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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ε ζπκβνιή θαη ζηήξημε 

νξηζκέλσλ αλζξψπσλ ήηαλ θαζνξηζηηθή, γηα ηνχην θαη νθείισ λα ηνπο εθθξάζσ ηηο 

ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο. Καη’ αξράο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ επφπηξηά κνπ, 

θαζεγήηξηα θπξία Διέλε Γξίβα, πνπ απφ ηελ αξρή ζηήξημε ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, 

έδηλε απιφρεξε βνήζεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο εξγαζίαο, αιιά θπξίσο πνπ ήηαλ θαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη κέληνξάο κνπ ζηηο επηζηεκνληθέο κνπ αλαδεηήζεηο. 

 

Οθείισ, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Γεψξγην Ηνξδαλίδε, ν νπνίνο, θαη σο 

πξφεδξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο- Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία, θαη σο θαζεγεηήο άθεζε ην δηθφ 

ηνπ απνηχπσκα ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ αλαδεηθλχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο γηα 

απηελέξγεηα θαη γηα αλάπηπμε ζπιινγηθνχ νξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε. Δπραξηζηψ 

θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ απφ ην ηκήκα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο 

λέεο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζα κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θηινιφγνπο πνπ αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο ηνπο κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, 

ζπκβάιινληαο κε πνιχηηκν ηξφπν ζηελ έξεπλα. 

 

Δπραξηζηψ, ηέινο ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ηελ αλνρή θαη ηελ ελζάξξπλζή ηεο κε 

βνήζεζε λα πεξαηψζσ ηνχηε ηελ εξγαζία θαη λα νινθιεξψζσ ηνλ θχθιν ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. Έλα μερσξηζηφ επραξηζηψ ζηνλ πνιπαγαπεκέλν κνπ 

παηέξα, πνπ κνπ κεηέδσζε ηελ αγάπε γηα ηε κειέηε, ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Περύληψη 

ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθαλ νη νπηηθέο ησλ θηινιφγσλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ηα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο 

ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο 

ηάμεηο ηεο γεληθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηειεί κηα θπζηθή καζεηνθεληξηθή 

δηαδηθαζία αλαδεηθλχνληαο ηνλ θάζε καζεηή σο μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, θαζψο 

ζηεξίδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα, εληαγκέλα σζηφζν ζην 

ζχλνιν ησλ καζεζηαθψλ πξνθίι ηεο ηάμεο. Ζ γιψζζα, σο θχξην εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ηξνπνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηηο γισζζηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο, θαη 

εμειίζζεηαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παξάιιεια κε ηε ζθέςε ηνπ καζεηή, πνπ 

θαη απηή αλαπηχζζεηαη ζπλερψο κέζα απφ έλα θάζκα λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. 

 

ηελ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα αλαδείρζεθαλ νη ηξφπνη αληίιεςεο ηνπ 

αλνκνηνγελνχο πεξηβάιινληνο κάζεζεο απφ πιεπξάο ησλ θηινιφγσλ, νη πξαθηηθέο 

θαη ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ε ζχλδεζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νη πξνηάζεηο 

ηνπο γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, κέζα απφ 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 25 θηινιφγσλ, κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο.  

 

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε φηη ε πνηθηινκνξθία ησλ καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ δηακνξθψλεη αλαπφθεπθηα θαη ηελ πνηθηινκνξθία ζηηο πξαθηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο θαηά ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, αλάινγα θαη κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηνπο ηξφπνπο αληίιεςεο ησλ αλνκνηνγελψλ πεξηβαιιφλησλ απφ 

πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εμσηεξίθεπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ εκπεηξηψλ 

θαη ν πξνζσπηθφο ηξφπνο αληίιεςεο ησλ κελπκάησλ πνηθίισλ θεηκέλσλ απνηεινχλ 

ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε βέιηηζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κέζα ζε κία 

ηάμε, φπνπ φιεο νη θσλέο είλαη απνδεθηέο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα λνείηαη σο κηα 

θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. Γηα ηνχην θαη ην γισζζηθφ κάζεκα απνηειεί εθ ησλ σλ νπθ 

άλεπ δηδαθηηθφ αληηθείκελν γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Ζ επειημία ζηε 

δηαρείξηζε αλνκνηνγελψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ αγγίδεη θαη ηνλ θάζε θηιφινγν 
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ρσξηζηά, αιιά θαη ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, θαη κπνξεί λα 

βειηηζηνπνηεζεί κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν πιαίζην επηκφξθσζεο θαη θνπιηνχξαο 

πάλσ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

 

Λέξειρ-κλειδιά: διαθοποποιημένη διδαζκαλία, γλωζζικό μάθημα, 

δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη 

 

Abstract 

In the present study, the views of greek language teachers regarding differentiated 

instruction in the language course and the issues of its application in the modern 

educational environment were investigated. The differentiation of teaching in the 

classes of general secondary education is a natural student-centered process, 

highlighting each student as a separate personality, as it is based on their different 

needs and interests, integrating them however in all learning profiles of the class. 

Language, as the main tool for communicating and exploiting students' abilities, is 

modified according to their language experiences and communication needs, and 

evolves in secondary education alongside the student's thinking, which is also 

constantly evolving through a range of mental processes and social interactions. 

In the present qualitative research, the ways of perceiving the inhomogeneous 

learning environment by greek language teachers the practices and strategies of their 

differentiated teaching, the connection of the differentiated instructions with school 

efficiency and their suggestions for accessing the difficulties during its 

implementation were highlighted, through semi-structured interviews of 25 greek 

language teachers using the method of thematic qualitative analysis. 

The present study showed that the diversity of learning environments inevitably 

shapes the diversity of practices and strategies in differentiated instruction, depending 

on the differences in the ways in which teachers perceive heterogeneous 

environments. The externalization of different language experiences and the personal 

way of perceiving the messages of various texts are the starting point for the optimal 

language development of students in a classroom, where all voices are accepted and 

diversity is understood as a normal state. As a result, the language lesson itself 

constitutes teaching material for diversified teaching. Flexibility in the management 
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of inhomogeneous learning environments touches every greek language teacher 

individually, but also the whole school community, and can be optimized through an 

organized framework of education and culture on differentiated instruction. 

Key words: differentiated instruction, language course, secondary education 
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Ειςαγωγό 

Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αιιάδνπλ αξγά, σζηφζν νη ζρνιηθέο ηάμεηο βξίζθνληαη 

ζε κηα ζπλερή θαη γξήγνξε αιιαγή (UNESCO, 2004), ε νπνία αληαλαθιά ηε 

δπλακηθή ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

αληηδξάζεηο  ηνπ θάζε καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο κχζνο ηεο νκνηνγέλεηαο 

κηαο ηάμεο εμαηηίαο ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο ηείλεη λα θαηαξξηθζεί, θαζψο κέζα 

ζηελ ίδηα ηάμε θνηηνχλ καζεηέο κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκψκελνπο 

ηξφπνπο κάζεζεο, κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν, νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχλ έλα κσζατθφ εηεξνγελνχο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο (Tomlinson, 

Brighton, Hertberg, Callahan, Moon, Brimijoin, Conover & Reynolds, 2003). Μέζα 

ζε απηφ ην πνηθηιφκνξθν πεξηβάιινλ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη 

απνηειεζκαηηθή κάζεζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο αληαπνθξηλφκελνο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηαπηφρξνλα νξκψκελνο απφ ην θαζήθνλ ηνπ λα 

δηαζθαιίζεη ζε θάζε καζεηή ηζφηηκε πξφζβαζε ζηε κάζεζε πςειήο πνηφηεηαο 

(Tomlinson et al., 2003).  

 

Χο βαζηθφ θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ παξαπάλσ εγρεηξήκαηνο ηνλίδεηαη δηαρξνληθά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 

2017· Dixon, Yssel, McConnell & Hardin, 2014· Kyriakides, Creemers & Antoniou, 

2009· Tomlinson et al., 2003), θαζψο ελλνηνινγηθά ζπλδέεηαη κε ηε θχζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ηξνπνπνίεζε θαη επειημία ζηε δηδαζθαιία θαη 

εθκάζεζε ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ δηέπνπλ ην κνληέιν ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, φπσο απηφ ζρεκαηνπνηήζεθε ζηα 4 επίπεδά ηνπ απφ ηελ Tomlinson 

(1999a, 2001): δηαθνξνπνίεζε α) ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, β) 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, γ) ζηελ παξαγσγή (απφ πιεπξάο καζεηψλ), δ) ζην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, αληαπνθξηλφκελε ζηηο δηαθνξέο πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ έλαλ 

καζεηή απφ ηνλ άιινλ ζε ζρέζε κε ηελ εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην 

καζεζηαθφ ηνπ πξνθίι, ην νπνίν δνκείηαη απφ ηνλ μερσξηζηφ ηξφπν ζθέςεο θαη ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο πνπ πξνηηκά. 

 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε επηβάιιεηαη θαη απφ 

ηηο έξεπλεο ηνπ λνπ θαη ηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, νη νπνίεο 
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επηζεκαίλνπλ ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ πξνθιήζεσλ θαη 

θηλήηξσλ κάζεζεο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

(Subban, 2006). ηε δηαδηθαζία απηή ν δάζθαινο απνθηά θνκβηθφ ξφιν, θαζψο 

δεκηνπξγεί ηε ζθαισζηά αλάπηπμεο (scaffolding), ε νπνία βνεζά ηνλ καζεηή λα 

δνκήζεη ηε λέα γλψζε πάλσ ζε απηήλ πνπ ήδε θαηέρεη. Ζ Εψλε Δπηθείκελεο 

Αλάπηπμεο (ΕΔΑ), πνπ γεθπξψλεη ηελ πξνυπάξρνπζα κε ηε λέα γλψζε (Vygotsky, 

1978), δηαθνξνπνηείηαη απφ καζεηή ζε καζεηή. Ο δάζθαινο πξέπεη πάληα λα 

δηδάζθεη ζην πιαίζην απηήο ηεο δψλεο, ψζηε λα δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, 

εηδάιισο ε κάζεζε ζα είλαη είηε δχζθνιε θαη απνγνεηεπηηθή είηε εχθνιε θαη αληαξή 

(Tomlinson et al., 2003). 

 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ζηεξηδφκελε ζηελ παξαπάλσ θνλζηξνπθηηβηζηηθή 

πξνζέγγηζε, δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, φπνπ ε καζεζηαθή εκπεηξία θαζίζηαηαη ακνηβαία (Subban, 2006), γηα απηφ 

θαη εθηείλεηαη πέξα απφ ηελ εμαηνκίθεπζε (Landrum & McDuffie, 2010). Έηζη ν 

καζεηήο δελ απνκνλψλεηαη απφ ηελ ππφινηπε νκάδα είηε νιφθιεξεο ηεο ηάμεο είηε 

κηθξφηεξσλ νκάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. ηελ νπζία ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ελζσκαηψλεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηάμεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο απφ ηε θχζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο (Smit & Humpert, 2012· 

Subban, 2006· Tomlinson, 1999), ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. 

  

Ζ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, σζηφζν, κε ηηο δπζθνιίεο ζηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ, ζηελ απνπεξάησζε ηεο χιεο, εηδηθά ζε 

εμεηαζηηθνθεληξηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, θαη γεληθφηεξα ζηε δηαρείξηζε αηφκσλ 

δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο, πνπ ρξήδνπλ κάιηζηα κηαο πην πξνζεθηηθήο πξνζέγγηζεο 

ιφγσ ηεο παηδηθήο ή εθεβηθήο ειηθίαο, θαίλεηαη – ηνπιάρηζηνλ κε κηα πξψηε καηηά – 

λα θαζηζηά δχζθνιε ηε γεθχξσζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κε ηελ πξαθηηθή ηνπ εθαξκνγή. Ο πεξηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηνπ ρξφλνπ, ηφζν ζηα πιαίζηα κηαο δηδαθηηθήο ψξαο, φζν θαη ζηα 

πιαίζηα ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο (Shepherd & Acosta-Tello, 2015), νη 

πνιππιεζείο ηάμεηο, νη νπνίεο κεηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο άξα θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θάζε καζεηή,  φπσο πηζηεχνπλ νη ίδηνη 

νη εθπαηδεπηηθνί (Cha & Ahn, 2014), ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Σαπηφρξνλα, νη εθπαηδεπηηθνί 
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επηθαινχληαη ηελ έιιεηςε πφξσλ θαη ππνζηήξημεο απφ ηνπο θνξείο ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο (Carolan & Guinn, 2007), κε απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη αλαζθαιείο ζε 

φια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 

Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζξεθηίδνπλ κηα επηδεξκηθή θαη 

παξεμεγεκέλε πξνζέγγηζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, κεηαθξαζκέλε ζε 

θφβν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο (Logan, 2011). Υσξίο λα παξαβιέπνληαη ηα θελά πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζηα ζρνιεία κε ηελ έιιεηςε κηαο 

ζπζηεκαηηθήο θαη νξγαλσκέλεο πξνζέγγηζεο θαη ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(Mills, Monk, Keddie, Renshaw, Christie, Geelan & Gowlett, 2014), ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ηάμε γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, εθφζνλ ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πξαγκαηηθή ηεο 

νπζία. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δελ απνηειεί κία θαη κνλαδηθή ζηξαηεγηθή 

πνπ αθνινπζεί ηπθιά ν εθπαηδεπηηθφο ζε φιεο ηηο ηάμεηο, αιιά έλαλ ζπλδπαζκφ 

ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, άιιεο απφ ηηο νπνίεο αμηνπνηεί θαη άιιεο φρη θαη κάιηζηα 

ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηφζν ηεο ηάμεο ηνπ, φζν θαη ηηο 

δηθέο ηνπ (Lawrence-Brown, 2004). Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη κηα 

επξχηεξε θηινζνθία, έλαο θαηλνηφκνο ηξφπνο ζθέςεο γηα ηε κάζεζε, ν νπνίνο 

αμηνπνηεί ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο θάζε καζεηή (Dixon et al., 2014· Tomlinson, 

2000). 

 

Οη κχζνη, επνκέλσο, θαη νη παξεξκελείεο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο – π.ρ. 

ειιηπήο πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηα ηππηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαηαλνκή 

εξγαζηψλ ηέηνηα, ψζηε λα γελλά αδηθίεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αλχπαξθηε 

πξνεηνηκαζία καζεηψλ γηα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο δσήο (Rock, Gregg, Ellis & 

Gable, 2008) – απνηεινχλ ηε κηα φςε ηνπ λνκίζκαηνο. Αλ ν εθπαηδεπηηθφο ζπλεηδεηά 

ην αληηζηξέςεη, ζα δηαπηζηψζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρεη ε δηαθνξνπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε ζηελ ηάμε: θάζε καζεηήο κπνξεί λα πάξεη δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο γηα λα 

θηάζεη ζηνλ ίδην πξννξηζκφ (Tomlinson, 1999b), πνπ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

επηηπρίαο ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, φρη ηππνπνηεκέλε (Lawrence-Brown, 2004· 

McTighe & Brown, 2005), αιιά βαζηζκέλε ζηα θίλεηξα ηνπ θάζε καζεηή κέζα ζηε 

δψλε επηθείκελεο αλάπηπμήο ηνπ (Tomlinson et al., 2003). Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηε δηδαζθαιία ηνπ ζηαδηαθά κεηψλεη ηελ θαζνδήγεζε, ψζηε ν καζεηήο 

λα θαηαζηεί απηφλνκνο ((Lawrence-Brown, 2004). Σέινο, ε ζπλεξγαζία θαη ε 
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αιιειφδξαζε –δειαδή ν ππξήλαο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο – 

πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα δεκνθξαηηθή ζπλχπαξμε ζηελ πξαγκαηηθή δσή κε 

εμάιεηςε θάζε είδνπο αληζφηεηαο (George, 2005). 

 

Ο καζεηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηδαζθαιίαο ελζαξθψλεηαη κέζα απφ ηηο 

πνιιαπιέο επηινγέο πνπ ε δηαθνξνπνίεζε παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα επηζεκαίλεη ηε δσηηθή ζεκαζία ηνπ δαζθάινπ εθαξκφδνληαο 

θαιή δηδαζθαιία ζε κηα ηάμε κε νπνηαδήπνηε ζχλζεζε (Hattie, 2002), κηα ηέηνηα 

δηδαζθαιία, πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη καζεηνθεληξηθή θαη απαηηεί έλαλ 

ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ, γλσζηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ, γλψζε ησλ καζεηψλ ηνπ, 

ελδειερή πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία θάζε θνξά, ζπλερή 

ζηνραζκφ θαη απνηίκεζε (McTighe & Brown, 2005· Tomlinson et al., 2003). 

 

Ζ αμηνιφγεζε απνθηά άιιε δηάζηαζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία μεθεχγνληαο 

απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ελφο ηππνπνηεκέλνπ ηεζη θαη παίξλνληαο «κνξθέο ελαιιαθηηθέο: 

ηεο αλεπίζεκεο, ηεο άηππεο, ηεο απζεληηθήο, ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιόγεζεο, ηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο πνξείαο ζηελ ηάμε» (Γξίβα & Κσθνχ, 2019, ζει. 23). Ζ ελαιιαθηηθή 

αμηνιφγεζε ζπλνδεχεη  θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δηδαζθαιία απφ ην αξρηθφ σο ην 

ηειηθφ ηεο ζηάδην θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνλ καζεηή. 

 

 ιεο νη παξαπάλσ εξεπλεηηθέο φςεηο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

δηακνξθψλνπλ ην γεληθφ ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία ζέηεη σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη 

νπηηθέο ησλ θηινιφγσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην γισζζηθφ 

κάζεκα  θαη ηα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Οη 

δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο αθνξνχλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο νη θηιφινγνη αληηιακβάλνληαη ην αλνκνηνγελέο πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην 

πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηνπ γισζζηθνχ ηνπο καζήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, νη πξαθηηθέο 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζην γισζζηθφ 

κάζεκα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο. ηελ νπηηθή ηνπο εληάζζνληαη θαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ππνζηήξημε 

θαη δηεπθφιπλζε θαηά ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζήκαηφο ηνπο.  
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Γηα ηελ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε επηιέγεζαλ σο 

δείγκα νη θηιφινγνη ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο 

καζεηέο αξθεηέο ψξεο θαη ιφγσ ηνπ  γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπο, θαζψο ε γιψζζα 

απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ζηνλ άλζξσπν λα κεζνιαβεί ζηα θνηλσληθά ηνπ 

πεξηβάιινληα (Subban, 2006). Δπνκέλσο, ε γιψζζα είλαη ην θχξην εξγαιείν 

επηθνηλσλίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο 

γιψζζαο θαη ηνπ ιφγνπ  δε ζηακαηά, φηαλ ν καζεηήο εηζέξρεηαη ζην Γπκλάζην νχηε 

φηαλ ζπλερίδεη ζην Λχθεην, αιιά εμειίζζεηαη σο εξγαιείν πνπ αληαλαθιά ηε ζθέςε 

ηνπ θάζε αηφκνπ, πνπ θαη απηή αλαπηχζζεηαη ζπλερψο κέζα απφ έλα θάζκα 

λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Γηα απηφ θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή, άξα θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά επεθηείλεηαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα, φπνπ ε κάζεζε ζπλερίδεηαη κε λέα δεδνκέλα πνπ επεξεάδνπλ 

δηαθνξεηηθά ηνλ θάζε καζεηή. 

 

Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, κε εξσηήκαηα 

πνπ ελέρνπλ θάπνηεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο, σζηφζν, κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ σο 

πξνο ηε ζεηξά πνπ ηίζεληαη ή λα πξνζηεζνχλ ζε απηά θαη θάπνηεο επηπιένλ εξσηήζεηο, 

αλάινγα κε ηελ πξνεγνχκελε απάληεζε (Bryman, 2004). Ζ ζπλέληεπμε ζπκβάιιεη 

δπλακηθά ζηελ έξεπλα, θαζψο εζηηάδεη ζε ζεκεία πνπ ν εξεπλεηήο δελ έρεη 

αληηιεθζεί κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ελψ γηα ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν απνηεινχλ 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ (Russell, 1989). 

 

Ζ εξγαζία δνκείηαη απφ ηα εμήο θεθάιαηα: 

Κεθάιαην 1: ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε πάλσ ζηελ ελλνηνιφγεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, ζπλδεδεκέλεο κε ηα πνηθηιφκνξθα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη ηηο 

ζεσξίεο κάζεζεο   

Κεθάιαην 2: ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηηο ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

Κεθάιαην 3: ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν κε εζηίαζε ζην γισζζηθφ 

κάζεκα 

Κεθάιαην 4: πεξηιακβάλεη ηνλ ζθνπφ θαη ηα εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη δεηήκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο 
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Κεθάιαην 5: παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

Κεθάιαην 6: πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηνπο πεξηνξηζκνχο 

θαη ηηο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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Κεφϊλαιο 1: Ειςαγωγό ςτη διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα 

1.1 Εννοιολογικϋσ αποςαφηνύςεισ τησ διαφοροποιημϋνησ διδαςκαλύασ 

Ο νξηζκφο κηαο έλλνηαο είλαη ε αθεηεξία γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ρξήζε ηεο. Γηα 

ηνχην θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη αλαγθαίν λα απνζαθεληζηεί ηη είλαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, πνιχ πεξηζζφηεξν επεηδή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

επηθξαηεί κία ζχγρπζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο (Tomlinson et 

al., 2003). Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε σο έλλνηα δελ είλαη θαηλνχξηα, θαζψο 

αλέθαζελ αλαγλσξηδφηαλ ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ 

ίδηα ηάμε θαη ε αλάγθε γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ηνπο 

(Anderson, 2007). Παξφια απηά, ε επηζηεκνληθή ηεο ζεκειίσζε θαη ζρεκαηνπνίεζή 

ηεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε ζηε καθξαίσλε ηζηνξία ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 

Χο επηζηεκνληθφο φξνο ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εηζάγεηαη απφ ηελ Tomlinson 

(1999a, 2001), ε νπνία ηελ νξίδεη σο κηα θηινζνθία, έλαλ ηξφπν ζθέςεο γηα ηε 

κάζεζε, βαζηζκέλν ζηε δηαθνξεηηθή εηνηκφηεηα, ζηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη 

ζην δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή, θαη ελζαξθσκέλν κέζα απφ ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ζην καζεζηαθφ πξντφλ – απηφ δειαδή πνπ παξάγεη ν καζεηήο – θαη ζην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ πλεπκαηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα, αιιά ζρεηίδεηαη κε ηηο καζεζηαθέο θαη βησκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ θαη 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία πνπ εηνηκάδεη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

(Santangelo & Tomlinson, 2012). Σν καζεζηαθφ πξνθίι πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή: πξνηηκψκελνη ηξφπνη κάζεζεο, θχιν, 

θνπιηνχξα, γισζζηθή ηαπηφηεηα, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο ηνπ καζεηή (Tomlinson et al., 2003). Σν πεξηερφκελν είλαη ην ηη δηδάζθεη 

ν εθπαηδεπηηθφο, ε δηαδηθαζία ην πψο ην δηδάζθεη, ελψ ην πξντφλ απνηειεί ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο επηδεηθλχνπλ φ,ηη έρνπλ κάζεη (Heacox, 2012· Levy, 2008). 

Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζπληζηά ην θιίκα ηεο ηάμεο δηακνξθσκέλν απφ ηηο 

θαζεκεξηλφηεηεο θαη ηε θπζηθή δηάηαμε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, θαζψο θαη απφ ηε 

ζπλνιηθή δηάζεζε αλάκεζα ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο (Santangelo & 

Tomlinson, 2012).  
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Απφ ηνλ παξαπάλσ γεληθφ νξηζκφ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ 

επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηεο πξνθχπηεη φηη ε εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην 

καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή δείρλνπλ, θαζνξίδνπλ, θηιηξάξνπλ ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηα 4 επίπεδά ηεο – πεξηερφκελν, δηαδηθαζία, πξντφλ, 

πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δελ απνηειεί κία θαη 

κνλαδηθή ζπληαγή νχηε έλαλ θαη κνλαδηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, αιιά έλαλ ζπλδπαζκφ 

ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο, φρη παλνκνηφηππν, αιιά πνηθηιφκνξθν, πνπ 

πξνζαξκφδεηαη δπλακηθά ζην πνηθηιφκνξθν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θάζε ηάμεο, 

σζηφζν κε ηνλ ίδην γηα φινπο ζθνπφ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ 

θαη  απνηειεζκάησλ νιφθιεξεο ηεο ηάμεο (Lawrence-Brown, 2004· Tomlinson, 

2000· Suprayogi, Valcke & Godwin, 2017). Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα παηδαγσγηθή 

θαη φρη απιψο κηα νξγαλσζηαθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο (Tomlinson et al., 2003), 

πνπ πξνυπνζέηεη κία ζπλεηδεηή επηινγή κεζφδνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηδαζθαιίαο κέζσ 

πνηθίισλ δηαδξνκψλ γηα ηελ επίηεπμε μεθάζαξσλ ζηφρσλ (King-Shaver, 2008 ζην 

Robinson, Maldonado & Whaley, 2014). 

 

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

ελεξγφο εκπινθή θαη δηάδξαζε φισλ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο – κάζεζε πςειήο πνηφηεηαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Dixon 

et al., 2014· Tomlinson et al., 2003). Δζηηάδεη, δειαδή, ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ 

ζπκηθνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαθίλεζε γηα κάζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα, 

θαη πνπ ζην θάζε άηνκν είλαη δηαθνξεηηθνί (Tomlinson & Imbeau, 2010). Ζ 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, επνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί θαη σο κία 

δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θηλήηξσλ ηνπ θάζε αηφκνπ, ε νπνία ην 

δηεπθνιχλεη λα αμηνπνηήζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ δπλαηφηεηεο κέζα απφ ηελ 

αιιειφδξαζε κε ην καζεζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ ε δηαθνξνπνίεζε 

δελ κπνξεί λα κείλεη ζηελ εμαηνκίθεπζε, κε ηελ νπνία κάιηζηα πνιιέο θνξέο 

ζπγρέεηαη θαη ζπλδέεηαη σο ηξφπνο δηδαζθαιίαο κφλνλ κε ηα ηκήκαηα έληαμεο θαη 

ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε (Landrum & McDuffie, 2010). Ο δξφκνο ηεο εμαηνκίθεπζεο 

αθνξά κφλνλ έλα θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο, κε ζηφρν λα ζπλαληήζεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο. 

