
Γπζπξνζάξκνζην Παηδί ή κήπσο… ρνιείν;

Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία (ΓΓ):

Αιβαλφπνπινο Γηψξγνο

Πξντζηάκελνο Κ.Δ..Τ. Γξάκαο

8ν Γεκνηηθφ ρνιείν Γξάκαο, 19/06/2019



Άμνλεο παξνπζίαζεο

1. Γηαηί πξνηείλεηαη;

2. ε πνηεο ζεσξίεο βαζίδεηαη;

3. Ση είλαη; 

4. Πψο κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε;

5. Πνηα εκπφδηα αλαθχπηνπλ;



Γηαηί πξνηείλεηαη;

• Σεξάζηηα πξφνδνο ζε άιινπο ηνκείο.

• Αληηκεηψπηζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο.

• Αληηκεηψπηζε ηεο δηαηψληζεο ησλ δηαθνξψλ.

• Ξέξνπκε πεξηζζφηεξα γηα ην πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο.

• Πξνεηνηκαζία απξηαλψλ πνιηηψλ (δεκηνπξγηθφηεηα).

https://www.youtube.com/watch?v=VRK1IuIiV90


Μεηαθνξέο

πξηλ θαη ηψξα



Σειεπηθνηλσλίεο

πξηλ θαη ηψξα



Ιαηξηθή
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Δθπαίδεπζε



Πνηθηινκνξθία 
ηεο Σάμεο

Δηδηθέο 
Δθπ/θέο
Αλάγθεο 
(12%)

Ρνκά, 
Αιινδαπνί 

(11%)

Γηαθνξεηηθφ 
ΚΟΙΔ

Μαζεηέο κε 
δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο

Πξφζθπγεο





Γηαηί πξνηείλεηαη;

• Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαηψληζεο ησλ δηαθνξψλ.

• Γηα ηε κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο.

• Πνιιέο αλαθνξέο ζηα ΝΠ.

• Δλαξκφληζε κε λεφηεξα δεδνκέλα εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο.

• Γελ ππάξρεη κεγαιχηεξε αδηθία απφ ην λα αληηκεησπίδεηο 

ηνπο άληζνπο σο ίζνπο. (Αξηζηνηέιεο)

http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/pos_mathenoun_oi_mathites.pdf


ε πνηεο ζεσξίεο θαη πνιηηηθέο βαζίδεηαη;

• Κνηλσληθφο Δπνηθνδνκηζκφο (Vygotsky, 1978)

– Πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο (Βνζληάδνπ, 2001)

– χγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο.

• Πνιιαπιή λνεκνζχλε (Gardner, 1985).

• ηφρνη δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Bloom, 1956, 2001).

• Πνιηηηθή ηεο πλεθπαίδεπζεο

• Καζνιηθφο ζρεδηαζκφο (Mace)

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3403/1/247_chapter06.pdf
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3403/1/247_chapter06.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Publications/educationalpracticesseriespdf/prac07gr.pdf
http://users.sch.gr/achrono/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/MultipleIntelligence.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pe7jgHCprEk
https://www.european-agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-education_key-principles-EL.pdf
http://www.prosvasimo.gr/docs/pdf/Synedrio_Neos_Paidagogos_2017.pdf


• Η γλψζε νηθνδνκείηαη απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, φηαλ 
εκπιέθεηαη ελεξγά ζε ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε 
ηηο πξνυπάξρνπζεο εκπεηξίεο θαη ηε βνήζεηα θνηλσληθψλ 
αιιειεπηδξάζεσλ κε ηθαλνχο ζπλνκειίθνπο (Vygotsky, …).

• Η γλψζε δε κεηαβηβάδεηαη

• Η γλψζε δελ απνθηάηαη παζεηηθά

Κνηλσληθφο Δπνηθνδνκηζκφο



ΔΘΔΑΚΣΘΚΕ ΑΡΥΕ

• 1. Με ελεξγφ ζπκκεηνρή.

• 2. Με θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε.

• 3. Με δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα (ελδηαθέξνλ, ρξήζηκεο).

• 4. Με ζχλδεζε ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ κε ηηο πξνυπάξρνπζεο.

• 5. Με ρξήζε ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο.

• 6. Με αλάπηπμε ηεο απηνξξχζκηζεο θαη εζσηεξηθή ζθέςε.

• 7. Με αλαδφκεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο.

• 8. Με ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θη φρη ηελ απνκλεκφλεπζε.

• 9. Με βνήζεηα γηα ην πψο λα καζαίλνπλ νη καζεηέο λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο.

