηματικά κείμενα. 

Αναπαραστήσετε σε χαρτί μέτρου 

την εξέλιξη της ιστορίας 

χρησιμοποιώντας φωτογραφίες 

από περιοδικά και δικά σας 

σχέδια. Εισάγεται σημαντικές 

φράσεις ή γεγονότα. 

Συνθέστε ένα εισαγωγικό 

τραγούδι για το συγκεκριμένο 

διήγημα προετοιμάζοντας τους 

αναγνώστες για αυτό που θα 

ακολουθήσει. 

Δημιουργήστε ένα σλόγκαν για 

να διαφημίσετε το διήγημα αυτό 

στο σχολείο σας. Συνδυάστε το 

με μία αφίσα (απεικονίζοντας 

κεντρικά πρόσωπα, γεγονότα ή 

αντικείμενα). 

Ανακαλύψτε από γνωστές 

μελωδίες ή ήχους εκείνες που θα 

ταίριαζαν να εισαχθούν ως 

μουσικό χαλί στις διαφορετικές 

σκηνές του διηγήματος. 

Γράψτε ένα μικρό ποίημα ή ένα 

haiku για έναν χαρακτήρα του 

διηγήματος που θα δίνει έμφαση 

σε ένα-δυο χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του. 

«Τι θα συνέβαινε αν…» 

Ξαναγράψτε κάποιες σκηνές του 

διηγήματος ώστε να εξελιχθεί 

διαφορετικά η ιστορία. 

Επιλέξτε ένα απόσπασμα από το 

διήγημα και διαβάστε το σε ένα 

συμμαθητή σας. Στη συνέχεια 

αφηγηθείτε προφορικά το 

απόσπασμα εμπλουτίζοντάς το με 

δικά σας στοιχεία. 

Think-Tac-Toe με θέμα ένα λογοτεχνικό 

κείμενο/διήγημα 

Προϊόν ή Πώς θα αξιολογήσω; 
THINK – TAC – TOE  



Προϊόν ή Πώς θα αξιολογήσω; 
RAFT (Role Audience Format Topic) 

Role: Ο ρόλος του συγγραφέα (δημοσιογράφος, παρατηρητής, αυτόπτης μάρτυρας, 
αφηγητής κλπ) 
 
Audience: Κοινό (αυτός που θα διαβάσει το κείμενο είναι ο δάσκαλος, οι 
συμμαθητές, ένας γονέας, ένας συντάκτης, άνθρωποι στην κοινότητα κλπ.) 
 
Format: Μορφή (επιστολή, άρθρο, έκθεση, ποίημα, διαφήμιση κλπ) 
 
Topic: Θέμα (το αντικείμενο του κειμένου μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας ενός 
μυθιστορήματος, ένας διάσημος επιστήμονας, ένα αντικείμενο, ένας τόπος, μία 
έννοια κλπ.). 



ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝΟ ΜΟΡΦΗ ΘΕΜΑ 

Ταξιδιώτης Ένας φίλος  Επιστολή 

Περιγράψτε έναν τόπο 

(πόλη, περιοχή) της 

Ελλάδας που έχετε 

επισκεφτεί. Ποια στοιχεία 

του τόπου σας 

εντυπωσίασαν; 

Ξεναγός Τουρίστες Τουριστικό φυλλάδιο 

Να προβάλλετε τα 

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά 

της Ελλάδας με στόχο να 

προσελκύσετε το 

ενδιαφέρον των 

τουριστών. 

Δημοσιογράφος 
Οι αναγνώστες της 

εφημερίδας 
Άρθρο σε εφημερίδα 

Να παρουσιάσετε τις 

προτάσεις σας για τον 

τρόπο που μπορεί να 

προβληθεί ο ελληνικός 

πολιτισμός στο εξωτερικό. 

Προϊόν ή Πώς θα αξιολογήσω; 
RAFT (Role Audience Format Topic) 

Γλώσσα, Β’ Γυμνασίου, Ενότητα 1 
«Από τον τόπο μου σε όλη την Ελλάδα» 

 



Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση δεν είναι μια συγκεκριμένη 
μέθοδος με σαφή δομή και προκαθορισμένους κανόνες, αλλά μια ανοιχτή 
παιδαγωγική αντίληψη η οποία συναντιέται με αυτή της διαθεματικής 
προσέγγισης της γνώσης και της ενεργητικής μάθησης,. 

Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική δίνει μια απάντηση στο γιατί και το πώς η 
ενίσχυση της ατομικής πορείας κάθε μαθητή για την οικοδόμηση της 
γνώσης είναι απαραίτητη για τη σχολική επιτυχία. Πρόκειται για μια 
«περιπετειώδη εξερεύνηση των δυνατών διδακτικών εκδοχών», «ένα 
εργαλείο που επιτρέπει να ισχυροποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες 
κάθε μαθητή και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να συνειδητοποιήσει 
την ιδιαιτερότητα της δικής του προσέγγισης και των δικών του 
στρατηγικών μάθησης»  (Μαρία Σφυρόερα,  Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική, Κλειδιά και Αντικλείδια) 

 



Όσα παρουσιάστηκαν εδώ δεν αποτελούν παρά μια σταγόνα σε όσα 
μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη, μέσα στις σχολικές μας τάξεις, οι 
εκπαιδευτικοί προκειμένου να εμπλέξουμε όλους τους διαφορετικούς 
μαθητές μας στη μαθησιακή διαδικασία. 

Απλά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε τα μάτια και τ' 
αυτιά μας ανοιχτά. 
 