 

Σε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο γελίθεπζεο κέζα ζηελ ηάμε ε δηαθνξνπνίεζε ηελ παξέρεη 

κέζα απφ ηε ζπλερή επειημία έλαληη ηεο ζηεξενηππίαο, ηελ παξαηήξεζε έλαληη ηεο 
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επηηήξεζεο-επίβιεςεο, ηε δηακφξθσζε έλαληη κηαο απιήο εθηέιεζεο, ηε δξάζε 

έλαληη ηεο αληίδξαζεο (Westfall-Greiter & Schlichtherle, 2015). Ζ επειημία ζην 

θαζέλα απφ ηα 4 επίπεδα ηεο δηαθνξνπνίεζεο κπνξεί πνιιέο θνξέο λα ιεηηνπξγεί θαη 

ζπλδπαζηηθά αλάκεζά ηνπο. Καζψο ην πψο είλαη ε έθθξαζε ηνπ ηη ηεο δηδαζθαιίαο, 

«νη άμνλεο δηαθνξνπνίεζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη πνιιέο θνξέο 

αιιειέλδεηνη» (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζην παξαθάησ 

ζρήκα (ζρήκα 1), πνπ απνηππψλεη ηνλ πεξηγξαθηθφ νξηζκφ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, ηα 4 επίπεδα δηαθνξνπνίεζεο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ίδην θχθιν, 

δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ απηνλνκία ηνπο. 

Σρήκα 1.Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζρεκαηηθά.   
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καζεζηαθψλ επθαηξηψλ θαη  

απνηειεζκάησλ νιφθιεξεο 

ηεο ηάμεο 



 

19 

 

1.2 ύνδεςη τησ Διαφοροποιημϋνησ Διδαςκαλύασ με τισ Θεωρύεσ μϊθηςησ 

Ο νξηζκφο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ελέρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ κία 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θάζε καζεηή κέζα ζε έλα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

πξνζδηνξηζκέλν πιαίζην. Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε θάζε καζεηή ζπληειείηαη κέζα ζηε 

Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμήο ηνπ (ΕΔΑ) (Vygotsky, 1978), ε νπνία ζπληζηά αθελφο 

ην εχξνο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, αθεηέξνπ ηε δηαδηθαζία ηεο κέγηζηεο αμηνπνίεζήο 

ηνπο. Ζ ΕΔΑ απνηειεί ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην επίπεδν ηεο πξαγκαηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ζην επίπεδν ηεο δπλεηηθήο αλάπηπμεο, δειαδή ζπλδέεη ην γλσζηφ κε 

ην άγλσζην (Riddle & Dabbagh, 1999, ζην Subban, 2006).  

Ζ λέα γλψζε γεθπξψλεηαη κε ηελ πξνυπάξρνπζα κε ηε ζθαισζηά αλάπηπμεο 

(scaffolding), πνπ πεξηιακβάλεη ηα εξεζίζκαηα θαη ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπο κέζα 

απφ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ γεθχξσζε είλαη ζηελ νπζία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ππάξρνληνο λνεηηθνχ κνληέινπ, φρη απαξαίηεηα ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην 

«αληηθεηκεληθά ζσζηό», αιιά ε νινθιεξσηηθή ηνπ αληηθαηάζηαζε κε ην «βηώζηκν» 

(Von Glaserferld, 1990, ζην Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017, ζει. 37). Ζ νηθνδφκεζε, 

δειαδή, ηεο λέαο γλψζεο απνηειεί κηα θαζαξά βησκαηηθή εκπεηξία, κέζα απφ ηελ 

νπνία ην άηνκν δηακνξθψλεη έλαλ λέν ηξφπν αληίιεςεο γηα ηνλ γχξσ ηνπ θφζκν 

(Κνπηζειίλε, 2001), επξηζθφκελν ζε κία ζρέζε ζπλερνχο αιιειφδξαζεο κε απηφλ. 

Γηα ηνχην, θαηά ηνλ  θνλζηξνπθηηβηζκφ θάζε καζεζηαθή εκπεηξία επεξεάδεηαη απφ ην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζπγθείκελν ζην νπνίν εληάζζεηαη ην άηνκν (Vygotsky, 

1978). 

Ζ εκπεηξία απηή, κάιηζηα, παίξλεη ηε κνξθή ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηηο αξρηθέο  

γλσζηηθέο αληηιήςεηο θαη ζηα λέα εξεζίζκαηα, γηα λα θαηαιήμεη ζε έλα 

εκπινπηηζκέλν πιένλ κεηαγλσζηηθφ επίπεδν (Κνπηζειίλε, 2006). Απφ ηε ζχγθξνπζε 

πνπ θάζε θνξά ζπληειείηαη θαηά ηελ εθκάζεζε ελφο γλσζηηθνχ ζηνηρείνπ ην άηνκν 

βγαίλεη ηφζν εληζρπκέλν, ψζηε απνθηά κία ζηαδηαθή απηνλνκία ζηε κάζεζε, πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε ηθαλφηεηα γηα ζπλερή απηνκφξθσζε (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017). 

ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ε δηδαζθαιία απνηειεί ηε βνήζεηα 

πνπ δέρεηαη ην άηνκν απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, γηα λα πξνρσξήζεη ζε έλα 

επίπεδν παξαπάλσ απφ απηφ πνπ ήδε γλσξίδεη (McGillivray & Rueda, 2003· 

Tomlinson et al., 2003). Ζ βνήζεηα απηή, σζηφζν, δελ έρεη ηε κνξθή κηαο απιήο 



 

20 

 

θαζνδήγεζεο, αιιά ηεο πξφθιεζεο γηα ηελ αλαθάιπςε παξαλνήζεσλ πάλσ ζηελ 

αξρηθή γλψζε. Ζ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ιάζνπο είλαη ην ζεκέιην γηα ηε 

λνεηηθή ζχγθξνπζε, πνπ νδεγεί ην άηνκν ζην ρηίζηκν ηεο λέαο γλψζεο (Κνπηζειίλε, 

2001, 2006). 

Ζ γλσζηηθή ζχγθξνπζε θαη ε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο λα εκπινπηίζεη 

ηηο αξρηθέο ηνπ γλψζεηο κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ ζην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ απνθηνχλ ελδηαθέξνλ κφλνλ κέζα ζην πιαίζην ηεο δηθήο ηνπ ΕΔΑ. ηελ 

πεξίπησζε δηδαζθαιίαο εθηφο ηεο ΕΔΑ ν καζεηήο είηε απνγνεηεχεηαη – αλ ην 

γλσζηηθφ επίπεδν είλαη πςειφηεξν – είηε πιήηηεη θαη αδξαλεί – αλ ην γλσζηηθφ 

επίπεδν είλαη ρακειφηεξν ηεο ΕΔΑ (Tomlinson et al., 2003). Δπνκέλσο, ε δηδαζθαιία 

πνπ αγλνεί ηη γλσξίδεη ήδε ν καζεηήο ή ηη ηνπ είλαη δχζθνιν δελ απνηειεί επηηπρή 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε (McGillivray & Rueda, 2003).  

Ζ δηδαζθαιία ζηα πιαίζηα ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ απαιιάζζεηαη απφ ηε 

δεηζηδαηκνλία ηεο ηειεηφηεηαο θαη ηεο απαγφξεπζεο ηνπ ιάζνπο· αληηζέησο, βνεζά 

ηνλ καζεηή λα κελ αζθπθηηά ζηε κάζεζε, παξέρνληάο ηνπ ηελ απαηηνχκελε 

ειεπζεξία θαη ην αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα δηεχξπλζε ησλ γλψζεψλ ηνπ. Ζ ζεσξία ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ ελζαξθψλεηαη ζε φιεο ηεο ηηο εθθάλζεηο κέζα απφ ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία: θαη’ αξράο, πνιχ θαιή γλψζε ηεο εηνηκφηεηαο, ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ, ελεξγνπνίεζε θηλήηξσλ γηα ηελ ελεξγφ 

εκπινθή ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, δειαδή δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πξφθιεζεο κε 

πνηθίιεο θαη επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο γηα λα θαηαζηεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

βησκαηηθή θαη ζπλεηδεηή, άξα ειεχζεξε επηινγή σο πξνο ηελ αλακφξθσζε ηεο 

γλψζεο, επνκέλσο απηνλνκία ζηνπο κεραληζκνχο ηεο κάζεζεο, θάηη πνπ απνηειεί θαη 

ην πην ηζρπξφ φπιν ζηε κάρε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

(Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Lawrence-Brown, 2004· Logan, 2011· McTighe & 

Brown, 2005· Tomlinson et al., 2003). 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζε φια ηα 

παξαπάλσ ζηάδηα απνηειεί ην πξνλφκην θαη ηαπηφρξνλα ην θνξηίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, θαζψο απηφο απνθαζίδεη θαη θαζνξίδεη ηηο επηινγέο θαη 

ηνπο ηξφπνπο πξφθιεζεο ζηνπο καζεηέο ηνπ (Watts-Taffe et al.,2012). Ο 

πνιπδηάζηαηνο ξφινο ηνπ, πνπ αλαπηχζζεηαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην ζην παξφλ 

ζεσξεηηθφ πιαίζην,  θαζηζηά ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ ζηελ ηάμε θάζε θνξά κνλαδηθή, 



 

21 

 

γηα απηφ θαη ε έξεπλα πάλσ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία έρεη λα δψζεη θάζε 

θνξά θάηη δηαθνξεηηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ νπζία δελ έρεη πεξηζψξηα απφξξηςεο 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο, θαζψο ηνπ ηελ επηβάιιεη ην πνηθηιφκνξθν εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ θαη απηφ ζε θάζε ζρνιηθή ηάμε είλαη κνλαδηθφ. 

1.3 Ποικιλόμορφα εκπαιδευτικϊ περιβϊλλοντα 

Ζ ρξνλνινγηθή ειηθία απνηειεί κελ ην θξηηήξην γηα ηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη δε έλαο πξφρεηξνο θαη επηθαλεηαθφο 

δείθηεο ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ (Tomlinson & 

Imbeau, 2010), φπσο δηαθαίλεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, πνπ 

θαηαξξίπηεη θαη ηνλ κχζν ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπο (Tomlinson et al., 2003).  

Σν κεηαλαζηεπηηθφ θαη πξνζθπγηθφ ξεχκα βξίζθεηαη ζε κηα δηαξθή εμέιημε ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ αιιάδνληαο ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θαη 

αλαδηακνξθψλνληαο ηνλ ζρνιηθφ πιεζπζκφ ζηηο ηάμεηο. Σν θαηλφκελν ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο γισζζηθήο πνηθηιφηεηαο ζηα ζρνιεία γίλεηαη φιν θαη 

πην έληνλν (Logan, 2011· Simpson & Bogan, 2015· Tomlinson & Imbeau, 2010), 

αξθεηέο θνξέο κε κεγάιεο απνθιίζεηο ζην πνιηηηζκηθφ ππφζηξσκα κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. ηελ θαζεκεξηλφηεηα κηαο ηάμεο γεληθήο εθπαίδεπζεο νη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο δεκηνπξγνχλ ην πξαθηηθφ δεηνχκελν ηεο γισζζηθήο ζπλελλφεζεο, πίζσ 

απφ ην νπνίν θξχβεηαη θαη ην δήηεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ θφζκν. 

Ζ πνηθηινκνξθία, σζηφζν, ηεο ηάμεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο. Αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ίδηαο εζληθφηεηαο εληνπίδνληαη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην γλσζηηθφ ππφβαζξν. Μηα ζπκβαηηθή δηάθξηζε κε βάζε ην 

γλσζηηθφ επίπεδν είλαη νη καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο – πνπ ζπλήζσο 

επίζεκα βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν – καζεηέο κε έληνλεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, πνπ κνηξάδνληαη ηα ηκήκαηα έληαμεο κε ηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

καζεηέο κε πςειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, καζεηέο ηνπ κέζνπ φξνπ (Βαιηαληή & 

Νενθχηνπ, 2017· Tomlinson et al., 2003). 

Τπάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη καζεηέο πνπ έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα πςειέο 

αθαδεκατθέο επηδφζεηο (Dixon et al., 2014), ρσξίο φκσο λα αμηνπνηνχληαη θαηάιιεια 

γηα λα αλαδεηρζνχλ. Ζ έλλνηα ηνπ ραξηζκαηηθνχ καζεηή εχθνια παξεξκελεχεηαη, 

φηαλ ππνλνείηαη κφλνλ ε αθαδεκατθή αξηζηεία. Μέζα ζηηο ηάμεηο εληνπίδνληαη θαη 

καζεηέο ραξηζκαηηθνί, κε πςειά επίπεδα δεμηνηήησλ θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη κε 
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ηθαλφηεηεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, θπξίσο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή (Baum, Cooper & Neu, 2001). 

Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή κε ζηφρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζπλδέεηαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνηηκήζεηο ηνπ θαζελφο σο πξνο ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο 

γλψζεο (Subban, 2006). Οη πξνηηκήζεηο απηέο, γλσζηέο θαη σο ζηπι κάζεζεο, 

θαζνξηζκέλεο απφ ηηο αηζζήζεηο,  δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο: άιινη καζεηέο είλαη αθνπζηηθνί θαη πξνηηκνχλ ηελ πξνθνξηθφηεηα, 

άιινη είλαη νπηηθνί/ιεθηηθνί θαη γηα απηφ πξνηηκνχλ ηελ εηθνληθή 

αλαπαξάζηαζε/ιεθηηθέο πιεξνθνξίεο, άιινη είλαη θηλαηζζεηηθνί θαη πξνηηκνχλ 

θηλεηηθέο/απηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Heacox, 2012). 

Οη πνιιαπιέο λνεκνζχλεο ηνπ Gardner (1983) – ιεθηηθή/γισζζηθή, 

ινγηθή/καζεκαηηθή, νπηηθή/ρσξηθή, θηλαηζζεηηθή, κνπζηθή, δηαπξνζσπηθή, 

ελδνπξνζσπηθή – πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο ζθέςεο, ππελζπκίδνπλ πάληα 

πσο έλαο ηξφπνο κάζεζεο απνηειεζκαηηθφο ζε έλαλ καζεηή κπνξεί λα είλαη 

απνηπρεκέλνο ζε έλαλ άιινλ (Watts-Taffe, Laster, Broach, Marinak, McDonald 

Connor & Walker-Dalhouse, 2012) θαη ηαπηφρξνλα φηη θάζε καζεηήο επηδέρεηαη 

ζπλδπαζκφ απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο λνεκνζχλεο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017). 

Οη πνηθηιφκνξθεο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ελφο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ζπλδεδεκέλεο κε ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη θίλεηξα ηνπ 

θαζελφο, απνηππψλνληαη ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο δηαζέζεηο ηνπο (Tomlinson & Imbeau, 

2010). ηαλ, κάιηζηα, έρνπλ αξλεηηθή ρξνηά – γηα παξάδεηγκα αδηαθνξία, 

αληηδξαζηηθφηεηα, γεληθά πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά – είλαη πην δχζθνια 

αληηκεησπίζηκεο απ’ φ,ηη ην ρακειφ γλσζηηθφ ππφβαζξν. 

Ζ δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα θάζε καζεηή κπνξεί λα δψζεη πνιιά ζήκαηα γηα ην 

νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν κεγαιψλεη θαη γηα ηελ 

επίδξαζε πνπ απηφ αζθεί ζηε ζηάζε ηνπ πξνο ηε κάζεζε (Eamon, 2005· Heacox, 

2012· Ππξγησηάθεο, 1999). Οη αλαγλσζηηθέο θαη δηδαθηηθέο ζπλήζεηεο ζην ζπίηη, ην 

είδνο θαη ν ηξφπνο δηαζθέδαζεο, ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, αθφκε θαη ν ελδπκαηνινγηθφο θαη δηαηξνθηθφο θψδηθαο είλαη ηζρπξνί 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πξνθίι ηνπ καζεηή (Vaugn, Bos & 

Schumm, 2003, ζην UNESCO, 2004), ην νπνίν δηακνξθψλεη θαη ην καζεζηαθφ ηνπ 
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πξνθίι. Αιιειέλδεηεο κε ηηο πνηθίιεο κεηαβιεηέο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

– νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν, ςπρνινγηθφ θιίκα (Eamon, 2005) είλαη νη 

αληίζηνηρεο ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο – επξχηεξε πεξηνρή δηακνλήο, 

γεηηνληά (Eamon, 2005· Ππξγησηάθεο, 1999). Σα παηδηά, ινηπφλ, έξρνληαη ζηελ ηάμε 

θέξλνληαο καδί ηνπο κηα ζεηξά απφ πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο εκπεηξίεο, πνπ κπνξεί 

λα είλαη φκνηεο ή αλφκνηεο κε απηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή ησλ άιισλ παηδηψλ ζηελ 

ηάμε (UNESCO, 2004· Terry & Connor, 2012, ζην Watts-Taffe et al., 2012).  

Ζ πνηθηινκνξθία ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα δελ ζπλίζηαηαη ζε κηα απιή 

παξάζεζε ησλ παξαπάλσ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, αιιά ζε κηα δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ζπλερή δηαθνξνπνίεζή ηνπο κέζα απφ ηελ νπνία νη καζεηέο 

αλαπηχζζνληαη θαη αιιάδνπλ ζπλερψο (Watts-Taffe et al.,2012), γηα απηφ θαη δελ 

κπνξεί λα απνδνζεί πνζνζηηαία νχηε λα απνηππσζεί εθάπαμ. Έηζη, ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ σο κεηαβιεηέο ελφο θαη κφλνλ 

αηφκνπ, ψζηε λα εθαξκνζηεί κηα παλνκνηφηππε κέζνδνο (Siegel & Shaughnessy, 

1994, ζην Sands & Bulmahn Barker, 2004). 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, πνπ δελ είλαη πνηέ πξνβιέςηκν ιφγσ ηεο 

ζπλερφκελεο εμέιημεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ κέζα ζε απηφ, 

ελδερνκέλσο δεκηνπξγεί κηα εληχπσζε ράνπο θαη ακεραλίαο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

«ηαθηνπνίεζήο» ηνπ, αιιά δηαηεξεί ηελ ηάμε δσληαλή θαη θαιεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

ηελ αλαγλσξίζεη θαη λα ζρεδηάζεη ηε δηδαζθαιία ηνπ πξνο φθεινο φισλ ησλ καζεηψλ 

ηνπ (Sands & Bulmahn Barker, 2004). 
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Κεφϊλαιο 2. Η διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα ςτην πρϊξη 

2.1 χεδιϊζοντασ τη Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ πνηθηιφκνξθνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο νδεγεί ζηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηνλ θάζε καζεηή, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο καζεζηαθέο 

πξνηηκήζεηο ηνπ, ην νηθνγελεηαθφ ηνπ ππφβαζξν, ηηο αθαδεκατθέο ηνπ επηδφζεηο, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ (Logan, 2011), ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ πξνο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν (Koutselini, 2008). Ζ αλάιπζή ηνπο, κε γλψκνλα ηηο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο (UNESCO, 2004),  απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  (Cha & Ahn, 2014· Koutselini, 2008), 

πξνθαιψληαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ  εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πνηνπο δηδάζθεη, ηη 

γλσξίδνπλ, ηη πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη πψο κπνξνχλ λα ην γλσξίδνπλ (Koutselini, 

2008· Rock, Gregg, Ellis & Gabble, 2008· Tomlinson & McTighe, 2006).  

ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, δειαδή, ν ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο εζηηάδεη 

ζηελ μεθάζαξε ζηνρνζεζία, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζπλδπαζηηθά θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Οη Tomlinson and McTighe 

(2006) πξνηείλνπλ έλαλ ηξηεπίπεδν ζρεδηαζκφ απφ πίζσ πξνο ηα εκπξφο, μεθηλψληαο 

απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ, δειαδή ην πεξηερφκελν ηεο 

απαηηνχκελεο γλψζεο, ηεο θαηαλφεζεο θαη αμηνπνίεζήο ηεο απφ ηνπο καζεηέο, 

πξνρσξψληαο ζηα εξγαιεία γηα ηελ απνηίκεζε ηεο γλσζηηθήο επάξθεηαο ησλ 

καζεηψλ, θαη θαηαιήγνληαο ζηελ επηινγή ηερληθψλ πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηνπο 

καζεηέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο.   

Σα ηξία απηά επίπεδα είλαη κελ δηαθξηηά, αιιά παξνπζηάδνπλ κία ζπλεθηηθφηεηα, 

θαζψο επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηα επνπηεχεη ηαπηφρξνλα θαη λα θηλείηαη 

επέιηθηα αλάκεζά ηνπο (Tomlinson and McTighe, 2006). Ζ επειημία απηή ηνλ βνεζά 

λα κελ ζρεδηάδεη εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε καζεηή, αιιά θαζνιηθά γηα φιε ηελ ηάμε. 

Ο Καζνιηθφο ρεδηαζκφο Μάζεζεο, εθαξκνζκέλνο αξρηθά ζηηο πεξηπηψζεηο 

ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ θαη δηεπξπκέλνο ζηε ζπλέρεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο βάζεη 

ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπο (Hall, Strangman & Meyer, 2003), δηαζθαιίδεη φηη φια ηα 

ζηάδηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο – ζηφρνη, κέζνδνη, αμηνινγήζεηο – 

δνπιεχνπλ καδί αλεκπφδηζηα θαη αδηάθνπα, γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηε κάζεζε 

(Hall, Vue, Strangman & Meyer, 2003). Έηζη, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαδεηεί επέιηθηεο κεζφδνπο παξνπζίαζεο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ 
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αλαγλσξηζηηθή κάζεζε, επέιηθηεο κεζφδνπο έθθξαζεο γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηνπ ζηε κάζεζε, επέιηθηεο νπηηθέο γηα ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ, γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε (Hall et al., 2003). Σν πιενλέθηεκα ζηνλ 

Καζνιηθφ ρεδηαζκφ Μάζεζεο είλαη δηπιφ: ε δηδαζθαιία είλαη ζρεδηαζκέλε, ψζηε νη 

αλάγθεο λα αληηκεησπίδνληαη πξνθαηαβνιηθά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Rose & 

Meyer, 2006 ζην Stanford & Reeves, 2009), θαη λα ειαηηψλνληαη νη απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο θαη ν ρξφλνο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο κεηά ηε δηδαζθαιία (Curry, 2003, ζην 

Stanford & Reeves, 2009). 

Ζ μεθάζαξε ζηνρνζεζία, δειαδή ηη πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο, απνθιείεη ηε 

ρανηηθή θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα ν εθπαηδεπηηθφο λα κελ πειαγνδξνκεί ζε 

πνιιαπινχο ζηφρνπο, φρη άκεζα ζπλδεδεκέλνπο κε ηνλ ζθνπφ ηεο δηδαζθαιίαο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017). εκαληηθφ βήκα κεηά ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, πνπ είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ λέσλ ελλνηψλ κέζα απφ ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ παιηψλ (Shepherd & Acosta-Tello, 2015). Δπεηδή, φκσο, δελ είλαη 

πάληα απηνλφεηεο νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ζε έλαλ καζεηή, ν εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

γεθπξσζεί ην γλσζηηθφ θελφ (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017). 

Ζ ζρεκαηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο σο πξνο ηε 

ζηνρνζεζία ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο είλαη ζπλήζσο ηξηκεξήο κε βάζε 

ηελ εηνηκφηεηα θαη ην πξνθίι ησλ καζεηψλ. Καηά ηνπο Rock et al. (2008) ε ηξηκεξήο 

απηή δηάηαμε παίξλεη ηε κνξθή ππξακίδαο, ε βάζε ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεη ηη πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ φινη νη καζεηέο, ε κέζε ηη πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο, θαη ε θνξπθή ηη πξέπεη λα γλσξίδνπλ κεξηθνί καζεηέο. Ο ηξφπνο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αθνινπζεί θαηά ηε  Lawrence-Brown 

(2004) εμίζνπ κία ηξηκεξή δηάηαμε, ζηε βάζε ηεο νπνίαο εληνπίδνληαη νη πξφζζεηεο 

ππνζηεξίμεηο, απαξαίηεηεο ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο ή ζπκπεξηθνξηθέο 

δπζθνιίεο, ηνπο γισζζηθά αλεπαξθείο, καζεηέο κε πεξηνξηζκέλεο πξναπαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο, γεληθά καζεηέο κε ρακειά θίλεηξα, σζηφζν λνεηηθά ηθαλνί, ψζηε λα 

πεηχρνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ. ην κεζαίν ζηξψκα 

δηαθνξνπνηείηαη ην γεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ κέζα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ κε κεγάιεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ελψ ζην ηξίην θαη πςειφηεξν ν εθπαηδεπηηθφο εκπινπηίδεη ην 
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πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνπο πνηθηινηξφπσο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο – ηαιαληνχρνπο 

ζηηο ηέρλεο, ζηε κεραληθή ή ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Lawrence-Brown, 2004). 

Πξέπεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί φηη ε ηξνπνπνίεζε δε ζπληειείηαη γηα ηνλ θάζε καζεηή 

ζην ίδην επίπεδν θάζε θνξά, θαζψο ε εηνηκφηεηά ηνπ αιιάδεη φρη κφλνλ αλά γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, αιιά θαη ελφηεηα ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ (UNESCO, 2004), ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη εμνβειηζκφ ηνπ, 

θαζψο απηφ απνηειεί βαζηθφ νδεγφ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

(Tomlinson & McTighe, 2006). Ο βαζχο ζηνραζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο ζηελ πξάμε πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ (Koutselini, 2008), ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε πςειήο πνηφηεηαο, πνπ είλαη 

θαη ν απψηεξνο ζθνπφο ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (Tomlinson et al., 2003), 

γηα απηφ θαη νη κεηαβιεηέο ηεο, ν εθπαηδεπηηθφο, ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, νη καζεηέο, ε δηδαζθαιία θαη ε αμηνιφγεζε, είλαη ζεσξεκέλεο σο δείθηεο 

πνηφηεηαο (Rock et al., 2008). 

Γηα ηνπο Rock et al. (2008) ζε θαζέλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ δείθηεο αληηζηνηρεί θαη 

κηα ελέξγεηα ζην ζρέδην (REACH) ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο: ν 

εθπαηδεπηηθφο ζηνράδεηαη (reflect) πάλσ ζηηο δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπ, 

απνηηκά (evaluate) ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, αλαιχεη (analyze) ηνπο καζεηέο ηνπ, 

δεκηνπξγεί (craft) καζήκαηα βαζηζκέλα ζηελ έξεπλα, εζηηάδεη (hone in on) ζηα 

δεδνκέλα. Οη ελέξγεηεο απηέο νδεγνχλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ πξάμε (Watts-Taffe et al., 2012). 