• 10. Με δηάζεζε ρξφλνπ γηα εμάζθεζε.

• 11. Με έκθαζε ζηηο αλαπηπμηαθέο θαη αηνκηθέο δηαθνξέο.

• 12. Με θαιιηέξγεηα ησλ θηλήηξσλ.
– Βνζληάδνπ: Πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο. 

Πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο;



χγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο

• Οκαδνζπλεξγαηηθή/ρέδην Δξγαζίαο

• Μειέηε πεδίνπ

• Πεηξακαηηθή κέζνδνο

• Αλάιπζε θαη κειέηε κηαο ραξαθηεξηζηηθήο πεξίπησζεο

• Γξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο

• Αληηπαξάζεζε απφςεσλ

• Παηρλίδη ξφισλ

• Γξακαηνπνίεζε

• Καηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ/λνεηηθνχ ράξηε

• Eπίιπζε πξνβιήκαηνο

• Γηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (WebQuests)

http://zunal.com/webquest.php?w=233543




16

Gardner, 1995

Σεζη 1

Σεζη 2

https://sciencearchives.wordpress.com/2011/12/29/%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%C2%B5%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-h/
http://www.nedprod.com/Niall_stuff/intelligence_test.html
http://www.nedprod.com/Niall_stuff/intelligence_test.html
http://www.collegesuccess1.com/InstructorManual4thEd/Learning Style/MI_quiz.pdf
http://www.collegesuccess1.com/InstructorManual4thEd/Learning Style/MI_quiz.pdf
http://www.collegesuccess1.com/InstructorManual4thEd/Learning Style/MI_quiz.pdf


ΔΗΜΘΟΤΡΓΕΘ Παπαγυγή νέυν ιδεών, ππαγμάηυν ή ηπόπος θέαζηρ ηυν γεγονόηυν (λα ζρεδηάδεη, 

θαηαζθεπάδεη, παξάγεη, εθεπξίζθεη θνθ) π.ρ. πψο ζα ήηαλ ε Γε αλ… κπνξείο λα θαληαζηείο… 

κπνξείο λα αλαθαιχςεηο…

ΑΞΘΟΛΟΓΕΘ Λήτη ηηρ ζυζηήρ απόθαζηρ (λα ειέγρεη, θξηηηθάξεη, πεηξακαηίδεηαη, θξίλεη θνθ π.ρ. Πνηα ε 

άπνςή ζνπ γηα… Πψο θξίλεηο απηφ ην απνηέιεζκα… Δπηβεβαίσζε ή απφξξηςε ππφζεζεο…

ΑΝΑΛΤΕΘ πάζιμο ηηρ πληποθοπίαρ ζε μικπόηεπα μέπη για εξεπεύνηζη και καηανόηζη ηυν 

ζσέζευν ηυν μεπών (λα ζπγθξίλεη, νξγαλψλεη, απνδνκεί, βξίζθεη, δηεξσηάηαη, ξσηάεη θνθ) 

π.ρ. Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο

ΕΦΑΡΜΟΖΕΘ Υπήζη ηηρ πληποθοπίαρ ζε άλλα οικεία πλαίζια (λα εθαξκφδεη, ρξεζηκνπνηεί, εθηειεί, 

δηεμάγεη, θνθ) π.ρ. αζθήζεηο δηαζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε

ΚΑΣΑΝΟΕΘ Εξήγηζη ιδεών ή εννοιών (λα εξκελεχεη, θάλεη πεξίιεςε, παξαθξάδεη, ηαμηλνκεί, ειέγρεη, 

θνθ) π.ρ. Πεο καο κε δηθά ζνπ ιφγηα… Κάλε πεξίιεςε… Πνην ην ζπκπέξαζκα… Κάλε 

πξφβιεςε

ΘΤΜΑΣΑΘ Ανάκληζη πληποθοπιών (λα αλαγλσξίδεη, θαηαγξάθεη, πεξηγξάθεη, αλαθαιεί, νλνκάδεη, 

εληνπίδεη πιεξνθνξίεο) π.ρ. Ση μέξεηο… Πέο καο γηα… Ση ζπκάζαη γηα…

Βνεζήζηε λα γξάςνπκε ζηφρνπο κε 

δηαβάζκηζε δπζθνιίαο (Bloom, 2001)



Θπκάηαη Γεκηνπξγεί



Bloom θαη ΣΠΔ



Πνιηηηθή ηεο πλεθπαίδεπζεο



Καζνιηθφο ρεδηαζκφο

Ronald Mace: αξρηηέθηνλαο θαη ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ

(Universal Design) «Κάιιην ην πξνιακβάλεηλ παξά ην ζεξαπεχεηλ»
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Ση είλαη ή δελ είλαη ε ΓΓ;

• Η Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία αλαθέξεηαη σο κία δηαδηθαζία  
δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ δξφκσλ κέζα απφ ηνπο νπνίνπο καζεηέο κε 
δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, ελδηαθέξνληα θαη καζεζηαθέο αλάγθεο, 
θαηαθηνχλ ηε γλψζε λέσλ ελλνηψλ σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

• Γελ είλαη ζπληαγή ή ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ηπραία.