2.2 Εφαρμόζοντασ τη Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα 

Σν ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ζην 

πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κέζα απφ ηελ πνηθίιε ρξήζε πιηθψλ θαη 

κέζσλ – εγρεηξηδίσλ, θεηκέλσλ, ηερλνινγηθψλ κέζσλ – πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

καζεηέο γηα ηελ θαηαλφεζε κηαο ελφηεηαο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Tomlinson, 

1999a). Ζ δηαθνξεηηθή εηνηκφηεηα, ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ην δηαθνξεηηθφ 

καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ θαζνξίδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη 

κέζσλ σο πξνο:  
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 ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο – απιφ ή πην πνιχπινθν πεξηερφκελν 

 ηε κνξθή πξνβνιήο, δειαδή ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο – νπηηθφ, 

ιεθηηθφ, αθνπζηηθφ, πξαθηηθφ 

 ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζήο ηνπο 

(Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Tomlinson & Imbeau, 2010). 

Βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ελαιιαγή ζηηο ηερληθέο (UNESCO, 2004) θαη ε επηινγή 

κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ απηέο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ήδε γλσξίδεη κέζα απφ ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε: εμεγήζεηο απφ ην κεξηθφ ζην γεληθφ, ζπλδπαζκφο 

ιφγνπ-εηθφλαο, εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε έθθξαζε πνηθηιφκνξθσλ απφςεσλ (Tomlinson & 

McTighe, 2006). Σα παξαδείγκαηα, νη ηζηνξίεο, νη αλαινγίεο, νη απεηθνλίζεηο πξέπεη 

λα πεγάδνπλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο (Shepherd & Acosta-Tello, 2015), αιιά 

θαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ (Tomlinson & McTighe, 2006·  

Watts-Taffe et al. 2012), ψζηε λα πξνζιακβάλνπλ ηε γλψζε εχθνια θαη επράξηζηα, 

θαη ηαπηφρξνλα λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ρξεζηηθφηεηά ηεο, ε νπνία απνηειεί ηνλ 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ ζηελ πνηνηηθή κάζεζε (Rock et al., 2008).  

Απφ ην πξψην ζηάδην, δειαδή, ν εθπαηδεπηηθφο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πεξηκέλνληαο ηα δηθά ηνπο εξεζίζκαηα, γηα λα ηε 

ζπλερίζεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη αλαιφγσο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα εξεζίζκαηα 

απηά δηακνξθψλνπλ είηε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπκπχθλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017) κε επηηάρπλζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ λέσλ ελλνηψλ, 

είηε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ελίζρπζεο κε ηε λνεηηθή ππνζηήξημε γηα ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ 

ελλνηψλ κε ηηο πξνεγνχκελεο (Lawrence-Brown, 2004) κέζα απφ ελλνηνινγηθνχο 

ράξηεο θαη εξσηήζεηο θαζνδήγεζεο (Watts-Taffe et al. 2012), είηε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

πξφθιεζεο, ησλ απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ ρηνχκνξ (McTighe & Brown, 

2005). Δπίζεο, ηα εξεζίζκαηα απφ ηνπο καζεηέο ππνδεηθλχνπλ θαη ηνπο ξφινπο ηνπο 

ζηελ πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ· γηα παξάδεηγκα, έλαο καζεηήο κπνξεί λα κπεη ζηε 

ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γηα λα εμεγήζεη κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν είηε πξνεγνχκελεο 

έλλνηεο είηε απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά (Logan, 2011). 

Ο ελεξγφο ξφινο ηνπ θάζε καζεηή ζπλερίδεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην 

επίπεδν ηεο δηαδηθαζίαο, ζηε δηεμαγσγή, δειαδή ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνλ 
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κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γλψζεο. ηε βηβιηνγξαθία ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ 

ΡΑΦΣ (Ρφινο-Αθξναηήξην-Φφξκα-Σίηινο), δξαζηεξηφηεηεο κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ, 

παηρλίδηα ξφισλ (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Tomlinson & Imbeau, 2010). Ο 

ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηίδεηαη κε ηε κνξθή νκαδνπνίεζεο ησλ 

καζεηψλ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επειημία ηεο. 

Οιφθιεξε ε ηάμε κπνξεί λα ελλνηνινγεζεί σο νκάδα κέζα ζηελ νπνία κνηξάδνληαη νη 

πιεξνθνξίεο θαη νη εκπεηξίεο φισλ, αλαπηχζζνληαη λέεο δεμηφηεηεο θαη θαλείο δελ 

αηζζάλεηαη απνκφλσζε, αιιά ην αθξηβψο αληίζεην, φηη αλήθεη ζηελ νκάδα 

(UNESCO, 2004). Χζηφζν, ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη ζε 

κηθξφηεξεο νκάδεο καζεηψλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη είηε κε βάζε ηελ εηνηκφηεηα 

είηε κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Landrum & McDuffie, 

2010· Tomlinson & Imbeau, 2010) είηε κε βάζε ηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο (Levy, 

2008). ηαλ, φκσο, γίλεηαη ιφγνο γηα επέιηθηε νκαδνπνίεζε, καδί κε ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα ζπλππνινγίδνληαη θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη πνιιέο θνξέο 

εθηφο απφ ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία νκάδαο θαη νη 

δηαθνξέο ηνπο, ψζηε πξνθχπηνπλ νκάδεο άιινηε δχν αηφκσλ, άιινηε πεξηζζνηέξσλ, 

νκνηνγελείο ή εηεξνγελείο (Levy, 2008· UNESCO, 2004), αλάινγα κε ην πεξηερφκελν 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο, εμάιινπ 

πνηθίιινπλ ζηνλ ίδην καζεηή απφ κάζεκα ζε κάζεκα (Lawrence-Brown, 2004). 

Αλάινγε επειημία θαη πνηθηινκνξθία παξνπζηάδεηαη θαη ζηα πξντφληα, δειαδή ζηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο εθθξάδνπλ φ,ηη έρνπλ κάζεη. Ζ ειεπζεξία 

επηινγήο ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο απφ πιεπξάο καζεηή εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά 

ηνπ θαη ελεξγνπνηεί ηα θίλεηξά ηνπ, είλαη φκσο πιαηζησκέλε απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, φπσο απηνί έρνπλ ηεζεί ζην μεθίλεκα 

ηεο δηδαζθαιίαο (McTighe & Brown, 2005· Tomlinson, 1999b). Καηά ηε Heacox 

(2012) ε απφδνζε ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα επηιεγεί είηε κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο έλαο καζεηήο είλαη άξηζηνο είηε ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη πην αδχλακνο, 

ψζηε λα αξρίζεη λα απνθηά δεμηφηεηεο θαη εθεί. 

Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ δηαπιέθεηαη θαη ζηα ηξία πξνεγνχκελα επίπεδα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο εμαζθαιίδνληαο ην θαηάιιειν θιίκα γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ ηάμε. Γηα απηφ θαη πξέπεη λα πξνσζεί ηε 
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δηαθνξεηηθφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζφηεηαο, ηελ πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα σο 

πξνυπφζεζε αλεμαξηεζίαο, ηε δηθαηνζχλε σο πξνυπφζεζε ζπλεξγαζίαο (Heacox, 

2012). Δπνκέλσο, πξέπεη λα θαιιηεξγεί έλα θιίκα αζθάιεηαο ζε θάζε καζεηή, ψζηε 

λα αηζζάλεηαη θαη ν ίδηνο φηη αμίδεη θαη φηη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ νκάδα θαη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ (Tomlinson & Imbeau, 2010) κέζα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπλερνχο 

ελζάξξπλζεο (McTighe & Brown, 2005· Watts-Taffe et al., 2012) θαη απηνξξχζκηζήο 

ηνπ (McTighe & Brown, 2005). Έηζη απνθηά λφεκα θαη ε επέιηθηε νκαδνπνίεζε, 

φπνπ ν θαζέλαο ζπλεηδεηνπνηεί ηνλ ξφιν ηνπ θαη δεζκεχεηαη εζηθά ζηελ πινπνίεζε 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο (Tomlinson & Imbeau, 2010· UNESCO, 2004). ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα ε ππεπζπλφηεηα θαη ε ζηαδηαθή αλεμαξηεζία ηνπ καζεηή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ κηα ζεηξά θαζεκεξηλψλ ζπλεζεηψλ πνπ ζεζπίδνπλ 

ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηελ ηάμε (Βαιηαληή & 

Νενθχηνπ, 2017· Tomlinson & Imbeau, 2010). 

Ο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο δηακνξθψλεη ζηελ πξάμε θαη έλα άξηηα δνκεκέλν κάζεκα 

κε αξρή, κέζε θαη ηέινο (Rock et al., 2008) θαη κε ζπλεθηηθφηεηα αλάκεζα ζηα 

ζηάδηά ηνπ, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε αλαπφθεπθηε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο (Watts-Taffe et al., 2012). Οη Βαιηαληή 

θαη Νενθχηνπ (2017) επηζεκαίλνπλ ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο γισζζηθήο 

έθθξαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο θάζε καζεηή, ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή, ηα λνεηηθά ζηεξίγκαηα, ηελ νπηηθή απεηθφληζε ηνπ πιηθνχ, ηηο 

νδεγίεο σο ελδεηθηηθέο θνηλέο ζπληζηψζεο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο. Οη Watts-Taffe θαη ινηπνί (2012) ηνλίδνπλ φηη ε θαηάιιειε 

νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο εξγαζηψλ βαζίδεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ «βξεο» έλαληη ηνπ 

«κάληεςε», πνπ ζηνρεχεη θαη ζηελ απηφλνκε κάζεζε (Lawrence-Brown, 2004). 

Γεληθά, ε νξγαληθή ζχλδεζε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ κία επειημία, βνεζεηηθή ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ, πνπ θαη ν ίδηνο απνηειεί πεγή αμηνπνίεζεο ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

(Tomlinson et al., 2003). 

Δλψ ν ζρεδηαζκφο ζεκειηψλεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ζηελ πξάμε ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηήζεη ην αξρηθφ ηνπ πιάλν 

πξνζαξκφδνληάο ην δπλακηθά ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κηαο δηδαθηηθήο ψξαο 
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θαζνδεγνχκελνο απφ ηελ ίδηα ηελ ηάμε εθείλε ηε ζηηγκή: νη απαληήζεηο-πξνηάζεηο 

ησλ καζεηψλ ή θαη ηα ιάζε ηνπο ππνδεηθλχνπλ κία δπλακηθή πξνζαξκνγή, επηηπρήο 

κφλνλ κέζα απφ ηελ θαιά αλεπηπγκέλε γλψζε κε βάζε ηηο ζπλζήθεο (Parsons, 

Dodman & Burrowbridge, 2013). Μέξνο, δειαδή, ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη θαη νη 

ελαιιαθηηθέο κέζνδνη πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα είλαη έηνηκνο 

λα ηηο εθαξκφζεη, φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

Μπνξεί, βέβαηα, ε ηάμε λα «νδεγεί» ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά γηα λα κελ ραζεί ν ίδηνο 

ζηελ πνηθηινκνξθία ηεο, πξέπεη λα ζηνραζηεί βαζηά, γηα λα ιάβεη ηε ζσζηή απφθαζε 

ηεο ζηηγκήο ζρεηηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή πνπ ζα εθαξκφζεη. Ο ζηνραζκφο, εμάιινπ, 

ελζσκαηψλεηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

κέρξη ηελ αμηνιφγεζή ηεο (Minot, 2009). 

2.3 Η αξιολόγηςη ςτη Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα 

Ζ αμηνιφγεζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δελ είλαη απνζπαζκαηηθή νχηε 

κνλνκεξήο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα εξγαιείν απνηίκεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ψζηε λα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο αλά πάζα 

ζηηγκή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ( Rock et al., 2008). Καιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο 

ζρνιηθήο δσήο φρη γξακκηθά, αιιά κε ηε κνξθή θχθινπ, γηα λα μαλαγπξίζεη κέζα απφ 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ζην αξρηθφ ζεκείν εθθίλεζήο ηεο, ζηνλ ζηνραζκφ πάλσ ζην 

δίπνιν καζεηέο-καζεζηαθνί ζηφρνη. Ζ ζπλερήο απνηίκεζε ηεο εηνηκφηεηαο, ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ καζεζηαθψλ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνλίζηεθε ήδε απφ ηελ 

αξρηθή επηζηεκνληθή αλάιπζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ζπλδέζεθε 

εμαξρήο κε ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε ζηνρνζεζία θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε κάζεζή ηνπο (Tomlinson, 1999b). 

 Απφ ηνλ ξφιν ηεο, επνκέλσο, δηαθαίλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε δελ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ζηελ ηππηθή κνξθή ηεο βαζκνινγίαο, αιιά ελζσκαηψλεηαη θπζηθά κέζα 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηηο κνξθέο «ελαιιαθηηθήο αμηνιόγεζεο»: 

 ηελ «άηππε», πνπ απνηηκά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ ζε 

ζρέζε κε ην κάζεκα κέζα απφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

 ηελ «αλεπίζεκε κέζα ζηελ ηάμε», πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειφδξαζε 

καζεηψλ-εθπαηδεπηηθνχ 
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 ηελ «αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηεο δηδαζθαιίαο», πνπ απνηηκά ηελ επίηεπμε ηεο 

ζηνρνζεζίαο ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ 

 ηελ «αμηνιόγεζε ηεο επίδνζεο», πνπ απνηηκά ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

λέαο γλψζεο κέζα ζε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο  

 ηελ «πεξηγξαθηθή», πνπ θαηαγξάθεη ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή κέζα απφ 

πνηνηηθνχο δείθηεο, άξα παξέρεη κηα ιεπηνκεξή απνηχπσζε ηνπ 

κεηαβαιιφκελνπ καζεζηαθνχ ηνπ πξνθίι 

(Γξίβα & Κσθνχ, 2019, ζει. 23).  

Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο θηινζνθίαο ηεο, ηελ πνιχ θαιή γλψζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή. Οη ζπδεηήζεηο καδί ηνπο πξηλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ε ρξήζε εκεξνινγίσλ, ε παξαηήξεζε ηελ ψξα πνπ νη 

καζεηέο ζπδεηνχλ ή δνπιεχνπλ (Γξίβα & Κσθνχ, 2019· Tomlinson & McTighe, 

2006) είλαη αμηνινγηθέο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ν πξσηαξρηθφο 

ζηφρνο, ρσξίο κάιηζηα λα δηαθφπηεηαη ε θαλνληθφηεηα ησλ ξπζκψλ ηεο ηάμεο 

(Tomlinson & McTighe, 2006)· απελαληίαο, εληζρχεη ηνπο δεζκνχο κεηαμχ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί, επίζεο, λα αμηνπνηήζεη δεδνκέλα απφ πξφηεξεο 

αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ (Watts-Taffe et al., 2012) θαη λα ηηο ζπλδπάζεη κε ηηο 

δηθέο ηνπ αξρηθέο αμηνινγήζεηο, γηα παξάδεηγκα ζην πιαίζην ησλ εξσηεκάησλ ηνπ 

KWL (Know=Γλσξίδσ, Want to know= ηη Θέισ λα γλσξίζσ, Learned=ηη Έκαζα) 

(Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Levy, 2008· UNESCO, 2004), ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη κία ζηαζεξή βάζε γηα ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Γεληθά ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία απαξηζκνχληαη πνιιέο ηερληθέο δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο, 

φπσο ηα «δειηία εηζόδνπ», ηα «ελλνηνγξάκκαηα» (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017, 

ζει. 184), ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή, ε ζχλνςε 

θεηκέλνπ (UNESCO, 2004). ε επίπεδν ελδηαθεξφλησλ ε απνηίκεζε κπνξεί λα 

γίλεη κέζσ ζπλεληεχμεσλ (UNESCO, 2004) θαη εξεπλψλ (Tomlinson & Imbeau, 

2010). 

Αλάινγε πνηθηιία εληνπίδεηαη θαη ζηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ζε βάζνο ρξφλνπ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Οη κέζνδνη ελαιιαθηηθήο αμηνιφγεζεο 
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πνπ αλαιχνληαη απφ ηηο Γξίβα θαη Κσθνχ (2019) θαηαδεηθλχνπλ ηελ άξξεθηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κάζεζεο. Έηζη, 

 ην portfolio πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζεηή, αηνκηθέο 

θαη νκαδηθέο, θαη ιεηηνπξγεί σο έλαο νδεγφο ηεο ζπλερνχο εμέιημήο ηνπ 

 ην εκεξνιόγην είλαη έλα κέζν ζηνραζκνχ γηα ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηα ζεκεία αδπλακηψλ ηφζν γηα ηνλ καζεηή φζν 

θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

 ε παξαηήξεζε κέζα ζηελ ηάμε βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα βγάιεη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαη λα 

πξνζαξκφζεη δπλακηθά ηε δηδαζθαιία ηελ ψξα πνπ απηή δηεμάγεηαη  

  ε πξνθνξηθή εμσηεξίθεπζε, δειαδή ε θσλαρηή ζθέςε ηνπ καζεηή, ηνλ 

βνεζά λα δνκήζεη ν ίδηνο ηνπο κεραληζκνχο εθκάζεζεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο θαη λα πξνθαιέζεη ηελ επηθνηλσλία κε ην 

καζεζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ψζηε λα εθηηκεζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηεο 

έλλνηαο θαη λα δηνξζσζνχλ ελδερφκελα ιάζε 

 ην project, σο ζπλζεηηθή νκαδηθή εξγαζία, εληζρχεη ηελ αιιειφδξαζε 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε 

ηελ πξαγκαηηθή δσή 

(Γξίβα θαη Κσθνχ, 2019). 

Οπνηαδήπνηε κέζνδνο πηνζεηεζεί αθήλεη αλνηρηφ ην πεξηζψξην γηα απηναμηνιφγεζε 

απφ πιεπξάο καζεηή (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Γξίβα θαη Κσθνχ, 2019), ε 

νπνία ηνλ νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ απηνγλσζία θαη ζηελ απηνλνκία. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε εηεξναμηνιφγεζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εκπιέθεη θαη ηνπο 

καζεηέο σο θξηηέο. Ζ πνηθηινκνξθία, σζηφζν, ηεο αμηνιφγεζεο έγθεηηαη θαη ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ελφο 

αμηνινγηθνχ εξγαιείνπ (Γξίβα θαη Κσθνχ, 2019). Σαπηφρξνλα, αθήλεη ζην πεξηζψξην 

ραξαθηεξηζκνχο ελδερνκέλσο απνθαξδησηηθνχο γηα ηνλ καζεηή – π.ρ. αδχλακνο – 

αιιά εζηηάδεη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ ζηε κάζεζε (Westfall-Greiter & Schlichtherle, 

2015). 

Ζ αμηνιφγεζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ραξαθηεξίδεηαη θαη δπλακηθή 

(Watts-Taffe et al., 2012) – κε ηε δπλαηφηεηα δπλακηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ – θαη δηακνξθσηηθή – κε ηε ζπλερή αλάπηπμή ηεο 

ηαπηφρξνλα κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε ζηνρνζεζία ηεο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017). 

Δίλαη, επνκέλσο, ην πνιπεξγαιείν πνπ δελ αθήλεη ηίπνηα αλαμηνπνίεην θαη αλνίγεη 

ηνλ δξφκν γηα βέιηηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 
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Κεφϊλαιο 3.  Η αποτελεςματικότητα τησ Διαφοροποιημϋνησ 

Διδαςκαλύασ  ςτο ςύγχρονο εκπαιδευτικό πλαύςιο 

Ζ θχξηα απφδεημε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

είλαη ε επηηπρήο καθξφρξνλε εθαξκνγή ηεο απφ ηελ Carol Ann Tomlinson ζηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, πνπ έδσζαλ ηηο 

θαίξηεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ηεο κνληέινπ (Tomlinson 

& Imbeau, 2010). Ζ άκεζε αληαλάθιαζε ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο είλαη ε πςειή 

αθαδεκατθή επίδνζε, πνπ απνηειεί θαη ηελ άκεζε απαίηεζε πνπ ζέηεη ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν πξνο ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ αθαδεκατθή επηηπρία είλαη ε απμαλφκελε πξφνδνο, ε 

βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ θαη δεμηνηήησλ ελφο καζεηή ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Αλάινγεο ζεηηθέο αλαθνξέο εληνπίδνληαη 

δηαρξνληθά ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο: πςειφηεξεο επηδφζεηο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπο επηδφζεηο, 

αιιά θαη ζε ζρέζε κε καζεηέο πνπ δηδάζθνληαλ ρσξίο δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

(Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017), βειηίσζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηέο 

θαη δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ (Baumgartner, Lipowski & Rush, 2003), ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο επηδφζεηο θαη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία φζνλ αθνξά ζηηο αλαηηζέκελεο εξγαζίεο ζηνλ ρψξν ηεο ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο (Beloshitskii & Dushkin, 2005), κεγαιχηεξε επηηπρία ζηα καζεκαηηθά 

ζε καζεηέο πνπ καζαίλνπλ κε επέιηθηε νκαδνπνίεζε ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

δηδάζθνληαη παξαδνζηαθά (Tieso, 2005) (γηα πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πάλσ ζηελ 

αθαδεκατθή πξφνδν βι. Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Robinson et al., 2014· 

Suprayogi et al., 2017). 

Απηφ, φκσο, πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο ζεσξίεο κάζεζεο είλαη ηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα ζε βάζνο 

ρξφλνπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε, ηε βαζηθή δειαδή 

πξνυπφζεζε γηα αθαδεκατθή επηηπρία. Δπηζηεκνληθέο έξεπλεο επηζήκαλαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ επηζπκία γηα κάζεζε θαη ζηελ 

απηνλνκία σο πξνο ηνλ ηξφπν κάζεζεο (Gay, Roy & Valois, 2017), γηα παξάδεηγκα 
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απηνλνκία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ (Baumgartner et al., 2003), θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνξξχζκηζήο ηνπο θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

(McQuarrie & McRae, 2010). 

Οη καζεηέο, δειαδή, απέθηεζαλ απηνπεπνίζεζε θαη ελεπιάθεζαλ ελεξγά θαη κε 

ελζνπζηαζκφ ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (McQuarrie & McRae, 2010). Μία 

ηέηνηα πξννπηηθή δελ απνθιείεη απιψο ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ελφο καζεηή, αιιά 

πξνσζεί ηνλ ζεβαζκφ απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ, ηελ ηζφηεηα θαη ην αίζζεκα 

δηθαηνζχλεο σο βαζηθφ ζηνηρείν δεκνθξαηηθφηεηαο ζηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα, 

θαιιηεξγψληαο έηζη αμίεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη γηα ηα επξχηεξα θνηλσληθά 

πεξηβάιινληα (George, 2005). Σνχην είλαη θαη ην νπζηαζηηθφ ζπκπέξαζκα απφ 

εθπαηδεπηηθνχο κε καθξφρξνλε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε, νη νπνίνη ηφληζαλ ηε 

ζεκαζία ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο (George, 

2005· Tomlinson & Imbeau, 2010).  

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο εθθξάζηεθε κία ζεηηθή 

ζηάζε θαη επηζπκία γηα ζπλέρηζή ηεο ηφζν απφ ηνπο καζεηέο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· McQuarrie & McRae, 2010). Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη επηηπρψο ηα πνηθηιφκνξθα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα φρη κφλνλ αλέθεξαλ ηε ζπρλή ρξήζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, αιιά επέδεημαλ θαη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία θαη ζηνραζκφ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο (Hartig & Schwabe, 2018) θαη ήηαλ πην επηδέμηνη ζηε ζσζηή 

απνηίκεζε ηεο δνπιεηάο ησλ καζεηψλ, ελζσκαηψλνληαο ηελ αμηνιφγεζε ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (McQuarrie & McRae, 2010). Ζ 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία γεθπξψλεη θαη ην επηθνηλσληαθφ ράζκα αλάκεζα ζηελ 

εηδηθή αγσγή θαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, θαζψο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ν 

εθπαηδεπηηθφο ηεο εηδηθήο αγσγήο εμνηθεηψλεηαη κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ρσξίο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζπλεξγάδεηαη θαιχηεξα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο (Lawrence-Brown, 2004). 

Γεληθά ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ηνλίδεηαη ε ζχλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Kyriakides et al., 2009) 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Dixon et al., 2014) ζε κηα ζρέζε ακθίδξνκε 

θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε. Γηα απηφ θαη δηάθνξεο ρψξεο – Καλαδάο, Διβεηία, 

Απζηξία, Κχπξνο, Κνξέα, ΖΠΑ, Αγγιία, Απζηξαιία -  ηελ έρνπλ πηνζεηήζεη σο 
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κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Cha & Ahn, 

2014· McQuarrie & McRae, 2010· Mills et al., 2014· Smit & Humpert, 2012· 

Rodriguez, 2012 ζην Suprayogi et al., 2017) θαη επελδχνπλ πάλσ ζε απηήλ. Ζ 

επέλδπζε ζηελ  νπζία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη θαη 

νη ηειηθνί δηακνξθσηέο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο κφλνλ απηνί γλσξίδνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, γηα απηφ θαη ν ξφινο ηνπο ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

γλψζεο είλαη αλεθηίκεηεο αμίαο.  

3.1 Η Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα ωσ καινοτομύα 

ηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο δελ ππάξρεη κία θαη κνλαδηθή 

ζπληαγή πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ επηηπρία ησλ 

καζεηψλ (Tomlinson & Imbeau, 2010· UNESCO, 2004), δηφηη σο θαηλνηνκία έρεη σο 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Μία θαηλνηφκνο ηδέα, δειαδή, κπνξεί 

θαη ρξεηάδεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ζηελ πξάμε αλάινγα κε ηα άκεζα εκπιεθφκελα 

πξφζσπα θαη ηηο ζπλζήθεο, ζηελφηεξεο ή επξχηεξεο, πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο (Weedall, 2004). Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ηεο αμηνιφγεζεο – είλαη θάζε θνξά 

κνλαδηθφο, αθφκε θαη ζην ίδην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. Έρεη, σζηφζν, σο ζηαζεξέο ηελ πνηνηηθή αιιαγή ζηε δηδαζθαιία 

(Valiandes & Neophytou, 2018), ηελ ηξνπνπνίεζε ζηηο θαζεκεξηλφηεηεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Tomlinson et al., 2003), ηελ εμειηθηηθή πνξεία ζηε 

δηδαζθαιία κέζα απφ ηε ζπλερή αλαθάιπςε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ (Westfall-Greiter & Schlichtherle, 2015). Γελ ππάξρεη, ινηπφλ, αξρή θαη 

ηέινο, αιιά έλαο ζπλερήο θχθινο κάζεζεο (UNESCO, 2004) πνπ μεθηλά απφ ην 

άηνκν, πεξλά ζηελ νκάδα θαη μαλαγπξίδεη ζην άηνκν εληζρπκέλνο απφ ηελ 

αιιειφδξαζε. 

Οιφθιεξν ην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

θαηλνηνκίαο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βησζηκφηεηά ηεο κέζα ζηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα: ε εθαξκνγή νπηηθψλ πνπ θαίλνληαη ιεηηνπξγηθέο, ηα ξεαιηζηηθά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, ε επηζπκία γηα εγθαζίδξπζε κεραληζκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή (Adelman & Taylor, 2003), ε επειημία, ε πνηθηινκνξθία θαη 

ε ζπιινγηθφηεηα σο πξνυπνζέζεηο ελφο θαηλνηφκνπ νξάκαηνο (Camelo-Ordaz, 
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Fernandez-Alles & Martinez-Fierro, 2006) εληνπίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή αηδέληα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ε δεκηνπξγία θιίκαηνο γηα ζεηηθή αιιαγή, πνπ μεθηλά απφ ηελ 

απνδνρή ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο, επηηπγράλεηαη κέζα ζην ζπλεξγαηηθφ 

πιαίζην κε ηνπο καζεηέο ηνπ, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, αθφκα θαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Καηά ηνπο Smit and Humpert (2012) ε νκαδηθή θνπιηνχξα, θπξίσο απφ παηδαγσγηθή 

άπνςε, βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη 

επηδεηεί ηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ.  

ε απηήλ ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνιιέο θνξέο ε ζχγθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο 

αιιαγήο έξρεηαη σο θάηη αλαπφθεπθην ή αθφκε θαη ρξήζηκν, πνπ κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί σο έλα κέζν αμηνιφγεζεο ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο (McAdam, 2005). Οη 

δπζθνιίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

απνηεινχλ ηα ζήκαηα γηα αλαζηνραζκφ θαη αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

πξαθηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Σν δεηνχκελν δελ είλαη λα 

απνδνζνχλ επζχλεο, πνπ νχησο ή άιισο κνηξάδνληαη ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά λα δηακνξθσζεί κία θνπιηνχξα δηαθνξνπνίεζεο πνπ πεγάδεη απφ 

ηα ίδηα ηα πνηθηιφκνξθα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ψζηε λα ηεζεί θαη ε βάζε γηα 

ζεηηθή αιιαγή. ε απηφ ην πιαίζην, θάλνληαο θαζεκεξηλά κηθξά βήκαηα (Wu, 2013),  

ν θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξέζεη λα ελλνηνινγήζεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

επξέσο θαη λα θαηαζηήζεη δηαρεηξίζηκν νηηδήπνηε απαηηεί ε πνηθηινκνξθία ηεο ηάμεο, 

απαιιαγκέλνο απφ ηνλ παληθφ ηεο άκεζεο θαη ηαπηφρξνλεο εθαξκνγήο φισλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηεο (Lawrence-Brown, 2004· Tomlinson & Imbeau, 2010). Δμάιινπ, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδεηθλχνληαη ζηαδηαθά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε θάζε θαηλνηφκν πξαθηηθή. 

Πξέπεη, ινηπφλ, λα θαηαλνεζεί ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη ε 

ηζφηηκε πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ηζνηηκία δε ζεκαίλεη λα παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο νη ίδηεο 

πεγέο ή ε ίδηα δηδαζθαιία (Tomlinson & Imbeau, 2010), κε απνηέιεζκα ηελ 

παλνκνηνηππία, αθφκε θαη ηνλ δαζθαινθεληξηζκφ. Αληηζέησο, ηζνηηκία ζεκαίλεη 

παξνρή δπλαηφηεηαο ζε θάζε καζεηή λα θαηαλνήζεη ηε γλψζε θαη λα ηε 

κεηαζρεκαηίζεη κέζα απφ ηνπο θαηάιιεινπο γηα απηφλ πφξνπο θαη ηηο αλάινγεο 

ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ελεξγνχ εκπινθήο ζηε κάζεζε, ψζηε ν θάζε καζεηήο λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 
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επηηπρψο θαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (McTighe & Brown, 2005) θαη, ρσξίο λα ηηο παξαβιέπεη, λα 

ζπλδέεη ηε γλψζε κε ηελ πξαγκαηηθή δσή (Logan, 2011). 

Ηζνηηκία, επνκέλσο, ζεκαίλεη φηη θάζε καζεηήο αμίδεη κέζα ζηελ ηάμε (Wu, 2013), 

γηα απηφ θαη ν εθπαηδεπηηθφο, πηζηφο ζηηο αμίεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο (George, 

2005· Tomlinson & Imbeau, 2010), θαηλνηνκεί δεκηνπξγψληαο έλαλ κηθξφ θφζκν 

φπνπ ν θαζέλαο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ρψξν θαη ηε δηθή ηνπ θσλή (Wu, 2013). Ο καζεηήο, 

ινηπφλ,  βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο δηδαζθαιίαο φρη αλψλπκα, αιιά σο μερσξηζηή 

πξνζσπηθφηεηα (Tomlinson & Imbeau, 2010). 

 ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε θνηλσληθή ηάμε είλαη ζπρλά θξπκκέλε ζηελ εθπαίδεπζε 

αιιά θεληξηθή ζηελ θνηλσληθή αληζφηεηα (Knapp & Woolverton, 1995 ζην Shields, 

2004). Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, σο παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη 

ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, κπνξεί λα ακβιχλεη ηηο αληζφηεηεο πνπ νθείινληαη ζε 

θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, δηφηη μεθηλά απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πιαηζηψλεη ηε δσή ηνπ καζεηή 

(McGillivray & Rueda, 2003) θαη πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα λα 

γίλεη θαζεκεξηλή πξάμε ην δηθαίσκα ζηε κάζεζε, άξα ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία.  

3.2 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού ςτη Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα: 

δημιουργικότητα και πρόκληςη 

Ζ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα αληρλεπζεί ζε θάζε ηάμε κε νπνηαδήπνηε 

ζχλζεζε, κε ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε ηελ επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην 

καζεζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Hattie, 2002). Ο θηινζνθηθφο ππξήλαο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ε πνιχ θαιή γλψζε ηνπ θάζε καζεηή θαη ησλ 

αλαγθψλ ηνπ, ζπλδέεηαη κε ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εληφο θαη εθηφο 

ηάμεο. Αλ ν θάζε εθπαηδεπηηθφο εθάξκνδε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ηππνπνηεκέλα ζε φιεο ηηο ηάμεηο, δε ζα είρε λφεκα ε χπαξμή ηνπ (Tomlinson & 

Imbeau, 2010). Αληηζέησο, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη έλαο αλαληηθαηάζηαηνο εγέηεο, 

θαζψο κεηαθηλεί ηε δηαθνξνπνίεζε απφ κηα ζεσξεηηθή θαη αθεξεκέλε ηδέα ζε έλαλ 

ζεκειηψδε ηξφπν δσήο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα (Tomlinson & Imbeau, 2010).  

ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πίζσ απφ θάζε ελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θξχβεηαη έλαο βαζχο ζηνραζκφο πάλσ ζηα θίλεηξα ηνπ θάζε καζεηή, πνιιέο θνξέο 
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θξπκκέλα (Tomlinson & Imbeau, 2010), θαη ζηνπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ ηεο 

δηδαζθαιίαο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηά (Tomlinson et al., 2003). Ο 

εθπαηδεπηηθφο, δειαδή, έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ επίκνλε πνιιέο θνξέο εξψηεζε 

ησλ καζεηψλ «Γηαηί λα ην κάζσ απηφ;», ε νπνία ηνλ πξνθαιεί λα απνδείμεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο γλψζεο θαη απηνκάησο ηνλ ππνθηλεί λα δεκηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα θάζε θνξά. 

ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ αθνξά κφλνλ ζηνπο 

καζεηέο, αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία θαζξεθηίδεηαη 

ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ σο πξνο ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 

2017). Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ηνπ είλαη ε επηινγή θαη ε ππνζηήξημε ηερληθψλ 

πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· UNESCO, 

2004)), δειαδή ζηα ηαιέληα θαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ (Lawrence-Brown, 2004), 

ψζηε λα  κεηαδψζεη ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ ελέξγεηα ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο 

«ζπκπαξαζχξεη» ζηε κάζεζε. Δμάιινπ, θάζε δηδαζθαιία είλαη γηα ηνλ ίδην έλα 

κάζεκα δηεμαγφκελν απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, πνπ ηνλ βνεζνχλ λα αλαζεσξεί ηηο 

νπηηθέο ηνπ (Tomlinson & Imbeau, 2010) κέζα απφ αληαπφθξηζε θαη φρη απφ 

αληίδξαζε (Anderson, 2007). Γίλεηαη επνκέλσο έλαο ελεξγφο αθξναηήο απνθηψληαο 

έηζη έλα εληζρπκέλν αηζζεηήξην πάλσ ζηηο επηινγέο ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί ηνπο καζεηέο ζπλεξγάηεο 

ηνπ, γηα απηφ θαη θαιιηεξγεί ζηελ νκάδα έλα αλάινγν θιίκα ζέηνληαο μεθάζαξνπο 

ξφινπο ρσξίο δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ (Tomlinson & Imbeau, 2010), 

ειεπζεξία επηινγψλ ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Tomlinson, 1999b), δίλνληαο ζηνλ 

θαζέλα ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί θαη λα κνηξαζηεί ηηο ηδέεο ηνπ, θαιιηεξγψληαο 

έηζη ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ απηνλνκία (Logan, 

2011· McTighe &Brown, 2005). Σελ απηνλνκία ζηε κάζεζε ηελ αλαπηχζζεη 

ζηαδηαθά δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζπλεηδεηέο επηινγέο απφ πιεπξάο 

καζεηψλ, άξα θαη αλάινγεο ππεπζπλφηεηαο (Tomlinson & Imbeau, 2010· UNESCO, 

2004). Γεκηνπξγεί, δειαδή, πξνυπνζέζεηο δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαηά ηηο 

νπνίεο νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο (George, 2005· UNESCO, 2004) θαη 

ηαπηφρξνλα ζέβνληαη θαη αμηνπνηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 
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Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζπλεξγάηεο ζην πιαίζην κηαο αλνηρηήο κάζεζεο: παξαθηλεί 

ηνπο καζεηέο λα αμηνπνηνχλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο ηελ εκπεηξία ζπγγεληθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηηο πεγέο εθηφο ηάμεο, π.ρ. βηβιηνζήθεο (UNESCO, 2004). 

Δπίζεο, επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ σο ζηξαηεγηθή ζην 

πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζεη ηνπο 

ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ ηνπ (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Watts-Taffe et 

al., 2012).  

ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δηφηη κε απηέο πξνρσξνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ πινπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο (Suprayogi et al., 2017). Δκθνξνχκελε απφ ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο, ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία σο ηξφπνο 

κάζεζεο είλαη ζεηηθή, κε ηε βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο βνήζεηαο πνπ ιακβάλνπλ θπξίσο 

κέζσ ηεο επηκφξθσζεο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017) θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζηεξίδεη νπζηαζηηθά ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (McQuarrie & 

McRae, 2010). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δηαπηζηψλεηαη κηα αξλεηηθή ζηάζε, 

θαηαγξάθεηαη κηα ζεηξά παξαλνήζεσλ πάλσ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία:  

πιήξεο εμνβειηζκφο ησλ ήδε ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ (Logan, 2011), 

αλαγθαζηηθή ρξήζε φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ (Tomlinson & Imbeau, 2010), ρξήζε 

ζπλερνχο εμαηνκηθεπκέλνπ πιάλνπ γηα θάζε καζεηή (Mills et al., 2014), ζχλδεζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο απνθιεηζηηθά κε καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ειιείςεηο ζηε κάζεζε (Logan, 2011). Οη παξεξκελείεο απηέο δεκηνπξγνχλ ηελ 

εληχπσζε φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ηα 

standards ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ψζηε λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ηηο 

αληίζηνηρεο εμεηάζεηο (McTighe &Brown, 2005), θαη φηη γεληθφηεξα δελ «ρσξά» ζηνλ 

πεξηνξηζκέλν δηδαθηηθφ ρξφλν (Tomlinson et al., 2003) ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

πνιππιεζή ηάμε (Cha & Ahn, 2014), γηα απηφ θαη, παξφιε ηελ αλαγλψξηζή ηεο, 

ζεσξείηαη, αλ φρη αδχλαηε, εμαηξεηηθά δχζθνιε ε κεηνπζίσζή ηεο απφ ηε ζεσξία 

ζηελ πξάμε (Tomlinson et al., 2003).  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα πίζσ απφ απηέο ηηο παξεξκελείεο θξχβεηαη ν θφβνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα αμηνινγήζνπλ ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ ηνπο θαη λα 

ηαηξηάμνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο κε ηε δηδαζθαιία (Logan, 2011). Ο θφβνο 
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απηφο δελ αλαηξεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ επαηζζεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο καζεηέο ηνπο, αιιά πεξηζζφηεξν θαηαδεηθλχεη ηελ αλαζθάιεηά ηνπο. 

Τπάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ήδε δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, ελψ δελ ην 

γλσξίδνπλ (Heacox, 2012). Γεληθφηεξα, αζπλείδεηα εηζάγνπλ «ςήγκαηα» 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017, ζει. 80), 

αλαπφθεπθηα κε ηνλ έλαλ ή άιινλ ηξφπν (Levy, 2008), αθφκε θαη φηαλ ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δελ εηζάγεηαη επίζεκα σο κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηα ζρνιεία. 

Οη πξνζεγγίζεηο θάζε εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ην πιαίζην γχξσ απφ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο (Mills et al., 2014). 

Γηφηη, κε φιεο ηνπ ηηο ηδηφηεηεο, ηνπ ζηνραζηή, ηνπ decision maker,ηνπ δεκηνπξγνχ, 

ηνπ ζπλεξγάηε, ηνπ κέληνξα, ηνπ εγέηε πνπ εκπλέεη, δηακνξθψλεη θάηη παξαπάλσ 

απφ εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο· δηακνξθψλεη πξνζσπηθφηεηεο. Γηα απηφ θαη είλαη απηφο 

πνπ θάλεη ηε δηαθνξά ζηε κάζεζε, φρη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Ankrum & Bean, 

2008) θαη δηθαησκαηηθά επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη ε επηηπρήο εγεζία ζηελ 

εθπαίδεπζε μεθηλά απφ ηελ επηηπρή εγεζία ζηελ ηάμε (Lieberman & Miller, 2005). 

3.3 Η Διαφοροποιημϋνη Διδαςκαλύα ςτο γλωςςικό μϊθημα 

Ζ ζχγρξνλε γισζζνινγία εμεηάδεη ηε γιψζζα θαη ηνπο κεραληζκνχο ηεο κέζα ζην 

θνηλσληθφ ζπγθείκελν ηνπ ιφγνπ, πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ. Ζ εζηίαζε απηή πεγάδεη 

απφ ηνλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα θαη ζθνπφ ηεο γιψζζαο, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη 

κέζα ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αιιάδεη αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή 

πεξίζηαζε – ζπλζήθε (Σεληνινχξεο & Υαηδεζαββίδεο, 2016). Ζ γιψζζα, δειαδή, 

απνθηά λφεκα κφλνλ ζηελ πξαθηηθή ηεο δηάζηαζε, απηή ηεο επηθνηλσλίαο, ην πιαίζην 

ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο – ηνλ πνκπφ, ηνλ δέθηε, ην θαλάιη, 

ην ζέκα, ηνλ ζθνπφ, ηνλ ρξφλν, ηνλ ρψξν (Υαηδεζαββίδεο & Υαηδεζαββίδνπ, 2012). 

ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαθηηθήο ηεο γιψζζαο ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

είλαη ην ίδην ζεκειηψδεο θαη ιακβάλεηαη ππφςε σο δηαθνξνπνηεκέλν απφ άηνκν ζε 

άηνκν. Με δεδνκέλε απηή ηε ζπλζήθε, δειαδή ηελ πνηθηινκνξθία ησλ γισζζηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, ε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ 

άηνκν ζε άηνκν (Σεληνινχξεο & Υαηδεζαββίδεο, 2016). Ζ δηαθνξνπνηεκέλε 

ηθαλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαηαλφεζεο, εξκελείαο θαη 

παξαγσγήο θεηκέλνπ, πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ. Παξ’ φινπο ηνπο δηαθνξεηηθνχο 
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ηξφπνπο ν ζθνπφο ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε είλαη θνηλφο γηα φια ηα άηνκα θαη 

ζπλνςίδεηαη ζηνλ επνλνκαδφκελν «γισζζηθφ γξακκαηηζκφ», δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ κελπκάησλ ησλ θεηκέλσλ, εληαγκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ 

πιαίζην, αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζχλζεζεο λέσλ λνεκάησλ κέζα απφ ηελ 

αληαπφθξηζε ζηα θείκελα απηά (Υαηδεζαββίδεο, 2007).  

    Ο «γισζζηθφο γξακκαηηζκφο» αλαπηχζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα ειέγρεη ηε δσή θαη ην πεξηβάιινλ 

κέζσ ηνπ ιφγνπ, νξζά ζθεπηφκελν (Traves, 1992, ζην Υαηδεζαββίδεο, 2007), 

δειαδή λα εληάζζεηαη ελεξγά θαη απνηειεζκαηηθά ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

(Υαηδεζαββίδεο, 2007). Ζ πξνυπφζεζε ηεο νξζήο ζθέςεο θαη ηνπ ιφγνπ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα δε βαζίδεηαη ζηε κνλνκέξεηα, αιιά ζηελ πνηθηινκνξθία, πνπ 

ππαγνξεχεηαη απφ ηελ πνηθηιφκνξθε θχζε ησλ γισζζηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Σα 

ζήκαηα, δειαδή, θαηαλφεζεο, εξκελείαο θαη παξαγσγήο θεηκέλσλ δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ άηνκν ζε άηνκν, αξθεί λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 

Οη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο αλαπηχζζνληαη ζε έλα πιαίζην αλάινγν ηεο 

ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο: ε γιψζζα γίλεηαη αληηιεπηή σο εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα κεζνιαβνχλ ζηα θνηλσληθά ηνπο πεξηβάιινληα 

(Subban, 2006). Μέζα ζηα πνηθηιφκνξθα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ν γισζζηθφο 

θψδηθαο, σο επηθνηλσληαθή γέθπξα κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή, ηξνπνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηηο γισζζηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο. 

Οη παξαπάλσ επηζηεκνληθέο δηαπηζηψζεηο θαζηζηνχλ ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ζην γισζζηθφ κάζεκα εμ νξηζκνχ αλαγθαία, θαζψο ελέρνπλ ζηνλ ππξήλα 

ηνπο ηελ πνηθηινκνξθία ζηε γισζζηθή επηθνηλσλία, ε νπνία απνηειεί ηνλ ζεκειηαθφ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. ηε ζρνιηθή δσή, κάιηζηα, ε 

γιψζζα απνθηά βαξχλνπζα ζεκαζία, θαζψο πίζσ απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θξχβεηαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο (Baum et al., 2001) θαη 

νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο θαινχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηηο 

αλαγλσξίζεη, γηα λα βνεζήζεη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο. 

 Έηζη, ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ην γισζζηθφ ηνπο 

ππφβαζξν, γηα λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο θαη γξαθήο ηνπο 

(McGillivray & Rueda, 2003) θαη θαη’ επέθηαζε λα θαηαλνήζεη ελδερφκελεο 
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δπζθνιίεο ζηε δεχηεξε γιψζζα. Γισζζηθέο δπζθνιίεο, σζηφζν, παξαηεξνχληαη θαη 

ζηε κεηξηθή γιψζζα καζεηψλ πνπ δε κεγαιψλνπλ ζε δίγισζζα πεξηβάιινληα, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη δηαρξνληθά ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην γισζζηθφ κάζεκα δίλεη κία δπλαηφηεηα επηινγψλ 

ζηα θείκελα αλάγλσζεο θαη ζηα πξντφληα ησλ καζεηψλ, πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο ηνπο κέζα απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα κηινχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, λα δνπιεχνπλ κε ηα βηβιία θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κέζα ζηηο νκάδεο (Tobin & McInnes, 2008). 

Πεδίν ηεο έξεπλαο απνηεινχλ θαη νη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή θαη 

γεληθά ζηε γισζζηθή έθθξαζε ζε καζεηέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ραξηζκαηηθνί θαη 

ηαιαληνχρνη ζε άιια γλσζηηθά πεδία (Baum et al., 2001). Ο δηαθνξνπνηεκέλνο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ θεηκέλσλ κε ηελ ππνζηήξημε ηερλνινγηθψλ κέζσλ, φπνπ ην 

νπηηθφ/εηθνληθφ ή/θαη αθνπζηηθφ κήλπκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθνιχλεη ην 

ιεθηηθφ, νδεγεί ζε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο (Baum et al., 

2001), βαζηθήο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε.  

Δπεηδή, φκσο, ε θηινζνθία ηεο δηαθνξνπνίεζεο αγγίδεη ηνλ θάζε καζεηή, 

αλεμαξηήησο δπζθνιηψλ, θαη επηδηψθεη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξνσζεί ηε ζχλδεζε ησλ γισζζηθψλ θεηκέλσλ 

κε ηηο γισζζηθέο εκπεηξίεο ηνπ θάζε καζεηή, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηα λνήκαηα θαη λα 

πξνρσξήζεη ζε δηθή ηνπ γισζζηθή ζχλζεζε (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· 

Tomlinson & Imbeau, 2010· Watts-Taffe et al., 2012). Έλα δείγκα ειεπζεξίαο ζηε 

ζχλζεζε θεηκέλσλ, πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ, είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ ΡΑΦΣ 

(Ρφινο-Αθξναηήξην-Φφξκα-Σίηινο) πνπ παξνπζηάδνπλ επειημία θαη θαηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017).   

ην γισζζηθφ κάζεκα ε δηαθνξνπνηεκέλε αμηνιφγεζε, ζηα πιαίζηα ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ή ηεο αιιειναμηνιφγεζεο, δε ζηακαηά ζηελ απνηίκεζε ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, αιιά πξνρσξά ζηε ζπλερή ηνπο θαιιηέξγεηα, θαζψο ε ίδηα ε 

αμηνιφγεζε θαζίζηαηαη γισζζηθή πξάμε. Γηα παξάδεηγκα, ην γισζζηθφ portfolio 

απνηειεί έλαλ ηξφπν γισζζηθήο έθθξαζεο ηνπ καζεηή, πνπ δηακνξθψλεη ηε δηθή ηνπ 

«Γισζζηθή βηνγξαθία» (Γξίβα & Κσθνχ, 2019, ζει. 81), κέζα απφ κηα ειεχζεξε, 

δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε. Αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδεη ην 

«δηαπνιηηηζκηθό θαη πνιπγισζζηθό portfolio» (Γξίβα & Κσθνχ, 2019, ζει. 121), πνιχ 

ζεκαληηθφ ζην επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηηζκψλ ζηηο ζεκεξηλέο 
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πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Δπεηδή, φκσο, ζηε ζχγρξνλε γισζζνινγία ν 

πξνθνξηθφο ιφγνο έρεη ηζφηηκε ζέζε κε ηνλ γξαπηφ, ε ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε 

παξέρεη επθαηξίεο αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ: ε πξνθνξηθή εμσηεξίθεπζε ηεο 

ζθέςεο δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα πξνθνξηθήο έθθξαζεο (Oster, 2001, ζην 

Γξίβα & Κσθνχ, 2019) θαη απνηειεί έλαλ βαζηθφ δείθηε θαηαλφεζεο θαη ζχλζεζεο 

θεηκέλσλ (Smagorinsky, 1994, ζην Γξίβα & Κσθνχ, 2019).     

ε κηα πξαγκαηηθά δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε φινη νη καζεηέο λννχληαη σο φληα πνπ 

ζπλερψο αλαπηχζζνληαη θαη αιιάδνπλ κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

γεγνλφηα γξακκαηηζκνχ (Watts-Taffe et al., 2012). Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο, επνκέλσο, 

δελ παγηψλεηαη ζε θακηά βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, γηα απηφ θαη επηβάιιεηαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιίαο ηεο θαη ζηε κέζε εθπαίδεπζε. Καηά ηε Logan (2011) 

ε δηαθνξνπνίεζε θαζίζηαηαη αθφκα πην αλαγθαία ζηε κέζε εθπαίδεπζε, δηφηη νη 

δηαθνξέο ησλ καζεηψλ είλαη πην εκθαλείο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζην γισζζηθφ κάζεκα έρεη βξεζεί ζην θέληξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ κε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ κλεκνλεπζεί ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. ζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Μηα Νέα 

Αξρή ζηα ΔΠΑΛ», ζην γισζζηθφ κάζεκα πξνηείλεηαη Δλαιιαθηηθή Δληζρπηηθή 

Γηδαζθαιία φπνπ ζπλδηδάζθνπλ δχν θηιφινγνη, κε ηνλ έλαλ λα ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά 

θαη φπνπ αλαθέξεηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (ΦΔΚ 3892/23-10-2019). ην 

ΓΔΛ εθδφζεθαλ λέεο νδεγίεο γηα ηε Γ Λπθείνπ (αξ. πξση. 143300/Γ2/16-09-2019 

έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΗΘ· αξ. πξση. 2376/Γ2/09-01-2020 έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ), ιφγσ 

ηεο πξφζθαηεο αιιαγήο ζηελ ηππνινγία θαη θηινζνθία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ 

ζην γισζζηθφ κάζεκα, φπνπ ηνλίδεηαη ν επηθνηλσληαθφο ραξαθηήξαο ηεο γιψζζαο, ν  

θξηηηθφο ζηνραζκφο θαη πξνηείλεηαη έλα πιαίζην ζηελ παξαγσγή ιφγνπ ηχπνπ ΡΑΦΣ. 