Ση είλαη;
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Ση κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί;

Πεπιεσόμενο  

(διδ. ςλικό)

Επεξεπγαζία 

(διαδικαζία)

Αποηέλεζμα

(αξιολόγηζη)

σολική 

εηοιμόηηηα

Ενδιαθέπονηα

Μαθηζιακό 

πποθίλ

Μαζεζηαθφ πεξηβάιινλ



Ση κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί;

Διδακηικές προζεγγίζεις και πρακηικές για μαθηηές με Μαθηζιακές Δσζκολίες
26

Γηα λα είλαη δίθαηε ε αμηνιφγεζε, 

φινη πξέπεη λα εμεηαζηείηε κε ην 

ίδην ηεζη: Παξαθαιψ αλεβείηε 

ζην δέληξν.

Σν παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα



Πψο κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε;

Διαδικαζία

Πνιχ θαιή γλσξηκία ηνπ θάζε καζεηή θαη γλψζε ηνπ ΑΠ

1. Καζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηεο ελφηεηαο 

– Ση πξνζδνθνχκε λα πάξνπλ νη καζεηέο;

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ππξεληθψλ γλψζεσλ 

– έλλνηεο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, ζηξαηεγηθέο;

3. Ιεξάξρεζε γλψζεσλ 

– πξναπαηηνχκελεο, βαζηθέο, κεηαζρεκαηηζηηθέο;

4. Οξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο ΓΓ

5. Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θάζε ζηφρνπ.



Πψο κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηελ πξάμε;

Παπάλληλα

• Γηδαζθαιία γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.

• Δπέιηθηε δηαρείξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ.

• Δπέιηθηε νκαδνπνίεζε.

• Γεκηνπξγία θέληξσλ θαη ζηαζκψλ κάζεζεο.

• Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο.

• Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.

• Πξφβιεςε δηεπζεηήζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ζε επίπεδα δπζθνιίαο.



Γηεπζεηήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο*

• Γηεπζεηήζεηο (accommodations)

– ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο (αθνπζηηθά, νπηηθά)

– απάληεζεο (πξνθνξηθά, γξαπηά θ.ά.)

– πεξηβάιινληνο (ρψξνπ)

– Υξφλνπ

• Σξνπνπνηήζεηο (modifications) φπσο…

– ιηγφηεξεο εξγαζίεο

– δηαθνξεηηθέο

– δηδαζθαιία δηαθνξεηηθήο ελφηεηαο ζχκθσλα κε ΔΔΠ.

* Γηα φια ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο



Γηδαζθαιία ηξαηεγηθψλ Μάζεζεο
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Βαζκνινγία 

θαηαλφεηνχ: 

Πξηλ 0 -1

Μεηά 2-4

Αλάθιεζε απφ 

κλήκεο: 

Πξηλ: 15% ησλ 

ελλνηψλ

Μεηά: 55%

Σν πιχζηκν ησλ ξνχρσλ ζην πιπληήξην



Απηνθαζνδήγεζε

32
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Υεκεία Β’ Γπκλαζίνπ
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Οη γσληέο θαη ηα καζεζηαθά θέληξα…

• δηαθξίλνληαη γηα ηηο επθνινθαηαλφεηεο νδεγίεο ηνπο

• δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο

• δηαζέηνπλ εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο

• ρξεζηκνπνηνχλ ρξψκαηα ή ζρέδηα σο νπηηθέο λχμεηο πνπ ππνδειψλνπλ 
ην πεξηερφκελν ή ην βαζκφ δπζθνιίαο

• Πεξλνχλ απφ απηά φινη νη καζεηέο εθ πεξηηξνπήο (Βι. Δκπέδσζε)

https://www.khanacademy.org/resources/using-technology-in-the-classroom/four-different-blended-learning-models/v/sscc-blended-station
http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/?page_id=1166


Παπάδειγμα (η΄ηάξη): 

1.Διιεληθά – γξαπηή έθθξαζε 

2.Μαζεκαηηθά – ιχζε πξνβιήκαηνο 

3.Ιζηνξία – αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ (π.ρ. απφ πνχ έπξεπε λα μεθηλήζεη ε 