 

Απηφ πνπ είλαη ελδηαθέξνλ θαη δίλεη λφεκα ζηε γισζζηθή εθπαίδεπζε είλαη νη 

εκπεηξίεο ησλ ίδησλ ησλ δηδαζθφλησλ πάλσ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είηε 

αλαθνξηθά κε ηηο πξφζθαηεο απνθάζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είηε 

ζε ζρέζε κε ηε θηινζνθία ζηε δηδαθηηθή ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζπλνιηθά ζηε 

κέζε εθπαίδεπζε είηε κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. ε θάζε πεξίπησζε νη 

απφςεηο ηνπο θσηίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν 

κεηνπζίσζεο ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε,  θαη απνηεινχλ ην εθαιηήξην γηα θάζε είδνπο 

ζηνραζκφ θαη δξάζε πάλσ ζηελ πνιηηηθή ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο, γηα απηφ θαη 
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ζηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλψληαη νη νπηηθέο ηνπο κέζα απφ ηε δηδαθηηθή ηνπο 

πξάμε. 
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Κεφϊλαιο 4.  Η ϋρευνα 

4.1 κοπόσ και ερωτόματα τησ ϋρευνασ 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηε γεληθή εθπαίδεπζε πξνζθέξεη απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο έξεπλαο ιφγσ ηεο θχζεο ηεο (Tomlinson et al., 2003), θαζψο κία ηερληθή 

επηηπρήο ζε κία ηάμε κπνξεί λα απνβεί πιήξσο αλαπνηειεζκαηηθή ζε κία άιιε. ην 

πιαίζην ηεο έξεπλαο αθεηεξία απνηεινχλ νη νπηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο είλαη 

εθείλνη πνπ απνθαζίδνπλ πνηα ή πνηεο ηερληθέο ηαηξηάδνπλ θαη πψο ζπλδπάδνληαη ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Σαπηφρξνλα, ε δηαθνξεηηθφηεηα θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ 

ηερληθψλ κάζεζεο θαζηζηά αλαγθαίν λα εθθξαζηνχλ αλαιπηηθά φιεο νη δηαδηθαζίεο 

θαη πηπρέο ηεο δηαθνξνπνίεζεο κέζα απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά. 

 ηελ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη εζηίαζε ζηηο απφςεηο ησλ θηινιφγσλ γηα ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην γισζζηθφ κάζεκα, θαζψο απηφ, φπσο ήδε 

επηζεκάλζεθε, απνηειεί ηνλ θαζξέθηε ηνπ καζεηή ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηνλ 

ζπλνδεχεη ζε φιε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ βίνπ ηνπ. Σαπηφρξνλα, ελψ έρνπλ 

δηεμαρζεί έξεπλεο ζε δεηήκαηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θπξίσο ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φιν θαη πεξηζζφηεξν πιεζαίλνπλ νη θσλέο γηα έξεπλα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ιφγσ ηεο εκθαλνχο δηαθνξνπνίεζεο ησλ καζεηψλ θαη ζε 

απηήλ ηε βαζκίδα (Logan, 2011), αθφκε θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα (Santangelo & 

Tomlinson, 2012).    

Με βάζε ηνχηα ηα δεδνκέλα θαη φιεο ηηο εξεπλεηηθέο φςεηο πνπ αλαιχζεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε παξνχζα έξεπλα ζέηεη σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη νπηηθέο ησλ θηινιφγσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ζην γισζζηθφ κάζεκα θαη ηα δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο ζην ζχγρξνλν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ αληηζηνηρνχλ θαη ζηνπο 

επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, είλαη ηα εμήο: 

1. Πψο απνηππψλνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη θηιφινγνη αληηιακβάλνληαη 

ην αλνκνηνγελέο πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηνπ γισζζηθνχ 

ηνπο καζήκαηνο; 

2. Πψο αλαδεηθλχνληαη νη πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θηινιφγσλ ζην γισζζηθφ κάζεκα; 
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3. Πψο ζπλδέεηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κε ηε ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ πινπνίεζή ηεο ζην γισζζηθφ κάζεκα; 

4. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ θηινιφγσλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο; 

 

4.2 Ποιοτικό ϋρευνα 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ πξαγκάησλ, κε 

πξσηαγσληζηέο ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ κηα θαηάζηαζε-εκπεηξία, κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηε κνλαδηθφηεηά ηεο. Κάζε εξεπλψκελνο αληαπνθξίλεηαη 

δηαθνξεηηθά ζε κηα θαηάζηαζε, θάηη πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ μερσξηζηή ηνπ έθθξαζε 

θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεη ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα (Morgan & 

Smircich, 1980). ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα εζηίαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηθνηλσλνχλ νη άλζξσπνη κέζα ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δίλνπλ λφεκα ζε απηήλ ηελ επηθνηλσλία (Chesebro & Borisoff, 2007). Δπεηδή, 

φκσο, ε επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν ππνθείκελα, ε έξεπλα εληάζζεηαη 

πάληα ζε έλα πιαίζην θνηλσληθφ, φπνπ νη έλλνηεο είλαη θαζνξηζκέλεο ζηηο ακνηβαίεο 

αληαιιαγέο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο (Gergen, 1999). 

Ο εξεπλεηήο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ έρεη ελλνηνινγήζεη ν 

εξεπλψκελνο θαη λα εξκελεχζεη θαηλφκελα κέζα απφ ηηο εξκελείεο ηνπ εξεπλψκελνπ 

(Denzin & Lincoln, 2000). Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ, είλαη απαξαίηεην ν εξεπλεηήο λα 

έρεη έλα ιεπηνκεξέζηαην δείγκα πεξίπησζεο, πνπ λα πεξηιακβάλεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο κνξθέο αληίδξαζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). Ζ 

θχζε, επνκέλσο, ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κέζνδφ ηεο, φπνπ ν 

πινχηνο ησλ απφςεσλ αμηνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ φιεο νη πηπρέο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπκκεηέρνληα. Ζ αμηνπνίεζε απηή είλαη 

κέξνο κηαο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο ελαπνζέηεη φιε 

ηνπ ηελ ηέρλε, γηα λα παξνπζηάζεη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξφπν αθαηξεηηθφ, ρσξίο 

σζηφζν λα ράλεη ηελ πνηθηιία ησλ δεδνκέλσλ. 

Ζ έξεπλα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πνιπζχλζεηε ιφγσ ησλ πνηθίισλ παξαγφλησλ κε 

ηνπο νπνίνπο νξγαλψλεηαη θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηδαθηηθή 

πξάμε ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα. Σν δήηεκα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

θσηίδεηαη πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία, εηδηθά ζηελ 
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εθπαίδεπζε, ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηελ νπηηθή ησλ Τπνθεηκέλσλ θαη ηελ εζσηεξηθή 

ηνπο δσή θαη φρη κφλνλ γηα ηηο εμσηεξηθέο ηνπο εθδειψζεηο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 

2015). Ζ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο είλαη απνηέιεζκα ηνπ πινπξαιηζκνχ 

ησλ μερσξηζηψλ βησκάησλ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, ηα νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζεη ειεχζεξα θαη απζφξκεηα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεη ε 

πνηνηηθή έξεπλα. 

 4.3 Η ςυνϋντευξη 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δεηεκάησλ δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο επηιέρηεθε ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, θαζψο ζπλάδεη απφιπηα κε ηνλ ζθνπφ θαη ην χθνο ηεο 

έξεπλαο, δειαδή ηελ αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ θηινιφγνπο γηα ην πψο 

αληηιακβάλνληαη ην πνηθηιφκνξθν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, πψο ελεξγνχλ 

δηαθνξνπνηεκέλα κέζα ζηελ ηάμε, πψο μεπεξλνχλ ελδερφκελεο δπζθνιίεο, αιιά θαη 

ηη θαηαζέηνπλ σο πξνηάζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο.  Γεληθά ε ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη 

νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ρεηξαγσγήζηκνη θαη φηη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

επηηπγράλεηαη κηα αιιειφδξαζε εξεπλεηή θαη εξεπλψκελνπ πάλσ ζε ζέκαηα 

ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο (Kvale, 1996). Ο δηαπξνζσπηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηελ 

θαζηζηά δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία – θαη φρη απιή ζπιινγή δεδνκέλσλ – θαηά ηελ 

νπνία ν εξεπλεηήο ιακβάλεη ππφςε ηελ ςπρηθή δηάζεζε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εξεπλψκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πινχηνο απφςεσλ (Kitwood, 1977,  ζην 

Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

ε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο - δηδαζθαιίαο ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε θαη γεληθφηεξα ε 

ζπλέληεπμε – ζπδήηεζε επηιέγεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο είηε σο απνθιεηζηηθφ 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν (Chapman, Buckley, Sheehan & Shochet, 2014· Duncan-

Andrade, 2007· Veal, Clift & Holland,  1989)  είηε ζε ζπζρεηηζκφ κε άιιεο 

εζλνγξαθηθέο ηερληθέο, φπσο ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ παξαηήξεζε (Cole, 1989· Dumay, 

2014· Russell, 1989). ε θάζε πεξίπησζε ε ζπλέληεπμε δηαηεξεί ηε δπλακηθή ηεο ζηε 

ζπκβνιή ηεο έξεπλαο, θαζψο εζηηάδεη ζε ζεκεία πνπ ν εξεπλεηήο δελ έρεη αληηιεθζεί 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ελψ γηα ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν απνηεινχλ βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ (Russell, 1989). Μέζα απφ απηήλ ηελ νπηηθή 

αλαδχνληαη θαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ζηηο απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

πάλσ ζην ίδην δήηεκα (Cole, 1989· Russell, 1989). Έηζη, απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηνπλ 
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δεδνκέλα πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ζηελ ελδερφκελε αλαζεψξεζε ησλ 

παγησκέλσλ απφςεσλ. 

Αληηζηνίρσο ζηελ έξεπλα γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ε ζπλέληεπμε 

αμηνπνηείηαη σο εξγαιείν είηε θαηά κφλαο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιια εξγαιεία 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (Cha & Ahn, 2014· Civitillo, Denessen & 

Molenaar, 2016· McQuarrie & McRae, 2010· Mills et al., 2014· Robinson et al., 

2014· Tobin & McInnes, 2008· Valiandes & Neophytou, 2018).  

Χο εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζηεξίρηεθε ζε έλα πιαίζην κε πξνθαζνξηζκέλε 

ζεκαηνινγία, δειαδή κε εξσηήκαηα πνπ ελείραλ θάπνηεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο, 

σζηφζν, κπνξνχζαλ λα ηξνπνπνηεζνχλ σο πξνο ηε ζεηξά πνπ εηίζελην ή λα 

πξνζηεζνχλ ζε απηά θαη θάπνηεο επηπιένλ εξσηήζεηο, αλάινγα κε ηελ πξνεγνχκελε 

απάληεζε (Bryman, 2004). Ο παξαθάησ πίλαθαο (πίλαθαο 1) απεηθνλίδεη ηελ 

αληηζηνίρηζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ – ζεκαηηθψλ αμφλσλ – δνκήο ηεο 

ζπλέληεπμεο (ην πξσηφθνιιν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα): 

Πίλαθαο 1. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα-Θεκαηηθνί άμνλεο-Γνκή ηεο ζπλέληεπμεο 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΓΟΜΖ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

1 Πψο απνηππψλνληαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 

θηιφινγνη 

αληηιακβάλνληαη ην 

αλνκνηνγελέο πεξηβάιινλ 

κάζεζεο ζην πιαίζην 

ζρεδηαζκνχ ηνπ 

γισζζηθνχ ηνπο 

καζήκαηνο; 

 

Α ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Β ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

α) Πξψηεο ζθέςεηο γηα 

ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

β) Γηδαθηηθή εκπεηξία 

ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

καζεηέο θαη κέζνδνη 

αλίρλεπζεο ησλ 

ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

γ) Παξάγνληεο 

δηακφξθσζεο κηαο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεο 

2 Πψο αλαδεηθλχνληαη νη 

πξαθηηθέο θαη 

Γ Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ 

δ) Τινπνίεζε αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 
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ζηξαηεγηθέο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ησλ 

θηινιφγσλ ζην γισζζηθφ 

κάζεκα; 

 

ΠΡΑΞΖ 

Γ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο  ζηελ ηάμε 

ε) Δθαξκνγή κεζφδσλ 

θαη ηερληθψλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε 

ζη) Παξάγνληεο 

ηξνπνπνίεζεο αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο 

δ) ηνηρεία 

ηξνπνπνίεζεο 

ε) Σερληθέο αμηνιφγεζεο  

 

3 Πψο ζπλδέεηαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία κε ηε ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

κέζα απφ ηελ πινπνίεζή 

ηεο ζην γισζζηθφ 

κάζεκα; 

 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ 

ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ζ) Θεηηθέο αιιαγέο ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

η) Απφερνο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

καζήκαηνο ζην ηέινο 

κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ 

ζηνλ καζεηή θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ 

4 Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο 

ησλ θηινιφγσλ γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ 

δπζθνιηψλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο; 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΖ 

ηα) Καηαγξαθή 

δπζθνιηψλ θαη κέζνδνη 

αληηκεηψπηζήο ηνπο 

ηβ) Πξνηάζεηο γηα 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ θηινιφγνπ ζην 

πνηθηιφκνξθν 
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ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

ηγ) Πξφζσπα-θνξείο 

επηκφξθσζεο  

ηδ) Σξφπνη ζηήξημεο 

ηε) Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία κέζα απφ 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ 25 ζπλεληεχμεηο θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα Οθησβξίνπ 2019-Φεβξνπαξίνπ 2020,  απφ ηηο νπνίεο νη 21 έιαβαλ ρψξα ζε 

ηδησηηθφ ρψξν (ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ), ελψ νη ππφινηπεο 4 ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

ηνπο κέζα ζε έλα απφιπηα ζπλεξγαηηθφ θιίκα.  

4.4 Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋρευνα 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 2) θαηαλέκνληαη αξηζκεηηθά νη ζπκκεηέρνληεο σο 

πξνο ην θχιν, ηνλ λνκφ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηνχλ, θαζψο θαη ηε 

βαζκίδα ηνπ. Σα έηε ππεξεζίαο φισλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 15 θαη 25. 

Πίλαθαο 2. Γείγκα ζπκκεηερόλησλ 

ΦΤΛΟ ΝΟΜΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΒΑΘΜΗΓΑ ΥΟΛΔΗΟΤ 

Γπλαίθα 20 

Άλδξαο 5 
 

Γξεβελψλ 11 

Κνδάλεο 4 

Σξηθάισλ 8 

Καξδίηζαο 2 
 

ΓΤΜΝΑΗΟ 9 

ΓΔΛ 11 

ΔΠΑΛ 3 

ΜΟΤΗΚΟ 2 
 

 

 Σν βαζηθφ θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ επηιέγεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ απηφ ηεο 

κέγηζηεο απφθιηζεο, φζνλ αθνξά ζηε βαζκίδα ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηνχλ, ψζηε 

λα θαιπθζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη ηχπνη ζρνιείσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 
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εθπαίδεπζε. Έλα άιιν θξηηήξην πνπ ηέζεθε απφ ηε ζπλεληεχθηξηα ήηαλ ν βαζκφο 

επθνιίαο ζπλάληεζεο κε ηνλ θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ 

δηεμαγσγήο κηαο ζπλέληεπμεο (επηζπκία γηα ζπκκεηνρή, άλεζε ζε κία ζπλέληεπμε, 

δηάζεζε ρξφλνπ). 

4.5 Ανϊλυςη δεδομϋνων 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζεκαηηθήο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο. Μέζσ κηαο επαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ζρεκαηνπνηνχληαη ζε θσδηθνχο θαη νξγαλψλνληαη ζε θαηεγνξίεο κε απνζαθεληζκέλν 

λφεκα (Γξίβα & ηάκνπ, 2014). 

ην πξψην ζηάδην αλαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα θείκελα 

δηαβάδνληαη πξνζεθηηθά θαη δηαηξνχληαη ζε επηκέξνπο ελφηεηεο κε μερσξηζηφ λφεκα, 

κε ζηφρν ηελ απφδνζε θαηάιιεισλ θσδηθψλ (Παπαδνπνχινπ, 2000, ζην Γξίβα & 

ηάκνπ, 2014). Γεκηνπξγνχληαη, δειαδή, θσδηθνί ζπζρεηηδφκελνη κελ ελλνηνινγηθά 

κεηαμχ ηνπο, δηαθξηηνί δε, νη νπνίνη απνδίδνπλ ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο, κε ζηφρν  ηε 

ζχκπηπμε ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο (Γξίβα & 

ηάκνπ, 2014). Ζ κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επειημία ηεο γηα δηαθνξεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο, δειαδή, δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ ζην ίδην θνκκάηη 

δεδνκέλσλ (Braun & Clarke, 2006). Σαπηφρξνλα, θάπνηα θνκκάηηα ηνπ θεηκέλνπ 

ελδερνκέλσο λα κελ ελδείθλπληαη γηα θσδηθνπνίεζε. Παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο 

θσδηθψλ-ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3. 

Πίλαθαο 3. Παξάδεηγκα θσδηθώλ-Λεηηνπξγηθώλ νξηζκώλ 

ΚΩΔΘΚΟΘ – Λειηοςπγικοί οπιζμοί  

ΓΗΓΝΧΔΠΗ= Γηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα ησλ καζεηψλ 

ΓΗΓΔΞ=  Γηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

ΓΗΔΘΝ= Γηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηελ εζληθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΓΗΘΡΖΠΗ= Γηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ ησλ καζεηψλ 

ΓΗΥΑΡΤΜ= Γηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ= Γηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ελαζρνιήζεηο ησλ καζεηψλ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ= Γηαθνξεηηθέο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ= Γηαθνξνπνίεζε καζεηψλ σο πξνο ηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ= Γηαθνξεηηθή εηνηκφηεηα ηνπ θάζε καζεηή σο πξνο ηελ πξφζιεςε ηεο 
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πιεξνθνξίαο 

ΓΗΠΡΟΓΡΔ= Γηαθνξνπνίεζε καζεηή σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο θαη 

γξαπηήο έθθξαζεο 

ΓΗΡΤΘΜΑΘ= Γηαθνξεηηθφηεηα καζεηψλ σο πξνο ηνλ ξπζκφ κάζεζεο 

 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο αλαγσγήο δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο – δηαθνξέο, νκνηφηεηεο -  

αλάκεζα ζηνπο ήδε αλεπηπγκέλνπο θσδηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ 

επξχηεξεο θαηεγνξίεο. Ζ δηαδηθαζία απηή πινπνηείηαη κε ηελ νξγάλσζε φκνησλ 

ελλνηνινγηθά δεδνκέλσλ ζε θνηλέο θαηεγνξίεο θαη κε ηελ αλαζεψξεζε, ηελ 

ελδερφκελε επαλαδηαηχπσζε ησλ θσδηθψλ θαη ηελ νκαδνπνίεζή ηνπο ζε θνηλέο 

θαηεγνξίεο, πνπ νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ θαηεγνξηψλ (Γξίβα & 

ηάκνπ, 2014). Ο πίλαθαο 4 απεηθνλίδεη ηελ νκαδνπνίεζε ελφο αξηζκνχ θσδηθψλ-

ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ ζε κία θαηεγνξία. 

Πίλαθαο 4. Γεκηνπξγία θαηεγνξίαο 

Καηηγοπία  Κωδικοί- Λειηοςπγικοί οπιζμοί  

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πνιχκνξθνπ πεξηβάιινληνο 

ηεο ηάμεο 

 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ= Γηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα ησλ 

καζεηψλ 

ΓΗΓΔΞ=  Γηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

ΓΗΔΘΝ= Γηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηελ εζληθφηεηα 

ησλ καζεηψλ 

ΓΗΘΡΖΠΗ= Γηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ ησλ 

καζεηψλ 

ΓΗΥΑΡΤΜ= Γηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ= Γηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη 

ελαζρνιήζεηο ησλ καζεηψλ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ= Γηαθνξεηηθέο γισζζηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ= Γηαθνξνπνίεζε καζεηψλ σο πξνο 

ηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο κάζεζεο 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ= Γηαθνξεηηθή εηνηκφηεηα ηνπ θάζε 

καζεηή σο πξνο ηελ πξφζιεςε ηεο πιεξνθνξίαο 
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ΓΗΠΡΟΓΡΔ= Γηαθνξνπνίεζε καζεηή σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο έθθξαζεο 

ΓΗΡΤΘΜΑΘ= Γηαθνξεηηθφηεηα καζεηψλ σο πξνο 

ηνλ ξπζκφ κάζεζεο 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςαλ 434 θσδηθνί θαη 31 θαηεγνξίεο. Οη απαληήζεηο ησλ 

εξεπλψκελσλ αλέδεημαλ ηνλ πινχην ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πνηθηιία ησλ απφςεσλ ζε 

δεηήκαηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχςεη ν παξαπάλσ 

αξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη θαη νξηζκέλεο πνπ αξρηθά δελ 

είραλ εθηηκεζεί. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία νη θηιφινγνη ζπλεληεπμηαδφκελνη κίιεζαλ, εθηφο απφ 

ην πεξηερφκελν, θαη γηα δεηήκαηα κνξθήο θαη νξγάλσζεο ηεο επηκφξθσζεο, ψζηε 

πξνέθπςε ε θαηεγνξία «Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο».  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

Κεφϊλαιο 5. Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων 

Οη θσδηθνί- ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί θαη νη θαηεγνξίεο εληάζζνληαη ζηνπο επξχηεξνπο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε ζπλνιηθή έθζεζε δεδνκέλσλ κε ηξφπν 

ζπζηεκαηηθφ θαη ζπλνπηηθφ (Miles & Huberman, 1994). Γηα θάζε ζπλεληεπμηαδφκελν 

ζπληάζζεηαη αξρηθά αηνκηθφο πίλαθαο έθζεζεο δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν 

ηειηθφο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε φινπο ηνπο θσδηθνχο θαη ηηο θαηεγνξίεο γηα θάζε 

ζεκαηηθφ άμνλα απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο (Γξίβα & ηάκνπ, 2014). 

5.1 Σο ανομοιογενϋσ μαθηςιακό περιβϊλλον 

Γηα ηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ηα εμήο: 

Πίλαθαο 5. 1
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ 

ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

Κωδικοί- Λειηοςπγικοί οπιζμοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

πνιχκνξθνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

ηάμεο 

 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ= Γηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα ησλ 

καζεηψλ 

ΓΗΓΔΞ=  Γηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ 

ΓΗΔΘΝ= Γηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηελ 

εζληθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΓΗΘΡΖΠΗ= Γηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ 

ησλ καζεηψλ 

ΓΗΥΑΡΤΜ= Γηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ= Γηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη 

ελαζρνιήζεηο ησλ καζεηψλ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ= Γηαθνξεηηθέο γισζζηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ= Γηαθνξνπνίεζε καζεηψλ σο πξνο 

ηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο κάζεζεο 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ= Γηαθνξεηηθή εηνηκφηεηα ηνπ θάζε 

καζεηή σο πξνο ηελ πξφζιεςε ηεο πιεξνθνξίαο 
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ΓΗΠΡΟΓΡΔ= Γηαθνξνπνίεζε καζεηή σο πξνο 

ηελ ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο 

έθθξαζεο 

ΓΗΡΤΘΜΑΘ= Γηαθνξεηηθφηεηα καζεηψλ σο 

πξνο ηνλ ξπζκφ κάζεζεο 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ= Ζ γεσγξαθηθή θαη εζληθή 

θαηαγσγή ηνπ καζεηή 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ= Σν επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ καζεηή 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ= Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή 

ΚΟΤΛΟΗΚ= Ζ θνπιηνχξα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

θάζε αηφκνπ  

ΦΤΥΚΛΟΗΚ= Σν ςπρνινγηθφ θιίκα κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή 

ΥΔΜΑΘ= Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο 

ΠΡΟΚΗΝ= Σα πξνζσπηθά θίλεηξα ηνπ θάζε 

καζεηή 

ΦΤΥΑΓΗΑ= Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δηακφξθσζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θαζελφο 

ΟΗΚΤΠΟ= Σν νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηνπ θάζε 

καζεηή 

ΔΦΑΛΥΑΠΡ= Ζ εθεβεία σο παξάγνληαο 

δηαθνξεηηθψλ αιιαγψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή 

ΔΠΗΝΟΖΜ= Σν επίπεδν λνεκνζχλεο ηνπ θάζε 

καζεηή 

ΒΑΘΚΟΗΝ= Ο βαζκφο θνηλσληθνπνίεζεο θάζε 

καζεηή 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ= Σν ήδε δηακνξθσκέλν 

γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ θάζε καζεηή 

ΓΔΚΣΜΑΘ= Ζ δεθηηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή 
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ζηε κάζεζε 

ΜΑΔΤΟΗΠΔ= Οη καζεζηαθέο επθαηξίεο ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ΓΛΔΠΗΠΜΑ= Σν γισζζηθφ επίπεδν ηνπ θάζε 

καζεηή 

ΑΝΣΗΚΔΞΔΓ= Ο βαζκφο θαιιηέξγεηαο ηεο 

αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή κέζα απφ 

ηηο εμσζρνιηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

Ζ πξψηε θαηεγνξία απεηθνλίδεη ηα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο δηαθνξεηηθφηεηεο 

κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. Οη θηιφινγνη ζηελ νιφηεηά ηνπο αλέθεξαλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ζην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ. ε δεηήκαηα γλσζηηθά θαη 

γεληθφηεξα καζεζηαθά, φπνπ νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ πνηθηινκνξθία, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία – 23 απφ ηνπο 25 – ηηο 

δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ δπλακηθά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Δπίζεο, 18 εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηε δηαθνξεηηθή εηνηκφηεηα ησλ 

καζεηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηνλ βαζκφ πξφζιεςεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα 10 

εθπαηδεπηηθνχο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηθφλα ηεο ηάμεο δηαδξακαηίδεη ε 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη επθνιφηεξα ν θάζε 

καζεηήο, ελψ 3 εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηνλ ξπζκφ κάζεζεο σο ζηνηρείν ηνπ 

καζεζηαθνχ πξνθίι. Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ εμεηδίθεπζε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζε ζρέζε κε ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ καζεηψλ, αλαθεξφκελν ζηελ ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο έθθξαζεο. 

Αλεμάξηεηα, σζηφζν, απφ ηελ χπαξμε ή έιιεηςε αλαθνξάο ζηηο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλψξηζε ηε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ σο 

πξνζδηνξηζηηθνχ ζηνηρείνπ ζην πνιχκνξθν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Γεληθά, αλέδεημαλ 

θαη άιια ζηνηρεία εληαγκέλα ζε έλαλ επξχηεξν θχθιν γχξσ απφ απηφλ ηνπ ζηελνχ 

καζεζηαθνχ, ζρεηηδφκελα κε ηε δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή: εθηφο 

απφ ηηο γισζζηθέο εκπεηξίεο, ν θσδηθφο ΓΗΔΝΓΔΝΑ, πνπ αληηζηνηρεί ζηα 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη ελαζρνιήζεηο ησλ καζεηψλ, αληρλεχεηαη ζε 22 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο, ελψ ν θσδηθφο ΓΗΥΑΡΤΜ, πνπ απνδίδεη ηνλ δηαθνξεηηθφ 
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ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ, εληνπίδεηαη ζηνπο 15 απφ ηνπο 25. Σέινο, γηα 10 

εθπαηδεπηηθνχο ε δηαθνξεηηθή εζληθφηεηα δηακνξθψλεη επίζεο ην δηαθνξνπνηεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ γηα 2 εθπαηδεπηηθνχο ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά 

πηζηεχσ ζπκπιεξψλνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ηεο ηάμεο θαη πνπ δελ πεξλνχλ 

απαξαηήξεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο: 

    «Δίλαη γεγνλόο όηη ζηελ ρώξα καο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πόιε καο ηα ηειεπηαία 

κόιηο ρξόληα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ηειεπηαία 4-5 ρξόληα έρνπκε κέζα ζηηο ηάμεηο καο 

καζεηέο αιιόζξεζθνπο. Δδώ θαη 15 ρξόληα πεξίπνπ είθνζη έρνπκε καζεηέο αιινεζλείο. 

Καη ην έλα θαη ην άιιν δελ ζα πσ όηη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αιιά ζίγνπξα θέξλεη ηνλ 

δάζθαιν ζε κία θαηάζηαζε θαη ζέζε λα πξνζαξκόδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ γηαηί πιένλ 

απέλαληί ηνπ έρεη θαη παηδηά πνπ δελ είλαη ηεο ίδηαο θνπιηνύξαο θαη πξόζιεςεο 

απόςεσλ θαη αληηιήςεσλ Καη απηό ζα πξέπεη λα ην πξνζέμεη έηζη ώζηε λα πάξνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη θαη νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ηελ ίδηα γιώζζα, δελ έρνπλ ηελ 

ίδηα ζξεζθεία ή αλήθνπλ ζε άιιν έζλνο θαη ινηπά» (εθπαηδεπηηθφο 10). 

ζνλ αθνξά ζηε δεχηεξε θαηεγνξία γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ 

καζεηψλ, άξα θαη ηνπ πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, αλάγνληαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ καζεηή θαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνλίδεη θαη ηε γεσγξαθηθή θαη 

εζληθή θαηαγσγή ηνπ καζεηή. πγθεθξηκέλα, ν θσδηθφο ΚΟΗΠΔΡΑΝ εληνπίδεηαη ζε 

22 απφ ηνπο 25, ν θσδηθφο ΜΟΡΔΠΟΗΚ ζηνπο 20 απφ ηνπο 25, ελψ ν θσδηθφο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ ζηνπο 16 απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο.   

Δπίζεο, ζηνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο 5 εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηελ θνπιηνχξα 

ηεο νηθνγέλεηαο, 6 ην ςπρνινγηθφ θιίκα ζηελ νηθνγέλεηα, 9 ην νηθνλνκηθφ status θαη 5 

ηηο καζεζηαθέο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.  

Χο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζην ίδην ην άηνκν ηα πξνζσπηθά θίλεηξα αληρλεχηεθαλ 

ζε 14 απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο, ελψ αθνινπζνχλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

δηακφξθσζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, πνπ εληνπίδνληαη ζε 10 ζπλεληεπμηαδφκελνπο. 

12 εθπαηδεπηηθνί επεζήκαλαλ ην ελππάξρνλ γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ καζεηή, 7 

ηελ επίδξαζε ηεο δεθηηθφηεηαο ζηε κάζεζε, 6 ην γισζζηθφ επίπεδν, κία 

εθπαηδεπηηθφο ην επίπεδν λνεκνζχλεο, ελψ κία άιιε ζπλέδεζε ηηο εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Γηα 4 
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εθπαηδεπηηθνχο ν βαζκφο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ καζεηή επεξεάδεη ην πξνθίι ηνπ, 

ελψ γηα δχν νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ απνηεινχλ έλαλ αθφκε παξάγνληα. 

Σέινο, δχν εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ φηη ε εθεβεία αιιάδεη δπλακηθά ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή. 

ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη πνιχ δπλαηφο ν αληίθηππνο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θπξίσο ηνπ νηθνγελεηαθνχ, ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηθηινκνξθίαο 

κέζα ζηελ ηάμε. εκαληηθφο είλαη θαη ν ζπζρεηηζκφο νξηζκέλσλ αηνκηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο ηα πξνζσπηθά θίλεηξα, ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ε δεθηηθφηεηα 

ζηε κάζεζε, κε ηνπο νηθνγελεηαθνχο: 

    «…ε πξνέιεπζε ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία θαηνηθνύλ, δειαδή αλ είλαη κηα αζηηθή 

πεξηνρή, κηα αγξνηηθή πεξηνρή, ην πόζν ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ είλαη 

ππνζηεξηθηηθό θαη ηνπο εκπιέθεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηνπο ελζαξξύλεη, ώζηε 

λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξα θίλεηξα, γηα λα απνδώζνπλ ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή, ε… 

πνιιέο θνξέο ε αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, πόζν ηελ θαιιηεξγνύλ κέζσ άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ εμσζρνιηθώλ, ε… όια απηά παίδνπλ ηνλ ξόιν ηνπο.» (εθπαηδεπηηθφο 

15) 

 

5.2 Προετοιμαςύα για την εφαρμογό τησ διαφοροποιημϋνησ 

διδαςκαλύασ 

Γηα ηνλ δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ηα εμήο: 

Πίλαθαο 6. 2
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ πξνθίι ηνπ θάζε 

καζεηή θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε  

ΠΑΓΗΑΤΜ= Καζεκεξηλή παξαηήξεζε ηεο 

δηάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή κέζα 

ζηελ ηάμε 

ΓΗΑΔΞΠΡ= Γηάινγνο κε ηνπο καζεηέο κε ζηφρν 

ηελ εμσηεξίθεπζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο 
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ΔΛΔΡΠΡΔΠ= Αλάζεζε ειεχζεξσλ εξγαζηψλ 

βαζηζκέλσλ ζηελ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε 

καζεηή 

ΜΠΡΤΦΛΔ= Γηακφξθσζε καζεζηαθνχ πξνθίι 

κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ χθνπο θαη ιεμηινγίνπ 

θάζε καζεηή 

ΠΡΟΓΡΑΛΟ= Απνηχπσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ καζεηή κέζα απφ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ 

ΓΗΑΗΓΜΑ= Γηάινγνο κε θάζε καζεηή εμ ηδίσλ 

ΑΝΠΡΟΓΜ= Γξαπηή αλάπηπμε ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ γηα ην ζρνιείν  

ΓΗΣΔΓΝΑΗ= Γηαγλσζηηθά ηεζη κε ζηφρν ηηο 

γλσζηηθέο θαη αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ 

ΠΑΠΛΟΗΜΑ= Παηγληψδεο αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο  

 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην 

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι 

εθηφο ηάμεο  

ΠΛΖΠΡΤΝ= πιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή απφ ζπλαδέιθνπο 

εθπαηδεπηηθνχο 

ΠΛΖΜΓΤΔΑ= Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ 

ζπλαδέιθνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο 

ΠΛΖΟΗΚΠΔ= Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ 

ΤΜΑΓΗΑΛ= πδήηεζε κε θάζε καζεηή ηελ 

ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο 

ΤΓΟΝ= πδήηεζε κε ηνπο γνλείο θαηά ηηο 

επηζθέςεηο ηνπο ζην ζρνιείν 

ΠΛΖΦΤΥΥ= Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα 

ηνπο καζεηέο απφ ηνπο Φπρνιφγνπο ηνπ ζρνιείνπ 
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ΠΛΖΓΗΔΤΘ= Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην 

πξνθίι θάζε καζεηή απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ 

ΠΟΡΑΔΜΑ= Γεκηνπξγία portfolio ζηελ αξρή 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο κε ζηνηρεία ηνπ θάζε καζεηή  

ΜΔΛΑΣΦΑΚ= Μειέηε ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ 

ησλ καζεηψλ  

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ 

κάζεκα κε βάζε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ  

ΑΝΓΛΧΓΗΑ= Αλάδεημε ηνπο γισζζηθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή 

ΔΝΓΛΧΣΑΤ= Δλίζρπζε ηνπο γισζζηθήο 

ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ= Μνίξαζκα γισζζηθψλ εκπεηξηψλ 

ηνπ θαζελφο κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ= Υξήζε ηνπο γιψζζαο σο 

εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίζηαζε 

ΗΠΡΓΡΛΟ= Αλάδεημε ηνπο ηζνηηκίαο 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

ΓΛΔΡΚΟΑΝ= Καηαλφεζε ηνπο γιψζζαο σο 

εξγαιείνπ πξνζαξκνζκέλνπ ηνπο θνηλσληθέο 

αλάγθεο ηνπ θαζελφο 

ΣΔΚΠΡΟΘΔ= Σεθκεξίσζε πξνζσπηθήο ζέζεο 

πάλσ ζε θνηλσληθά δεηήκαηα 

ΚΛΔΓΛΦΛΟ= Καηαλφεζε ηνπο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο γισζζηθνχ θαηλνκέλνπ κέζα ζηνλ ιφγν 

ΑΝΕΧΔΞΓΛ= Αλάδεημε ηνπο δσληάληαο θαη ηνπο 

εμειημηκφηεηαο ηνπο γιψζζαο 

ΚΑΠΔΜΖΚ= Καηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ησλ κελπκάησλ πνηθίισλ θεηκέλσλ 

ΤΚΓΡΑΤ= Αλάπηπμε ηνπο ηθαλφηεηαο γηα 

ζπζρεηηζκφ ησλ θεηκέλσλ κε γξακκαηηθά θαη 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα 
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ΓΗΑΓΡΠΡΛ= Αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 

6 χλδεζε ησλ γισζζηθψλ 

ζηφρσλ κε επξχηεξνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ= Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ= Καηαλφεζε θαη εκπέδσζε λέσλ 

ελλνηψλ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ= Αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηθαλνηήησλ θάζε καζεηή 

ΚΗΝΚΔΛΟ= Κηλεηνπνίεζε ηνπο ζθέςεο θαη 

ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ= Μεηαηξνπή ηνπο ζεσξεηηθήο 

γλψζεο ζε πξαθηηθή 

ΤΠΡΓΝΝΔ= χλδεζε ηνπο  πξνυπάξρνπζαο 

γλψζεο κε ηε λέα 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ= Γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή 

κέζα ζηε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμήο ηνπ  

ΠΡΑΠΚΟΕΖ= Γηακφξθσζε πξνζσπηθήο 

άπνςεο ζε πνηθίια θνηλσληθά δεηήκαηα 

ΤΝΚΡΗΚ= Αλάπηπμε ζχλζεηεο θαη θξηηηθήο 

ζθέςεο  

ΣΔΜΜΤΓΤ= ηαδηαθή εκπινθή ηνπ καζεηή 

ζε αζθήζεηο κε πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο 

ΑΠΔΠΒΑΓΝ= Γηαζθάιηζε ηνπο θνηλά 

απνδεθηνχ επηπέδνπ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

ΑΝΝΔΓΔΞ= Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ζε θάζε 

καζεηή 

ΗΔΤΚΜΑΘ= Γεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ 

κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

 

Ζ θαηεγνξία 3 απεηθνλίδεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ λα 

δηακνξθψζνπλ έλα νινθιεξσκέλν πξνθίι γηα θάζε καζεηή ηνπο, πάλσ ζην νπνίν ζα 
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ζρεδηάζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. ρεδφλ φινη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δηάινγν κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο θαηά ηε δηδαζθαιία σο θχξηα κέζνδν γηα λα εθκαηεχζνπλ ζηνηρεία απφ 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ή αθφκε θαη θαη’ 

ηδίαλ ζπδεηήζεηο, ζχκθσλα κε 2 ζπλεληεπμηαδφκελνπο. Γηα 18 εθπαηδεπηηθνχο ζπρλή 

κέζνδνο απνηειεί θαη ε θαζεκεξηλή παξαηήξεζε ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε: 

    «Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελόο ηα αλαθαιύπησ ύζηεξα θη από θάπνηεο 

ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ ηάμε, πξνζπαζώ λα επηθνηλσλώ κε όια ηα παηδηά 

αλεμαξηήησο επηπέδνπ αδπλακηώλ ή καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, γηαηί κέζα από εθεί 

αλαθαιύπηεηο ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ θαζελόο θαη βιέπεηο πνηα 

πξνβιήκαηα ή κε ππάξρνπλ ζηα παηδηά.»                                    (εθπαηδεπηηθφο 24) 

    «ε… ε παξαηήξεζε, ε… απιά παξαηεξώληαο βιέπνληαο απηό πνπ ζαο είπα, ε… ηε 

ζπκπεξηθνξά, ην βιέκκα, ηε ζηγνπξηά, ηελ απηνπεπνίζεζε έηζη ην δηαθνξνπνηεκέλν ε… 

δελ αθνξά κόλν ζην πεξηζώξην, ζε θάπνηνλ πνπ παξεθθιίλεη ηνπ κέζνπ όξνπ, αιιά θαη 

ζηνλ ραξηζκαηηθό καζεηή, ζηνλ ηαιαληνύρν καζεηή.»                    (εθπαηδεπηηθφο 1) 

    «…ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο κπνξείο λα ηα εληνπίζεηο αθόκα θη 

από ηελ αληίδξαζε πνπ έρνπλ ζην θείκελν ην ίδην.»                        (εθπαηδεπηηθφο 23) 

 

 Έλα πνζνζηφ θηινιφγσλ, θπξίσο ιπθεηαθήο βαζκίδαο, πξνζαλαηνιίδεηαη θαη ζηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο σο δείθηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ: 10 

εθπαηδεπηηθνί κειεηνχλ ην πξνζσπηθφ χθνο θαη ιεμηιφγην θάζε καζεηή θαη 9 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα θείκελα πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

Γηα 6 ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηα δηαγλσζηηθά ηεζη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο απνηεινχλ 

έλαλ αζθαιή ηξφπν λα ζρεκαηίζνπλ κηα πξψηε εηθφλα γηα ην γλσζηηθφ επίπεδν θαη 

ηελ αληηιεπηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Πέληε εθπαηδεπηηθνί επηρεηξνχλ λα δηεπξχλνπλ ην 

πεδίν αλαδήηεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ κε ειεχζεξεο εξγαζίεο πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο. 

 

Μία θηιφινγνο ηνπ ΓΔΛ δεηά απφ ηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο λα 

απνηππψζνπλ γξαπηψο ηη πξνζδνθνχλ απφ ην ζρνιείν, ελψ κηα θηιφινγνο ζην 

γπκλάζην νδεγείηαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι θαη κέζα απφ παηγληψδε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα ησλ καζεηψλ. 

 

Απφ νξηζκέλεο ζπλεληεχμεηο πξνέθπςε ε θαηεγνξία 4, πνπ απνηππψλεη ηελ 

πξνζπάζεηα θάπνησλ θηινιφγσλ λα δηακνξθψζνπλ ην καζεζηαθφ πξνθίι θαη εθηφο 
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ηάμεο. Πέληε εθπαηδεπηηθνί επεζήκαλαλ φηη ζπδεηνχλ κε ηνπο γνλείο, ηξεηο αληινχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηξεηο πιεξνθνξνχληαη απφ 

ζπλαδέιθνπο ή απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, δχν απφ ζπλαδέιθνπο εηδηθήο 

αγσγήο γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, έλαο απφ ηνλ ζρνιηθφ ςπρνιφγν, ελψ 

4 ζεσξνχλ φηη καζαίλνπλ ηνπο καζεηέο θαη θαηά ην δηάιεηκκα. Μία εθπαηδεπηηθφο 

πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία portfolio θαη δχν αλαηξέρνπλ ζηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο 

ησλ καζεηψλ. 

 

Γεληθά, νη πεξηζζφηεξνη θηιφινγνη βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο εκπεηξίεο ηνπο ζηελ ηάμε 

θαη ζηελ άκεζε επαθή κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ελψ νη πιεξνθνξίεο απφ άιια άηνκα 

επαλαμηνινγνχληαη: 

     «δε ζνπ αξθεί νύηε ε βαζκνινγία πνπ είραλ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά σο θξηηήξην 

νύηε θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζε έρνπλ ελεκεξώζεη, είλαη βνεζεηηθά βέβαηα, πξέπεη λα 

έρεηο θη εζύ ηε δηθή ζνπ γλώζε.»                                             (εθπαηδεπηηθφο 25) 

  

Ζ θαηεγνξία 5 αλαδεηθλχεη φηη νη θηιφινγνη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο, αλεμαξηήησο γισζζηθήο ελφηεηαο, ζπλδένπλ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο κε 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ αλαπηχρζεθε απφ πνηθίιεο νπηηθέο γσλίεο. Κπξίαξρνη ζηφρνη είλαη ε 

αλάδεημε ηεο γισζζηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ην κνίξαζκα ησλ γισζζηθψλ 

εκπεηξηψλ ζηελ ηάμε, θαζψο ηνπο επεζήκαλαλ 17 εθπαηδεπηηθνί. Ζ θαηαλφεζε απφ 

ηνπο καζεηέο φηη ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο ζε θάζε 

πεξίζηαζε κλεκνλεχεηαη σο ζηφρνο απφ 16 εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ, ελψ 

4 εθπαηδεπηηθνί πξνζέζεζαλ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο: 

    «Ο ζηόρνο ν δηθόο κνπ είλαη, θαη ζην ηέινο πξαγκαηηθά ην πεηπραίλσ, ε… λα δνπλ ηα 

παηδηά όηη ε γιώζζα είλαη έλα εξγαιείν, έλα εξγαιείν πνπ δελ αθνξά κνλάρα ηνλ 

θηιόινγν ή ηνλ εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα, αιιά ηνπο αθνξά όινπο ε… γηα λα ρηίζνπλε 

θαιύηεξεο ζρέζεηο, λα ρηίζνπλ θαιύηεξε επηθνηλσλία ε… κε ηε… ζηε δνπιεηά ηνπο ε… 

παληνύ, δειαδή όζν θαιύηεξα θαηαλννύλ ηε γιώζζα, ηόζν πεξηζζόηεξν ζα … έρνπλε 

πνηόηεηα δσήο ε… ζα γίλνληαη πεξηζζόηεξν αληηιεπηνί θαη ζα πξέπεη λα ηε βειηηώλνπλ 

γηαηί ην ρξένο δελ είλαη ηνπ αλζξώπνπ πνπ θαηέρεη ηε γιώζζα λα θαηεβάζεη ην επίπεδό 

ηνπ, ην ρξένο είλαη δηθό κνπ πνπ πξέπεη λα ηε κάζσ όζν γίλεηαη θαιύηεξα θαη βέβαηα 

εληάμεη ζηνλ βαζκό πνπ νη θνηλσληθέο κνπ αλάγθεο ην απαηηνύλ, ρσξίο απηό λα 



 

65 

 

ζεκαίλεη όηη θάπνηνη είλαη θνηλσληθά ππνδεέζηεξνη, αιιά είλαη γισζζηθά 

δηαθνξνπνηεκέλνη.»                                  (εθπαηδεπηηθφο 2) 

 

Οθηψ εθπαηδεπηηθνί, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ιπθεηαθήο βαζκίδαο, 

επεζήκαλαλ φηη ην γισζζηθφ κάζεκα ζηνρεχεη θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζέζε, ελψ ηξεηο ζηε δπλαηφηεηα λα εληζρχζνπλ ηε 

γισζζηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

 

Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα αλαδεηρζεί ζηελ ηάμε 

ε ηζνηηκία κεηαμχ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη νη δηαθνξέο 

ηνπο: 

    «…γξαπηό γξάθεη κόλνο ηνπ, αιιά ζηνλ πξνθνξηθό πξέπεη λα κηιήζεη όρη κόλνλ 

απνθιεηζηηθά ζε ζέλα, αιιά γηα λα ηνλ αθνύζνπλ θη όινη νη άιινη, έρεη δηάθνξεο 

ζθέςεηο ζην κπαιό ηνπ πέξα από απηά πνπ μέξεη ή δελ μέξεη. Γίλσ ην ίδην βάξνο ζηνλ 

πξνθνξηθό θαη θπξίσο ζε καζεηέο ηνπ ΔΠΑΛ πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα έθθξαζεο, 

ζύληαμεο θη είλαη έλαο ιόγνο παξαπάλσ γηαηί ζπλ ηνηο άιινηο πξέπεη λα δηαρεηξηζηνύλ 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ παηδηώλ απέλαληί ηνπο θαη γηα απηό είλαη δύζθνινο ν 

πξνθνξηθόο ιόγνο κέζα ζηελ ηάμε θαη γηα απηό θη εκείο σο δάζθαινη πξέπεη λα 

επηθεληξώλνπκε πεξηζζόηεξν κέζα ζηελ ηάμε.»                     (εθπαηδεπηηθφο 20) 

 

Σξεηο θηιφινγνη επεζήκαλαλ ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηα πξνο δηδαζθαιία 

θείκελα, είηε ηελ θαηαλφεζε ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνπλ είηε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

καζεηψλ λα ζπζρεηίδνπλ ηα θείκελα κε γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα. Γηα 

πέληε θηινιφγνπο είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλννχλ νη καζεηέο έλα γισζζηθφ θαηλφκελν 

κέζα ζηνλ ιφγν, ελψ γηα ηξεηο λα θαηαλννχλ ηελ εμειημηκφηεηα ηεο γιψζζαο. 

 

Γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ νη γισζζηθνί ζηφρνη έρνπλ πξνεθηάζεηο ζε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο, φπσο θαίλεηαη ζηελ θαηεγνξία 6, ζπγθεθξηκέλα ζηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ζθέςεο θαη 

ηνπ ιφγνπ, πάληα σζηφζν ζηα φξηα ηεο δψλεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ θάζε 

καζεηή. Γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ βαζηθνί ζηφρνη 

είλαη, επίζεο, λα θαηαλννχλ νη καζεηέο ηε λέα γλψζε θαη λα πξνρσξνχλ ζηελ 

εκπέδσζή ηεο, λα ζπλδένπλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζεο κε ηε λέα, θαζψο θαη λα 

αληηιακβάλνληαη ηε ξεαιηζηηθή πξννπηηθή ηεο γλψζεο κε πξαθηηθή εθαξκνγή. 
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ηνπο ζηφρνπο ησλ 2/3 πεξίπνπ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ εληάζζνληαη ε αλάδεημε 

ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ θάζε καζεηή, ε δηακφξθσζε πξνζσπηθήο άπνςεο θαη ε 

αλάπηπμε ζχλζεηεο θαη θξηηηθήο ζθέςεο. Γηα 4 εθπαηδεπηηθνχο κάιηζηα, ν πήρπο 

ζηνπο ζηφρνπο πςψλεηαη πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζεη θάζε 

καζεηήο λέεο δεμηφηεηεο, ελψ γηα 2 βαζηθφ είλαη θάζε καζεηήο  λα εκπιέθεηαη 

ζηαδηαθά ζε δπζθνιφηεξεο απφ ην αξρηθφ ηνπ επίπεδν αζθήζεηο.  

  

Γηα 5 εθπαηδεπηηθνχο ε δηδαζθαιία έρεη λφεκα, αλ ηίζεηαη απφ ηελ αξρή έλα θνηλά 

απνδεθηφ επίπεδν ζηηο βαζηθέο απνθηνχκελεο γλψζεηο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ελψ 

γηα 6 αλ εμαζθαιίδνληαη απφ ηελ αξρή ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο.  