Διιεληθή Δπαλάζηαζε: Μνιδνβιαρία vs Πεινπφλλεζνο) 

Κένηπα μάθηζηρ



ηαθμοί μάθηζηρ 

Παπάδειγμα (Δ΄ ηάξη): 
1.Γηδαζθαιία-εκπέδσζε πνιιαπιαζηαζκνχ δηςήθησλ αξηζκψλ 

2.Αζθήζεηο γηα επίιπζε, επνπηηθνπνίεζε θαη επαιήζεπζε αλά δχν 

3.Σηκνθαηάινγνο θαη πξνβιήκαηα γηα επίιπζε 

4.Απαληήζεηο γηα λα θηηάμνπλ πξνβιήκαηα 

5.Δξγαζία κε ινγηζκηθφ



Η Δξγαζηεξηαθή Σάμε ηνπ Μέιινληνο

Future Classroom Lab
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Τα πνιηηεύκαηα ζηελ αξρατθή Ειιάδα
Κεθ. 6: Ιζηνξία Δ’

Διάρκεια: 90’

Διδακηικοί ζηόχοι:

• Να γλσξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε πνιηηεπκάησλ πνπ ππήξραλ ζηελ αξραία Ειιάδα.

• Να δηαπηζηώζνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πνιηηεύκαηα.

Διδακηικές δραζηηριόηηηες:

• Σρεδηάδνπλ ηελ ηζηνξηνγξακκή ηεο αξραίαο Ειιάδαο

• Απνζαθελίδνπλ ηελ έλλνηα «πνιίηεπκα»
– Τη μέξνπλ (έρνπλ αθνύζεη) γηα ηελ έλλνηα;

– Οηθνγέλεηεο ιέμεσλ

– Χξήζε ιεμηθνύ

• Η ηάμε ρσξηζκέλε ζε νκάδεο ησλ 4 θαιείηαη λα δηαβάζεη ην θείκελν θαη λα νξίζεη
πιαγηόηηηινπο γηα θάζε παξάγξαθν (παξνπζίαζε).

• Οη νκάδεο θαινύληαη…
– λα ζρεδηάζνπλ έλα ράξηε ελλνηώλ (αθξνζηηρίδα) θαη λα ηνλ παξνπζηάζνπλ.

– λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πνιηηεύκαηνο

– λα γξάςνπλ θείκελα δηαιόγσλ αλάκεζα ζην βαζηιηά θαη ηνλ ππήθνν

– λα δσγξαθίζνπλ πνιηηεηαθνύο άξρνληεο απνδίδνληαο έλα ζύκβνιν ζηνλ θαζέλα

– λα ππνδπζνύλ αληίζηνηρνπο ξόινπο

– λα βξνπλ νκνηόηεηεο κε ην ζεκεξηλό πνιηηεηαθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο

– λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππνζηεξίδνληαο ην πνιίηεπκα πνπ ζεσξνύλ θαιύηεξν

– ηη ζπλαηζζήκαηα ζα πξνθαινύζε έλα ηπξαλληθό θαζεζηώο ζηνπο πνιίηεο;

– λα θαηαζθεπάζνπλ θάξηεο δηπιήο όςεο κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο

– λα δηεμάγνπλ εθινγέο ζηελ ηάμε







Δθαξκνγή

• Αξρίδσ κε ηε δεκηνπξγία ελφο ή δχν καζεζηαθψλ θέληξσλ ή 

γσληψλ ζηελ ηάμε.

• πλππνγξάθνπκε καζεζηαθά ζπκβφιαηα

• Γε θνβφκαζηε ηα ιάζε

• Γελ απνγνεηεπφκαζηε αλ απηφ πνπ ζρεδηάζακε δε ιεηηνπξγεί 

θαιά

• Καηαλννχκε φηη ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα κάζνπκε φινη λένπο 

ηξφπνπο εξγαζίαο



Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε ΓΓ

• Η εθκάζεζε λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα 
θαηαλνεζνχλ θαη εθαξκνζηνχλ.

• Ωο πξψην βήκα εθαξκφδνπκε κία ζηξαηεγηθή θάζε θνξά. ηε ζπλέρεηα 
πξνζζέηνπκε κία άιιε θνθ

• Δίλαη ζπλδπαζκφο πνιιψλ ζεσξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ.

• Τπάξρεη έιιεηςε εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ.

• Απαηηείηαη πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε ζην κέιινλ γηα ηελ αμία ηεο ΓΓ.

• Η Tomlinson ππνζηεξίδεη φηη είλαη έλα «πνιιά ππνζρφκελν» κνληέιν 
(NCAC).

• Πνιχ θαιή σο ζεσξία αιιά αλέθηθηε κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο 
εμαηηίαο…
– ηνπ «αζθπθηηθνχ» θιεηζηνχ ΑΠ

– ηνπ «απαξάβαηνπ» σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο

– ηεο ειιηπνχο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ

– ηεο έιιεηςεο πνηθηιφκνξθνπ πιηθνχ



Δίλαη εθηθηή ε ΓΓ;

• Τπάξρνπλ δπζθνιίεο

• Δίλαη πξφθιεζε

• Καιέο πξαθηηθέο (Δκπέδσζε, Ιζηνξία Σ’, Smile)

http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/?page_id=1166
http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/flip/index.exe
http://utopia.duth.gr/xsakonid/index_htm_files/Smile_2011.zip


ε πνηνπο ηνκείο απαηηείηαη επηκφξθσζε;

• Θεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ΓΓ

• Καιή γλσξηκία κα ηνπο καζεηέο: Σξφπνπο δηεξεχλεζεο 

– ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο - εκπεηξίαο,

– ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη

– ηνπ καζεζηαθνχ ζηηι ησλ καζεηψλ

• Η ζεκαληηθφηεηα ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο

• Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ ΑΠ θαηά δηδαθηηθφ αληηθείκελν

• ηξαηεγηθέο κάζεζεο

• χγρξνλεο ζεσξίεο θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο

• Πνιιαπιή λνεκνζχλε

• Σαμηλνκία ζηφρσλ ηνπ Bloom

• Η ηέρλε ηεο εξψηεζεο

• Βαζηθέο αξρέο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο



Δκπφδηα γηα ηε ΓΓ

• Η παξαδνζηαθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο.

• Η άλεπ φξσλ παξάδνζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΑΠ.

• Γηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ

• Η θαηαζθεπή ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο, εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, νξγάλσζε 

ηεο ηάμεο θιπ
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Αηνκηθφ ρνιείν (School of One)

https://www.slideshare.net/iZoneNYC/school-of-one-in-new-york-city-an-implementation-guide


χγθξηζε αηζνπζψλ δηδ/ιίαο 
(Tomlinson, 2004)

Παπαδοζιακή

• Οη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ αγλννχληαη

• Η αμηνιφγεζε ζην ηέινο

• ηελή αληίιεςε γηα λνεκνζχλε

• Γε ιακβάλνληαη ππφςε ηα ελδηαθέξνληα

• Κπξηαξρεί ε θάιπςε ηεο χιεο.

• Αλάζεζε ίδησλ εξγαζηψλ ζε φινπο

• Ο ρξφλνο θαζνξηζκέλνο

• Έλα θαη κνλαδηθφ βηβιίν γηα θάζε 
κάζεκα

• Ίδηα αμηνιφγεζε γηα φινπο

Διαθοποποιημένη

• Οη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ ιακβάλνληαη 
ππφςε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ

• Η αμηνιφγεζε ζπλερήο

• Πνιιαπιέο κνξθέο λνεκνζχλεο

• Μαζεζηαθέο επθαηξίεο αλάινγα κε ηα 
ελδηαθέξνληα

• Αλάζεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
εξγαζίαο

• Δπειημία ηνπ ρξφλνπ

• Πνιιαπιφ βηβιίν - πιηθφ

• Αμηνιφγεζε κε πνιιαπινχο ηξφπνπο



• αο επραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.

alvanopoulos.mysch.gr

http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/
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ρεηηθνί ζχλδεζκνη

• Παληειηάδνπ νπδάλα: Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία 

http://www.dailymotion.com/video/x2bgr6p

• Μνπηαβειήο Αδξηαλφο: Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία 

https://www.youtube.com/watch?v=yVzKq4waptw

• Γηαθνξνπνίεζε ζηα Μαζεκαηηθά Γ’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8emfUcAuE0

• ρεδηάδσ γηα Όινπο

• Καζνιηθφο ρεδηαζκφο (Universal Design for Learning)

• Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ ζηα Θξεζθεπηηθά: 

http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika . 

http://www.dailymotion.com/video/x2bgr6p
https://www.youtube.com/watch?v=yVzKq4waptw
https://www.youtube.com/watch?v=Z8emfUcAuE0
http://www.prosvasimo.gr/el/
http://www.prosvasimo.gr/el/
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/ekp_yliko/katholikos_sxediasmos_final.doc
http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika
http://www.liberal.gr/arthro/133550/apopsi/arthra/ekpaideusi-choris-scholeio-to-peirama-tis-Udemycom.html