          

5.3 Η διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα ςτην πρϊξη 

Πίλαθαο 7. 3
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ  

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ 

ζην γισζζηθφ κάζεκα 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηα πξνθίι ησλ 

καζεηψλ  

ΤΚΔΜΠΜΑ= χλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θεηκέλσλ κε ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ= Δμσηεξίθεπζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ 

ΜΟΠΡΔΜΔΚ= Μνίξαζκα ησλ πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ= Αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

καζεηψλ ζε πξαθηηθά θεηκεληθά είδε 

ΤΓΝΧΠΡΑ= χλδεζε ηεο γλψζεο κε ηελ 

θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΔΞΥΡΒΗΛΟ= Δμαηνκηθεπκέλε ρξήζε ησλ 

βησκάησλ ζηελ παξαγσγή ιφγνπ 

ΜΔΚΔΓΗΔΝ= Αλάζεζε κειέηεο θεηκεληθψλ 

εηδψλ κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα 

ηνπ θάζε καζεηή 
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ΠΡΘΔΓΗΟΠ= Πξνζέγγηζε ελφο ζέκαηνο απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ= Αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ ζηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ 

θεηκεληθψλ εηδψλ 

ΑΞΚΟΔΜΥ= Αμηνπνίεζε ησλ θνηλψλ 

εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ 

ΔΝΔΣΝΓΛΔ= Δληνπηζκφο ηεο εηνηκφηεηαο ησλ 

καζεηψλ ζε θάζε γισζζηθή ελφηεηα 

8 χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ= Ννεκαηηθή επεμεξγαζία 

πνηθηιίαο θεηκέλσλ 

ΑΞΓΛΤΚΔ= Αμηνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ 

πινχηνπ ζηε ζχληαμε θεηκέλσλ 

ΥΟΓΛΦΑΗ= ρνιηαζκφο γισζζηθψλ 

θαηλνκέλσλ 

ΔΦΓΗΑΠΡΟ= Πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 

ΤΔΚΝΔΛΔ= πζηεκαηηθή εθκάζεζε λέσλ 

ιέμεσλ 

ΔΡΓΠΟΛΣΡ= Αλάζεζε εξγαζηψλ βαζηζκέλσλ 

ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα 

ΑΞΓΗΑΓΠΖ= Αμηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ πεγψλ 

ΑΞΔΡΥΔΓ= Αμηνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

ΓΗΑΛΥΔΚ= Δπεμεξγαζία ηεο δηαιεθηηθήο 

ζρέζεο ησλ θεηκέλσλ 

ΡΔΑΛΓΡΔΡ= Έκθαζε ζηε ξεαιηζηηθή 

πξννπηηθή ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ 

9 Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο κε βάζε 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ  

ΠΑΠΡΟΠ= Παξέθθιηζε απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ= Αιιαγέο σο πξνο ην πεξηερφκελν 

ηεο δηδαζθαιίαο 
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ΤΜΠΠΡΠ= πκπχθλσζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ΠΔΡΔΠΘΔΜ= Πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ελφο 

ζέκαηνο 

ΔΠΗΒΠΟΓΗ= Δπηβξάδπλζε ηεο πνξείαο ηεο 

δηδαζθαιίαο 

ΑΝΠΡΓΛΔΝ= Αλαδξνκή ζε πξφηεξεο 

γισζζηθέο ελφηεηεο 

ΑΛΗΔΡΣΟ= Αιιαγή ζηελ ηεξάξρεζε ησλ 

ζηφρσλ αλά καζεηή 

ΑΝΠΡΟΠ= Αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα  

ΤΛΔΠΗΛΜΑ= Δπεμεξγαζία πιηθνχ 

βαζηζκέλνπ ζηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ   

ΣΡΔΡΔΠΛΑ= Σξνπνπνίεζε εξγαζηψλ σο πξνο 

ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην   

10 Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία 

ηεο δηδαζθαιίαο  

ΣΡΓΛΧΔΚΦ= Σξνπνπνίεζε ηεο γισζζηθήο 

έθθξαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΠΡΟΦΤΚΛΗ= Πξνζαξκνγή ζην ςπρνινγηθφ 

θιίκα ηεο ηάμεο 

ΠΡΟΘΔΟΠΜ= Πξνζαξκνγή ηνπ ζέκαηνο ζηελ 

νπηηθή ησλ καζεηψλ 

ΑΛΣΡΠΑΡΘ= Αιιαγέο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο 

ΠΡΟΝΔΓΡ= Πξνζζήθε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ΑΛΔΗΓΡΑ= Αιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΑΛΤΟΜ= Αιιαγή ζηε ζχζηαζε ησλ 

νκάδσλ 

ΑΛΜΔΘΣΔΥ= Αιιαγή ζηηο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο ηεο δηδαζθαιίαο 

ΑΛΜΑΘΓΡΑ= Αιιαγή ζηηο καζεζηαθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο 

ΑΛΒΑΓΤΓΤ= Αιιαγή ζηνλ βαζκφ δπζθνιίαο 

ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ 

ΑΠΛΕΖΣ= Απινπνίεζε ησλ δεηνπκέλσλ 

ΑΛΣΤΠΔΡ= Αιιαγή ζηελ ηππνινγία ησλ 

εξσηήζεσλ 

ΑΛΑΡΜΟΜ= Αιιαγή ζηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ αλά νκάδα  

11 Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο  

ΦΤΓΗΑΜΑΘ= Ζ ςπρηθή δηάζεζε ησλ καζεηψλ 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ= Μεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ 

ΦΤΓΗΑΔΚΠ= Ζ ςπρηθή δηάζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

ΛΑΔΚΚΑΔΡ= Λαλζαζκέλε εθηίκεζε σο πξνο 

ηελ θαηαλφεζε ηεο εξψηεζεο απφ ηνλ καζεηή 

ΑΝΣΜΑΠΑΡ= Αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ζηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ελφο ζέκαηνο 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ= Πνιππνίθηιε επηρεηξεκαηνινγία 

ησλ καζεηψλ πάλσ ζε έλα δήηεκα 

ΔΛΔΝΓΓΡΑ= Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ= Έιιεηςε εηνηκφηεηαο καζεηψλ 

γηα ηελ πξφζιεςε ηεο λέαο γλψζεο 

ΛΑΔΚΥΡΓΡ= Λαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο γηα ηελ απνπεξάησζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο 

ΛΑΑΠΓΗΠΡ= Οη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο σο 

αθφξκεζε γηα δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο 

ελφο ζέκαηνο 

ΑΠΟΡΜΑΘ= Απνξίεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ 

πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο 

ΔΜΠΚΑΚΟΘ= Δκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζε 

θαζεκεξηλά θνηλσληθά ζέκαηα 
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ΣΔΥΠΡΟΒ= Σερληθά πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

ΔΛΤΜΟΜΔ= Έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ησλ 

καζεηψλ ζηνπο θαλφλεο ησλ νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ  

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο έδσζαλ παξαδείγκαηα εθαξκνγήο 

ηνπ αξρηθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ ζρεηηθά κε θείκελα πξνο επεμεξγαζία κηαο γισζζηθήο 

ελφηεηαο, κεξηθνί κίιεζαλ απνθιεηζηηθά γηα ηε δηδαζθαιία γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ, 

ελψ θάπνηνη ζπλδχαζαλ ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε φρη κφλνλ κε ηε λνεκαηηθή 

αλάιπζε, αιιά θαη κε ηηο γξακκαηηθνζπληαθηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 

Απηφ πνπ θάλνπλ πξάμε ζρεδφλ φινη νη θηιφινγνη ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο (θαηεγνξία 7) είλαη ε ζχλδεζε ησλ θεηκέλσλ πνπ 

δηδάζθνπλ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην 19 

ζπλεληεπμηαδφκελνη θξνληίδνπλ ψζηε νη καζεηέο λα εμσηεξηθεχνπλ ηηο γισζζηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ελψ 15 πξνρσξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 

καζεηψλ ζε πξαθηηθά θεηκεληθά είδε. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην ζρεδφλ φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ ζην κάζεκά ηνπο ηε γλψζε κε ηελ θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ε νπνία εμ νξηζκνχ απνηειεί πεγή εκπεηξηψλ: 

    «Δκέλα κ’ ελδηαθέξεη ην πεξηερόκελν θαη ε πξνζέγγηζε είλαη βησκαηηθή. Η 

αθόξκεζε γηα θάζε ζεκαηηθή ελόηεηα πξνέξρεηαη από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, ε… ηα 

αίηηα, νη επηπηώζεηο, νη πξνηάζεηο γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα αλαδεηνύληαη ζηνλ 

δηπιαλό ηνπο, ζην δηαδίθηπν, ζηηο εηδήζεηο, ζηα βηβιία ηνπο, ζηα ηξαγνύδηα, ζηελ ηέρλε, 

παληνύ… κεηαθέξνληαη ζηελ ηάμε πξνθνξηθά, γξαπηά, απηνύζηα ή ερεηηθά θάπνηεο 

θνξέο …»                                                                                          (εθπαηδεπηηθφο 2) 

    «…ζηελ πξώηε ελόηεηα πνπ αθνξά ηε γιώζζα θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηάιεθην θαη ηελ 

ηνπηθή ληνπηνιαιηά, ηνπο δεηώ λα θέξνπλ θαηαγεγξακκέλεο ιέμεηο ηεο πεξηνρήο ηνπο 

είηε ζηελ πνληηαθή δηάιεθην, γηαηί έρνπκε θαη πόληηνπο καζεηέο, είηε ζηελ ληόπηα 

δηάιεθην ησλ Φαζησηώλ. Απηό ηνπο θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ γηα λα αζρνιεζνύλ ζηε 

ζπλέρεηα κε ην θνκκάηη γηαηί κηιάκε, γηαηί πξέπεη λα κηιάκε ζσζηά, πνηα είλαη ε αμία 

ηεο γιώζζαο καο, πώο καο βνεζάεη ζηελ επηθνηλσλία…»                  (εθπαηδεπηηθφο 23) 
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Σα πξνθίι ησλ καζεηψλ νδεγνχλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε ζηελ πξνζέγγηζε ελφο 

ζέκαηνο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, ζχκθσλα κε 12 ζπλεληεπμηαδφκελνπο, θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ζχκθσλα κε 

14. Γηα 7 εθπαηδεπηηθνχο ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαζνξίδνπλ πξαθηηθά θαη ηα 

πνηθίια θείκελα κειέηεο ησλ καζεηψλ, ελψ γηα 5 ηα βηψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

εμαηνκηθεπκέλα ζε νπνηαδήπνηε κνξθή παξαγσγήο ιφγνπ. 

 

χκθσλα κε 2 εθπαηδεπηηθνχο κέξνο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο είλαη ν εληνπηζκφο ηεο 

εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ ζε θάζε γισζζηθή ελφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε εηνηκφηεηα 

δηαθνξνπνηείηαη γηα θάζε καζεηή απφ ηε κηα δηδαθηηθή ελφηεηα ζηελ άιιε. 

 

Γχν εθπαηδεπηηθνί αμηνπνηνχλ ηηο θνηλέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ελψ πέληε κνηξάδνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία θαη ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

κε ηα παηδηά: 

    «Δ… ινηπόλ, πνιιέο θνξέο γηλόκαζηε παξαζηαηηθνί, δίλνπκε ε… εγώ ην θάλσ 

ζπλέρεηα απηό, δίλσ παξαδείγκαηα από ηε δηθή κνπ παηδηθή ειηθία, από ην ρσξηό κνπ 

παξαδείγκαηα πνπ ηα παηδηά ηα έρνπλε, ηα μέξνπλ, γηαηί δηδάζθσ ζε κία πεξηνρή όπνπ 

έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είρε ε πεξηνρή ε δηθηά κνπ όηαλ ήκνπλα κηθξόο…» 

                                                                                                          (εθπαηδεπηηθφο 7) 

 

ε ζρέζε κε ην πξφγξακκα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 16 θηιφινγνη πξνβαίλνπλ ζε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θπξίσο κέζσ ηεο λνεκαηηθήο επεμεξγαζίαο 

πνηθηιίαο θεηκέλσλ , ελψ γηα 14 ν ζρνιηαζκφο γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ σο κέξνο κηαο 

ελφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ βαζίδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζιακβάλνπζεο 

ησλ καζεηψλ. Δλλέα θηιφινγνη εθαξκφδνπλ κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε 

ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο ησλ καζεηψλ. 

 

ε γεληθέο γξακκέο θάζε θηιφινγνο αμηνπνηεί δηαθνξεηηθά ζηνηρεία απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, φπσο ηνλ 

γισζζηθφ πινχην ζηε ζχληαμε θεηκέλσλ, ηε ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε λέσλ ιέμεσλ, 

ηελ πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ, ηε ξεαιηζηηθή πξννπηηθή ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο, 

ηελ επεμεξγαζία ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο ησλ θεηκέλσλ. 
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Γηα φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο 

δηδαζθαιίαο είλαη αλαπφθεπθηε θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε, φζν θη αλ πξνζπαζνχλ λα 

ηνλ δηαηεξήζνπλ. Ο αξηζκφο ησλ θσδηθψλ-ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ ζηηο θαηεγνξίεο 9 

θαη 10 ππνδειψλεη πφζν δηαθνξεηηθή απφ ην έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζην άιιν 

είλαη ε δηδαζθαιία ηε ζηηγκή πνπ δηεμάγεηαη. Με εμαίξεζε ηνλ θσδηθφ ΑΛΠΔΓΗΓ, 

πνπ απνηππψλεη ηελ αιιαγή ζην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη πνπ αληρλεχεηαη      

ζε 17 ζπλεληεπμηαδφκελνπο, ν θαζέλαο απφ ηνπο ππφινηπνπο θσδηθνχο ηεο 

θαηεγνξίαο 9, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε σο πξνο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ,  

εκθαλίδεηαη ζε κνλνςήθην αξηζκφ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Αλάινγε εηθφλα 

απνηππψλεηαη θαη ζηελ θαηεγνξία 10, πνπ αθνξά ζηελ νξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή 

ζηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο. Οη πην ζπρλέο απαληήζεηο – ζην 1/3 ησλ ζπλεληεχμεσλ -  

είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο, ε αιιαγή ζηηο κεζφδνπο θαη ηερληθέο 

θαη νη αιιαγέο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο. 

 

Οη ιφγνη ησλ παξαπάλσ αιιαγψλ (θαηεγνξία 11) αθνξνχλ θπξίσο ζηηο αληηδξάζεηο 

θαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ καζεηψλ πάλσ ζην ζέκα πνπ δηδάζθνληαη, κεξηθέο θνξέο 

θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν δηδάζθεηαη, γηα παξάδεηγκα πνηθίιε 

επηρεηξεκαηνινγία, αιιά θαη απνξίεο, αθφκε θαη κεησκέλν ελδηαθέξνλ. 16 

εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ σο θχξηα αηηία ηελ έιιεηςε εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηε λέα 

γλψζε, νπφηε θαη πξνρσξνχλ άκεζα ζηηο πξναλαθεξζείζεο ηξνπνπνηήζεηο. Αθφκε 

θαη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ή αθφκε θαη λα αλαηξέςνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ: 

     «…ελώ εγώ είρα ζην κπαιό κνπ λα ηνπο κηιήζσ γηα ην ηαμίδη από ηε ζεηηθή ηνπ 

πιεπξά, δειαδή ηηο δηαθνπέο, ηνπο έδσζα ηε ιέμε ηαμίδη, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, ηη ηνπο 

έξρεηαη ζην κπαιό, θη ελώ όινη κνπ απαληνύζαλ απηό πνπ πεξίκελα λα κνπ 

απαληήζνπλ, δηαθνπέο, αλακλήζεηο, εληππώζεηο, μεθνύξαζε, έλαο καζεηήο κνπ 

απάληεζε ζιίςε θαη κνλαμηά θαη επεηδή κνπ έθαλε εληύπσζε ε απάληεζή ηνπ, ηνλ 

ξώηεζα γηαηί θαη κνπ είπε όηη ν δηθόο ηνπ ν κπακπάο έρεη θνξηεγό θαη ηαμηδεύεη ζε 

δηάθνξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο θαη ηνπ ιείπεη θαη ηόηε κνπ ήξζε ζην κπαιό λα αιιάμσ θη 

εγώ ην αξρηθό κνπ πιάλν θαη λα ηνπο ξσηήζσ γηα πνηνπο ην ηαμίδη δελ είλαη ηόζν 

επράξηζην θαη νη καζεηέο κνπ απάληεζαλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο, γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

εξγάδνληαη. Άιιαμα ζηελ νπζία ζρεδόλ νιόθιεξν ην κάζεκα. Μία απάληεζε κπνξεί λα 

ζε θέξεη ηειείσο αιινύ θαη ηα παηδηά καζαίλνπλ θαη ζε κέλα.»         (εθπαηδεπηηθφο 22) 
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5.4 Μϋθοδοι και τεχνικϋσ ςτο πλαύςιο τησ διαφοροποιημϋνησ 

διδαςκαλύασ 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο βάζεη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

καζεζηαθψλ πξνθίι ζηεξίδεηαη ζε κηα πνηθηιία κεζφδσλ θαη ηερληθψλ επηκεξηζκέλσλ 

ζε θαηεγνξίεο (Πίλαθαο 8), νη νπνίεο σζηφζν ιεηηνπξγνχλ ζπλδπαζηηθά. 

Πίλαθαο 8. 4
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο 

Γ. ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

12 Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ= ηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή 

ΓΗΑΔΚΜΑ= πλερήο δηάινγνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κε ηνπο καζεηέο 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ= πλερήο παξφηξπλζε γηα 

αμηνπνίεζε πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ 

ΠΑΜΔΞΤΝ= Παξαθίλεζε ησλ καζεηψλ γηα 

εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

ΔΚΦΔΝΘΜΑ= Έθθξαζε ελζνπζηαζκνχ γηα ην 

κάζεκα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΔΚΦΔΔΝΓ= Έθθξαζε ζεβαζκνχ θαη 

ελδηαθέξνληνο ζηνλ καζεηή απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

ΞΔΣΟΚΑΘ= Γηαηχπσζε μεθάζαξσλ ζηφρσλ θαη 

θαζεθφλησλ 

ΓΗΓΠΑΗΓ= Γηδαζθαιία κε παηγληψδε ηξφπν 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ= Δπειημία δηαρείξηζεο ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΔΝΑΤΣΓΗΑ= Δλζάξξπλζε γηα απηνζρεδηαζκφ θαη 

δηάδξαζε  
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ΔΞΠΑΓΛΚΔ= Δμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε ζηελ 

θάιπςε πξφηεξσλ γισζζηθψλ θελψλ 

ΚΑΣΔΡΧΘΔ= Υξήζε θαηεπζπληήξησλ εξσηήζεσλ 

ζηελ αλάιπζε ησλ ζεκάησλ 

ΔΡΓΗΑΓΤ= Δξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο 

ΧΚΜΑΗΜΔ= Υξήζε ηεο ζσθξαηηθήο- καηεπηηθήο 

κεζφδνπ 

ΑΞΛΑΘΜΑΘ= Αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ΔΝΑΚΡΔΚ= Δλεξγφο αθξφαζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

ΔΠΗΚΑΝΜΑ= Δπηβξάβεπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ 

ΓΗΑΡΤΘΔΡ= Γηαρείξηζε ηνπ ξπζκνχ εξγαζίαο ησλ 

νκάδσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΜΑΘΤΜΒ= Υξήζε καζεζηαθψλ ζπκβνιαίσλ κε 

εκεξήζηνπο θαη εβδνκαδηαίνπο ζηφρνπο 

ΓΗΑΚΜΑΓΤ= Γηαθξηηηθφηεηα σο πξνο ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ελφο καζεηή 

ΠΡΜΑΓΥΔΠ= Οη πξνρσξεκέλνη καζεηέο σο 

δάζθαινη ζπκκαζεηψλ ηνπο κε ρακειφηεξν 

γλσζηηθφ επίπεδν 

ΠΡΔΡΑΚΤΓ= Πξνθνξηθέο εξσηαπνθξίζεηο κε 

θπθιηθή δηαδνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε  

13 Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε 

δηαρείξηζε ηεο χιεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ= Μχεζε ησλ παηδηψλ ζηελ 

παξαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο 

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ= Πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο δηδαζθαιίαο ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ= Υξήζε πνηθίισλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ 

ΗΓΔΟΘΑΦΟ= Υξήζε ηεο ηδενζχειιαο σο 

αθφξκεζε γηα ηε δηδαζθαιία 

ΤΠΟΤΛΚΔ= Παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα 
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ηελ θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ θελψλ 

ΠΑΠΔΓΡΑΜ= Παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο κε δξακαηνπνίεζε 

ΥΡΠΟΛΚΔΗ= Υξήζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ  

ΤΠΔΦΣΠΔ= πρλή θαη πνηθηιφκνξθε εθαξκνγή 

ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία  

ΚΗΝΑΗΘΔ= Γηδαζθαιία κε θηλαηζζεηηθέο ηερληθέο 

απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχο    

ΑΝΓΔΞΜΑΚ= Αμηνπνίεζε ησλ αλαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ θάπνησλ καζεηψλ γηα ηελ θάιπςε 

αλαγλσζηηθψλ θαη εξκελεπηηθψλ θελψλ άιισλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ= Οκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο γλψζεο 

ΓΗΓΠΔΚΣΑ= Γηεμαγσγή δηδαζθαιίαο ζε 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα εθηφο ηάμεο 

ΑΓΛΔΥΔΜ= Απνηίκεζε ηεο γισζζηθήο επίδνζεο 

ηνπ θάζε καζεηή ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ επφκελνπ 

καζήκαηνο 

ΔΝΓΡΑΟΜ= Δλαιιαγή δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ 

ΑΤΣΟΡΓΟΜ= Απηννξγάλσζε ησλ νκάδσλ 

ΓΗΑΥΧΡΤ= Γηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ γηα 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε  

ΔΝΑΣΟΜΓΡ= Δλαιιαγή αηνκηθψλ κε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηελ ίδηα δηδαθηηθή ψξα 

ΚΤΚΔΝΡΟΓ= Κπθιηθή ελαιιαγή ξφισλ κέζα ζηελ 

ίδηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία 

νκάδσλ δξαζηεξηνηήησλ  

ΟΜΓΗΑΓΔΞ= Οκάδεο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο 

δεμηφηεηεο 

ΟΜΔΝΓ= Οκάδεο καζεηψλ κε βάζε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο 

ΟΜΔΠΗΛΠΑ= Οκάδεο καζεηψλ κε βάζε ηηο 
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επηινγέο ηνπο ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο 

εξγαζίαο  

ΟΜΥΔΜΑΘ= Οκάδεο καζεηψλ κε βάζε ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ= Οκάδεο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ 

γλσζηηθφ επίπεδν 

ΟΜΓΗΑΘΔΜ= Οκάδεο καζεηψλ κε βάζε ηε 

δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία 

ΑΡΗΜΑΘΟΜ= Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά νκάδα 

ΟΜΔΠΗΛΘΔ= Οκάδεο καζεηψλ κε βάζε ηηο 

επηινγέο ηνπο ζηε ζεκαηνινγία 

ΟΜΜΑΣΤΛ= Οκάδεο καζεηψλ κε βάζε ην 

καζεζηαθφ ζηπι 

ΒΑΞΓΤΝΜΟ= Ο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή κέζα ζηελ νκάδα  

ΟΜΓΗΥΑΡΜ= Οκάδεο κε δηαθνξεηηθνχο 

ραξαθηήξεο καζεηψλ 

ΟΜΚΟΜΑΑΝ= Οκάδεο καζεηψλ κε θνηλέο 

καζεζηαθέο αλάγθεο 

ΟΜΣΤΥΔΠΗ= Οκάδεο καζεηψλ κε ηπραία επηινγή      

16 Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ 

θαηά ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία  

ΠΔΡΚΑΘΔΗ= Πεξηγξαθηθέο αζθήζεηο βαζηζκέλεο 

ζηηο θαζεκεξηλέο εηθφλεο ησλ καζεηψλ 

ΠΟΛΔΞΑΚ= Υξήζε πνηθίισλ ιεμηινγηθψλ 

αζθήζεσλ 

ΤΥΔΡΜΔΚ= πρλέο εξγαζίεο κηθξήο έθηαζεο 

ΔΛΓΖΜΔΡΓ= Διεχζεξεο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ= Δξγαζίεο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ 

ΓΡΑΝΡΟΛ= Γξαζηεξηφηεηεο κε αλάζεζε ξφισλ 

ΔΡΥΑΡΚΛΗ= Δξγαζίεο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα 

ραξίζκαηα θαη θιίζεηο ησλ καζεηψλ 

ΔΝΝΟΗΥΑΡ= Υξήζε ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ 

ΓΡΑΓΗΑΓΤ= Γξαζηεξηφηεηεο δηαβαζκηζκέλεο 
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δπζθνιίαο 

ΠΡΔΡΤΦΓΤ= Πξναηξεηηθέο εξγαζίεο κε πςειφ 

επίπεδν δπζθνιίαο  

ΔΝΓΡΜΠΡΟ= Δλαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

καζεηέο πην πξνρσξεκέλνπο 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο ζηε  

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΑΞΔΡΜΔΜΑ= Αμηνιφγεζε εξγαζηψλ κεηαμχ 

καζεηψλ 

ΑΞΒΑΥΡΛΔ= Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ 

ιεμηθψλ 

ΒΑΓΖΜΠΡΧ= Αλίρλεπζε ηνπ βαζκνχ 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πξσηνβνπιίαο ζηνλ θάζε 

καζεηή 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ= Απνηχπσζε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή παξαηήξεζε 

ΠΑΤΜΣΑ= Παξαηήξεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο 

ζηελ ηάμε 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ= Αμηνιφγεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ 

καζεηή ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ γλσζηηθφ ηνπ 

επίπεδν 

ΑΞΠΑΗΡΟΛ= Αμηνιφγεζε κέζα απφ παηρλίδηα 

ξφισλ 

ΑΞΠΡΟΒΔΛ= Αμηνιφγεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

καζεηή γηα γισζζηθή βειηίσζε 

ΑΓΗΔΠΛΑ= Αζθήζεηο κε δηαθνξνπνηεκέλν 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην 

ΔΞΚΔΠΛΟ= Γηαδηθαζία ηεο εμσηεξίθεπζεο ηεο 

ζθέςεο ηνπ καζεηή κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

ΑΞΟΡΓΠΛΟ= Αμηνιφγεζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπ καζεηή 

ΜΑΓΗΟΡΔΛ= Οη καζεηέο σο δηνξζσηέο ησλ 

εθθξαζηηθψλ ιαζψλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο ζηνλ 

πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ= Αμηνιφγεζε κέζα απφ εξγαζίεο 
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δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο 

ΑΞΣΡΔΡΟΜ= Αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο 

ηνπ καζεηή κέζα ζηελ νκάδα 

ΔΡΔΔΡΑΝΜ= Αμηνιφγεζε καζεηψλ κέζα απφ 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο αλεμάξηεηεο κάζεζεο 

ΒΔΜΓΛΔΔΠ= Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ εκπέδσζεο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο ελφηεηαο κέζα απφ 

ηε δηδαζθαιία ηεο επφκελεο 

ΑΞΒΔΠΤΜ= Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

επηθνηλσλίαο ελφο καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

ΑΤΣΑΔΞΔΡΓ= Απηναμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο 

 ΑΞΒΤΝΜΟ= Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπλεξγαηηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή κέζα ζηελ 

νκάδα  

ΠΔΡΗΑΞΗΛ= Πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε κε 

ιεπηνκεξή ζρφιηα γηα ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή 

ΓΗΑΜΑΞΗΠ= Γηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

πνξείαο ηνπ καζεηή  

ΑΞΒΚΑΔΠΛ= Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

θαηαλφεζεο ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ κηαο 

εξγαζίαο  

ΑΝΔΡΜΔΚΣ= Αλαηξνθνδφηεζε ζηηο εξγαζίεο ησλ 

καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζήο ηνπο ζηελ 

ηάμε 

 

 Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρεη κεγάιε ζεκαζία  ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη 

ηνπο καζεηέο ηνπο (θαηεγνξία 12) θαη ηειηθά θεξδίδνπλ ηελ πξνζνρή θαη ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην κάζεκα. Οξηζκέλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ είλαη θνηλέο ζε φινπο 

ζρεδφλ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή, ν ζπλερήο δηάινγνο κε ηνπο καζεηέο θαη ε 

επειημία δηαρείξηζεο ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  
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Με γλψκνλα ηελ θηλεηξνπνίεζε ησλ καζεηψλ θάζε θηιφινγνο εθαξκφδεη θαη άιιεο 

ηερληθέο δηαρείξηζήο ηνπο, πιελ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ, αλάινγα κε ηνλ ζηφρν. Γηα ην 

ήκηζπ ζρεδφλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά νη 

θαηεπζπληήξηεο εξσηήζεηο, νη εξσηήζεηο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, αιιά θαη ε 

δηαηχπσζε μεθάζαξσλ ζηφρσλ, νη νπνίνη γηα 2 εθπαηδεπηηθνχο νξγαλψλνληαη κε ηε 

κνξθή καζεζηαθψλ ζπκβνιαίσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη κνξθέο 

εξσηαπνθξίζεσλ, θαζψο δηαθνξνπνηνχληαη αλά κηθξφ αξηζκφ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ είηε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ιαλζαζκέλσλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ είηε κε ηε ζσθξαηηθή- καηεπηηθή κέζνδν είηε κε ηελ θπθιηθή δηαδνρή, 

κεξηθέο θνξέο κε ηηο βνεζεηηθέο παξεκβάζεηο θάπνησλ καζεηψλ: 

    «…ζα πξνζπαζήζσ λα πηαζηώ από ηε κηθξή απάληεζε πνπ ζα κνπ δώζεη έλαο 

καζεηήο θαη λα θάλσ κηα θαηλνύξηα εξώηεζε, ζα πάξσ ηε βνήζεηα ησλ άιισλ παηδηώλ 

από ηε ζηηγκή πνπ ζα ζεσξήζσ όηη δίλεη αθνξκή γηα απαληήζεηο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

καζεηή θαη γεληθόηεξα θάπσο έηζη, κηα ζθπηαινδξνκία ζεσξώ.»   (εθπαηδεπηηθφο 13) 

 

ην πιαίζην ηεο δηάδξαζεο νξηζκέλνη θηιφινγνη αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

νξηζκέλσλ καζεηψλ πξνο φθεινο ησλ ππνινίπσλ: 

    «…βάδσ θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αλ απηνί είλαη πην δπλαηνί καζεζηαθά, λα ηνπο 

βνεζνύλ θαη λα ηνπο εμεγνύλ κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν, ε… ρξεηάδεηαη θάπνηεο θνξέο θη 

απηό, ηα παηδηά επηθνηλσλνύλ θαιύηεξα…»                           (εθπαηδεπηηθφο 24) 

 

Πνηθίιεο είλαη νη ηερληθέο ζηήξημεο θαη παξφηξπλζεο, αλάινγα κε ην πξνζσπηθφ ζηπι 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ, θαη πεξηιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ηελ παξφηξπλζε γηα αμηνπνίεζε πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, ηελ 

ελζάξξπλζε γηα απηνζρεδηαζκφ, ηελ έθθξαζε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα ηνλ καζεηή. Οξηζκέλνη επηιέγνπλ ηε δηδαζθαιία κε παηγληψδε ηξφπν, άιινη 

εθθξάδνπλ ελζνπζηαζκφ γηα ην ζέκα πνπ πξφθεηηαη λα δηδάμνπλ. Γηα θάπνηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε επηβξάβεπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ε ελεξγφο αθξφαζε 

ιεηηνπξγνχλ πνιχ ελζαξξπληηθά. 

 

Απφ ηελ θαηεγνξία 13 νη πην ζπρλέο ηερληθέο είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο δηδαζθαιίαο ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ε ρξήζε πνηθίισλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Γηα 11 ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε κχεζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

παξαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο βνεζά ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε κηαο 
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ζεκαηηθήο ελφηεηαο θαη ζηελ εκβάζπλζε ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρνληαη νη καζεηέο. 

Γεληθά θαη ζηελ θαηεγνξία 13 παξαηεξείηαη κία πνηθηιία κεζφδσλ, γηα παξάδεηγκα 

θηλαηζζεηηθψλ, δξακαηνπνίεζεο, ηδνεζχειιαο ή πξφζζεηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ, 

πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο χιεο. 

 

Γηα ηελ νιφηεηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ νη νξγαλσηηθέο παξάκεηξνη ηεο 

δηδαζθαιίαο (θαηεγνξία 14) θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ, θπξίσο ε απνηίκεζε ηεο γισζζηθήο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ επφκελνπ καζήκαηνο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζα 

ζηελ ηάμε, ε νπνία γηα θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο λνείηαη νιφθιεξε ε ηάμε. Σα 

θξηηήξηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ καζεηψλ (θαηεγνξία 15) πνηθίιινπλ, ππφθεηληαη 

σζηφζν φια ζε έλαλ ζηφρν, ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο: 

    «Γίλσ ζε θάζε νκαδνύια δηαθνξεηηθό θείκελν, κε βαζκό δπζθνιίαο αλάινγν ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο. Τν θείκελν ζπλνδεύεηαη από έλα εξώηεκα, ζην νπνίν θαιώ ηνπο 

καζεηέο λα εζηηάζνπλ, δειαδή παξαδείγκαηα, αηηίεο, ζπλέπεηεο. Γηαθνξεηηθέο νκάδεο 

κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην θείκελν, κε δηαθνξεηηθό, όκσο εξώηεκα.»   (εθπαηδεπηηθφο 8)  

    «Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη θηλεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ νκάδσλ. Απηό επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνθιήζεηο θαη απνθεύγεηαη ε ζηαηηθόηεηα, 

εθόζνλ ε εηνηκόηεηα ελόο καζεηή κπνξεί λα αιιάδεη κε ηνλ θαηξό.»   (εθπαηδεπηηθφο 9) 

 

 Έλα θξηηήξην νκαδνπνίεζεο δελ είλαη πάληα ζηαζεξφ γηα θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

νη νπνίνη πνιιέο θνξέο πεηξακαηίδνληαη θαη ηα αλαζεσξνχλ: 

    «Υπάξρεη πεξίπησζε λα ηνπο ρσξίζσ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο ή αλάινγα κε 

ηνλ θίιν ηνπο, κε ην πώο ζέινπλ. Γελ μέξσ αλ πάληα είλαη ζσζηό, αιιά δελ έρσ έλαλ 

ζηαζεξό ρσξηζκό νκάδσλ. Δπεηδή πνιύ ζπρλά ζην ΔΠΑΛ ηα θείκελα πξνζθέξνληαη γηα 

νκαδηθέο εξγαζίεο θαη είλαη θαη πνιύο ν ρξόλνο, είλαη δίσξν ην κάζεκα θάζε θνξά, 

ζπρλά γίλνληαη νκαδηθέο εξγαζίεο, ε… είπα θάπνηα ζηηγκή λα θηηάμσ θάπνηεο νκάδεο 

θαη πάληα λα είλαη απηέο. Δ… δε κνπ άξεζε, δελ ην είδα λα ιεηηνπξγεί πάξα πνιύ θαιά, 

νπόηε αιιάδσ ηηο νκάδεο, όρη ληε θαη θαιά θάζε θνξά, αιιά θάλσ αιιαγέο.» (εθπ. 4) 

Γηα θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεηνχκελν ζηηο νκάδεο δελ είλαη κφλνλ ηα θξηηήξηα 

δεκηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη ν ηξφπνο νξγάλσζήο ηνπο, πνπ απνηππψλεηαη ζηελ 

θαηεγνξία 14: ηα κέιε ζηηο νκάδεο κπνξεί λα απηννξγαλψλνληαη ή λα ελαιιάζζνπλ 

θπθιηθά ξφινπο ή λα ελαιιάζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε άιιεο νκάδεο. 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ πνιινί ζπλεληεπμηαδφκελνη 

κίιεζαλ γηα ηελ ηππνινγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο 

(θαηεγνξία 16). Ζ πιεηνςεθία αλαζέηεη εξγαζίεο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη ην 

γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ελψ ιίγνη κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ηνπο.  Γηα ην 

1/3 ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ πνιχ απνδνηηθέο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε αλάζεζε 

ξφισλ θαη νη ειεχζεξεο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. Μεξηθνί αλαζέηνπλ δξαζηεξηφηεηεο 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, βαζηθέο γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ θαη ηε 

ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηά ο ηνπο. 

  

ζνλ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη, ιφγσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

θχζεο θαη ηνπ εχξνπο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γισζζηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεηψλ, δελ κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ κφλνλ ζηα θαζηεξσκέλα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Γηα απηφ θαη εθαξκφδνπλ ελαιιαθηηθά δηάθνξεο ηερληθέο 

αμηνιφγεζεο (θαηεγνξία 17), νη νπνίεο ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο, πξσηίζησο εληφο ηεο ηάμεο, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη νη 

εξγαζίεο ζην ζπίηη. Γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ε αμηνιφγεζε 

είλαη δηαξθήο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηάμε θαη εηδηθφηεξα 

απφ ηελ απνηχπσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, γηα πνιινχο ε 

αμηνιφγεζε έρεη λφεκα, φηαλ γίλεηαη αλαθνξηθά κε ην επίπεδν γισζζηθήο βειηίσζεο 

ηνπ θάζε καζεηή ρσξηζηά, είηε βξαρππξφζεζκα, δειαδή ζε κηα δηδαθηηθή ψξα, είηε 

καθξνπξφζεζκα, ζην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί, επίζεο, λα 

αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάδεηαη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ 

νκάδα, αθφκε θαη ζηνλ βαζκφ εκπέδσζεο κηαο γισζζηθήο ελφηεηαο κέζα απφ ηε 

δηδαζθαιία ησλ επφκελσλ. 

 

Οξηζκέλνη ζπλεληεπμηαδφκελνη επεζήκαλαλ δεηήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ησλ καζεηψλ, φπσο ηεο νξγάλσζήο ηνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία θάζε 

καζεηήο εμσηεξηθεχεη ηε ζθέςε ηνπ: 

   «Πνιύ ζεκαληηθό γηα κέλα είλαη ε πξνθνξηθή, ε δσληαλή παξνπζία ηνπ καζεηή κεο 

ζηελ ηάμε, πώο ελεξγνπνηείηαη, πώο θαιιηεξγεί ηνλ δηάινγν, πώο εθθξάδεηαη, πώο 

ζθέθηεηαη, πώο καζαίλεη ζηγά ζηγά λα μεδηπιώλεη, λα μεηπιίγεη ηε ζθέςε ηνπ, λα 

νξγαλώλεη ηνλ πξνθνξηθό ηνπ ιόγν, γηαηί ν πξνθνξηθόο θαη ν γξαπηόο ιόγνο πξέπεη 

ηαπηόρξνλα λα εμειίζζνληαη, λα ζπλδπάδνληαη θαη λα θαιιηεξγνύληαη. Απηό ην θνκκάηη 
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ζηε δηδαζθαιία πνπ ν καζεηήο εθθξάδεη κε πνηνλ ζπιινγηζκό έθηαζε ζηε δηθή ηνπ 

απάληεζε, ε… απηό λνκίδσ όηη είλαη ην πην παξαγσγηθό. Καη πξέπεη λα πσ όηη απηό κε 

βνεζάεη λα θαηαιάβσ πνιιά θαη γηα απηόλ ηνλ ίδην.»             (εθπαηδεπηηθφο 6) 

    Δλλέα θηιφινγνη αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ: 

    «…γηα παξάδεηγκα έλα παηρλίδη ξόισλ, ηη ζα ιέγαηε εζείο αλ ήζαζηαλ ν δηεπζπληήο 

θη εξρόηαλ ην δεθαπεληακειέο, πώο ζα αληηθξνύαηε ηελ εξώηεζε, αλ κηιάκε γηα 

δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο θαη ζηελ απάληεζή ηνπ, πξνθνξηθή ή γξαπηή δε 

ρξεζηκνπνηήζεη θακία δεπηεξεύνπζα πξόηαζε, είλαη έλα απνηέιεζκα ην νπνίν εγώ 

πξέπεη λα ην αμηνινγήζσ. Αλ κηιάκε γηα ηε δηαθνξά κεηαμύ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ 

ιόγνπ θαη ζηνλ γξαπηό ιόγν ζπλερίδεη λα κηιά όπσο κε ηα θηιαξάθηα ηνπ ζηελ πιαηεία 

είλαη θάηη πνπ εγώ ζα αμηνινγήζσ.»                                          (εθπαηδεπηηθφο 25) 

 

Οξηζκέλνη θηιφινγνη εληάζζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο είηε κε αιιειναμηνιφγεζε είηε κε απηναμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ελψ 

ε αλαηξνθνδφηεζε ηελ ψξα πνπ εθπνλνχληαη νη εξγαζίεο κέζα ζηελ ηάμε βνεζά ηα 

παηδηά λα δηνξζψζνπλ άκεζα ηα ιάζε ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ. Σέινο, κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζπλεληεπμηαδφκελσλ επεζήκαλαλ ηελ πεξηγξαθηθή θαη δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε, απαξαίηεηε ζην γισζζηθφ κάζεκα, κε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ 

αδπλακηψλ ζηνλ ιφγν, αιιά θαη κε εζηίαζε ζηα δπλαηά ζεκεία ηνπ καζεηή πνπ ζα 

ηνλ βεζήζνπλ λα εμειηρζεί γισζζηθά. 

 

5.5 ύνδεςη τησ διαφοροποιημϋνησ διδαςκαλύασ με τη ςχολικό 

αποτελεςματικότητα 

Οη θαηεγνξίεο θαη νη θσδηθνί-ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζχλδεζε 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 9. 5
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο 

Δ. ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο ΔΝΜΑΓΗΔΜ= Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ 
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δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηάμεο  

ησλ καζεηψλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο 

ΑΗΠΑΡΣΑ= Αίζζεκα παξξεζίαο ζηελ ηάμε 

ΑΗΔΔΝ= Αίζζεκα ζεβαζκνχ θαη 

ελζπλαίζζεζεο ζηελ ηάμε 

ΑΝΣΤΝΔ= Αληίιεςε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο 

κέζα ζηελ ηάμε 

ΑΗΑΝΟΜ= Αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηελ 

νκάδα ηεο ηάμεο 

ΑΡΤΝΓΡΑ= Άξηηνο ζπληνληζκφο δξάζεσλ 

κέζα ζηε ηάμε 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ= Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

πιηθνχ δηδαζθαιίαο 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ= Αίζζεκα ραξάο θαη 

ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ= Δπράξηζην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ= Γεθηηθφηεηα καζεηψλ 

απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ= Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

ΚΑΚΛΔΜΑ= Καιιηέξγεηα θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο κέζα ζηελ ηάμε 

ΚΛΚΟΗΓΗΚ= Γεκηνπξγία θιίκαηνο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηελ ηάμε 

ΑΗΓΗΑΦΤ= Αίζζεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

σο θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο 

ΓΗΑΛΓΖΜ= Γηεμαγσγή δηαιφγνπ κε 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  

ΔΝΑΚΡΠΑ= Αλάπηπμε ηεο ελεξγνχ 

αθξφαζεο σο ζηνηρείνπ παξαγσγηθήο 

ζπλνκηιίαο 

ΜΔΗΑΝΣΑΓ= Μείσζε ηεο αληαγσληζηηθήο 

δηάζεζεο 
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ΑΠΣΔΡΠΔ= Απαιιαγή καζεηψλ απφ 

ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ζπκκαζεηψλ ηνπο 

ΑΞΟΜΚΟΗ= πλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο 

νκάδαο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ= Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

δηάζηαζεο ηεο ηάμεο 

ΑΞΑΣΠΟΜ= πλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο 

ηεο αηνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ νκάδα 

ΓΗΣΑΓΗΑΠ= Αλάδεημε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

ηάμεο κέζα απφ ηελ έθθξαζε δηαθνξεηηθψλ 

απφςεσλ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε 

γισζζηθή επίδνζε ηνπ καζεηή  

ΔΜΛΔΑΣΑΝ= Δκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ 

κέζσ ηεο αηνκηθήο αλαδήηεζεο 

ΑΦΑΚΓΛΧ= αθήλεηα θαη αθξίβεηα ζηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ= Οξζή δφκεζε ηνπ ιφγνπ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ= Γισζζηθή εμέιημε ζε 

αληηζηνηρία κε ην αξρηθφ γισζζηθφ επίπεδν 

ΤΝΑΞΓΛΧ= πλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο 

γιψζζαο ζηε δσή ηνπο 

ΓΛΔΣΓΡΓΟ= Αλάπηπμε γισζζηθήο 

εηνηκφηεηαο ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο 

ΑΤΘΓΖΜΔΚ= Καιιηέξγεηα απζνξκεηηζκνχ 

θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ έθθξαζε 

ΔΜΔΠΗΥΓΗ= Δκπινπηηζκφο 

επηρεηξεκαηνινγίαο κέζα απφ ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο 

ΔΤΥΠΡΟΛΟ= Απφθηεζε επρέξεηαο ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν 

ΔΝΔΣΓΛΜΑ= Δλίζρπζε ηεο εηνηκφηεηαο 

ζηελ πνξεία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΚΑΠΑΡΓΛΧ= Καιιηέξγεηα παξαγισζζηθψλ 
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ζηνηρείσλ ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

ΑΝΑΝΑΓΗΚ= Αλάπηπμε ησλ αλαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή 

ΠΡΟΑΠΘΔ= Γηακφξθσζε πξνζσπηθήο 

άπνςεο θαη ζέζεο ζε έλα δήηεκα  

20  Ζ επίδξαζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  γλσζηηθή  

επίδνζε  ηνπ καζεηή 

ΚΗΓΗΑΠΚΔΗ= Κίλεηξα γηα ην δηάβαζκα 

πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ 

ΚΡΚΔΓΔΠ= Αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

κέζα απφ ηε δηαπξνζσπηθή γισζζηθή 

επηθνηλσλία 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ= Δλίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο 

σο πξνο ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ= Απφθηεζε απηνλνκίαο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία 

ΑΝΝΔΔΝΓ= Αλαθάιπςε λέσλ 

ελδηαθεξφλησλ  

ΑΠΑΓΥΔΞ= Απαιιαγή απφ ην άγρνο ησλ 

εμεηάζεσλ 

ΓΖΔΠΜΑΘ= Γεκηνπξγία επηζπκίαο γηα 

κάζεζε ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο 

ΑΤΣΓΝΧ= Απφθηεζε απηνγλσζίαο ζε 

γλσζηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

ΔΜΝΔΓΝΔΜ= Δκπέδσζε ηεο λέαο γλψζεο 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζε επφκελα 

καζήκαηα 

ΑΝΜΔΣΓΔΞ= Αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ κάζεζεο 

ΑΝΠΡΟΔΤΘ= Αλάιεςε πξνζσπηθήο 

επζχλεο γηα ηελ επίδνζε απφ πιεπξάο καζεηή 

ΑΠΦΟΒΔΛΑ= Απαιιαγή απφ ηνλ θφβν ηνπ 

ελδερφκελνπ ιάζνπο  

ΒΑΓΝΚΑΝΜ= Γεκηνπξγία βάζεσλ γηα ηε 
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ζπλνιηθή γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

ηνπ καζεηή  

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ  

ΤΝΗΚΑΠΜ= πλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ= Δλίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο 

επζχλεο γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ 

ΔΝΡΖΓΔΚ= Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο εγέηε κέζα ζηελ ηάμε 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ= Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα 

απηνθξηηηθή ζηε δηδαζθαιία 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ= Ζ ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο καζεηέο σο θίλεηξν γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ= Δλίζρπζε ηεο άλεζεο ζηε 

δηαρείξηζε πνηθίισλ καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ 

ΗΚΑΝΜΑΘΑ= Απμεκέλε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

θάζε καζεηή 

ΔΤΠΡΔΡΜΑ= Δχζηνρε πξνζαξκνγή ησλ 

εξσηήζεσλ ζην επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή 

ΗΚΑΞΔΚΔΡ= Απμεκέλε ηθαλφηεηα νξζήο 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ΑΠΣΔΓΔ= Απαιιαγή απφ ζηεξεφηππεο 

πξαθηηθέο δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΔΛΓΖΑΞΠ= Διεχζεξε θαη δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ΤΝΔΓΗΓΧ= Γεκηνπξγία ζπλέρεηαο θαη 

ζπλεθηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο αλά 

δηδαθηηθή ψξα 

ΓΗΓΜΑΓΔΚ= Ζ δηδαθηηθή πξάμε σο 

καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα ηνλ ίδην ηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ 

ΔΝΓΔΔΚΜΑ= Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ 

ΓΔΥΔΦΓΓ= Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

ΜΔΝΔΚΜΑ= Γεκηνπξγία ζρέζεσλ κεληνξίαο 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ  

 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο φισλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία επηδξά ζεηηθά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηάμεο (θαηεγνξία 18), θπξίσο 

ιφγσ ηεο ελεξγνπνίεζεο φισλ ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, νη νπνίνη 

πιένλ ζθέθηνληαη θαη εθθξάδνληαη ειεχζεξα, αηζζαλφκελνη ηαπηφρξνλα ζεβαζκφ 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη αληηιακβαλφκελνη ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο. Γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ηζρπξνπνηείηαη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζηελ 

νκάδα θαη εληζρχεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ.  

 

Παξάιιεια κε ην πλεχκα ηεο νκαδηθφηεηαο, πνπ θπξηάξρεζε ζηηο ζπλεληεχμεηο, 

αξθεηνί θηιφινγνη αλαθέξζεθαλ ζηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο: ελλέα ππνγξάκκηζαλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε πνπ απνθηά ε ηάμε, 

ηέζζεξηο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ πιεπξάο καζεηψλ ηεο αμίαο ηεο νκάδαο ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πέληε ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ελψ 

γηα ηξεηο εθπαηδεπηηθνχο ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία νδεγεί ζε δεκνθξαηηθέο 

δηεξγαζίεο κέζα ζηελ ηάμε. Γηα θάπνηνπο θηινιφγνπο ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

θαηαθέξλεη λα ζπάζεη κηα ζεηξά απφ ζηεξεφηππα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, 

φπσο ην πλεχκα ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θάπνησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο, αιιά κε ηελ αίζζεζε φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη κηα 

θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. 

 

Σα παξαθάησ ιεγφκελα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε δηάδξαζε ηεο ηάμεο: 

    «Η ηάμε γίλεηαη νκάδα. Γελ ππάξρεη απηόο ν θαηαθεξκαηηζκόο πνπ ιέγακε παιηόηεξα 

ηα πξώηα ζξαλία, νη πίζσ καζεηέο θαη ηα ινηπά, αιιά όηαλ θαηνξζώλεηο ώζηε λα 
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δώζεηο θσλή, ιόγν, ξόιν ζε καζεηέο, θπζηθά θνηηάδνληαο θάζε θνξά ην επίπεδό ηνπο. 

Αλ θαηνξζώζεηο θαη δώζεηο έλαλ κηθξό ξόιν αθόκε θαη ζε παηδηά κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα, γίλνληαη θη απηά κέξνο ηεο ηάμεο, ληώζνπλ όηη είλαη κέξνο ηεο νκάδαο θη 

όηη κπνξνύλ λα θαηαθέξνπλ θάπνηα πξάγκαηα. Σπάεη επίζεο ε ινγηθή όηη κόλνλ 5-6 

καζεηέο ζα κα δώζνπλ ηηο απαληήζεηο. Δ… είλαη ζεκαληηθό πξάγκα ην λα ληώζεηο κηα 

ηάμε σο ηάμε θη όρη σο άζξνηζκα κνλάδσλ.»                               (εθπαηδεπηηθφο 25) 

     «Μαζαίλνπλ λα αθνύλ θαη ηνπο άιινπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάινγν κε θαιύηεξν 

ηξόπν, πην παξαγσγηθό θαη ηέινο πάλησλ λα θαηαιαβαίλνπλ όηη θαλέλαο δελ ππάξρεη 

απηό πνπ ιέκε ν θαθόο καζεηήο πνπ ηνλ ζέηνπκε ζην πεξηζώξην. Ο θαζέλαο θάπνηα 

δπλαηόηεηα έρεη, θάπνηα δεμηόηεηα, θάηη κπνξεί λα θάλεη, άξα βειηηώλνληαη θαη νη 

ζρέζεηο κέζα ζην ηκήκα, ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, αιιειεπίδξαζεο.»   (εθπαηδεπηηθφο 5) 

    «Τν ελδηαθέξνλ γεληθόηεξα θαη ε πξνζνρή θαίλεηαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ην πόζν 

ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα απνθσδηθνπνηνύλ ηα κελύκαηα ελόο θεηκέλνπ ή ελ πάζεη 

πεξηπηώζεη ηα κελύκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κεο ζηελ ηάμε, ε… θαη λα πάλε παξαπέξα, λα 

ζπλερίζνπλ…»                                                                                   (εθπαηδεπηηθφο 13) 

 

Γεληθφηεξα, δεκηνπξγείηαη έλα επράξηζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, κε έληνλν ην θιίκα 

εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο, κε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ δηδαζθαιίαο 

θαη κε κηα αξηηφηεηα ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ απνθιείεη ηε ρανηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ ηάμε. 

 

Γηα ηνπο θηινιφγνπο ζεκαζία έρεη ε επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

θαη ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ θάζε καζεηή ρσξηζηά (θαηεγνξία 19). Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ παξαηεξεί γισζζηθή εμέιημε ηνπ καζεηή ζε 

αληηζηνηρία κε ην αξρηθφ γισζζηθφ ηνπ επίπεδν, επξηζθφκελε ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

αξρηθφ ζηφρν, δειαδή λα βειηησζεί ν καζεηήο φρη ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, 

αιιά ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Οη πεξηζζφηεξνη ζπλεληεπμηαδφκελνη δηαπηζηψλνπλ, 

επίζεο, φηη κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, βαζηζκέλε ζηε γισζζηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αμία ηεο γιψζζαο ζηε δσή ηνπο, 

φληαο κελ θνηλφ εξγαιείν γηα φινπο, αιιά αμηνπνηνχκελν κε βάζε ηελ εθάζηνηε 

αλάγθε θαη πεξίζηαζε. 

 

Οη παξαπάλσ επηδξάζεηο έρνπλ αληίθηππν ζε πνηθίιεο ρξεζηηθέο φςεηο ηεο γιψζζαο 

φζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο. Σν ήκηζπ πεξίπνπ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ παξαηεξεί 



 

89 

 

νξζφηεξε δφκεζε ζηνλ ιφγν ησλ καζεηψλ, ελψ ν εκπινπηηζκφο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ε επρέξεηα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ν απζνξκεηηζκφο θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ έθθξαζε, ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ, ε ζαθήλεηα θαη ε 

αθξίβεηα ζηε γιψζζα, ε αλάπηπμε ησλ αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ αλαθέξνληαη 

μερσξηζηά ή ζπλδπαζηηθά απφ νξηζκέλνπο θηινιφγνπο: 

    «…γξάθνπλ θαη κηινύλ πεξηζζόηεξν, ε… αζθνύληαη θαη ζηε γξαθή θαη ζηελ νκηιία… 

ζα έιεγα όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη έλα ζεκείν εθθίλεζεο λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, 

λα δνκήζνπλ ηνλ ιόγν ηνπο, πξνζζέηνληαο ζηγά ζηγά λέεο ιέμεηο ζην γισζζηθό ηνπο 

ξεπεξηόξην»                                                                                (εθπαηδεπηηθφο 14) 

    «Τε ξήζε ηνπ Βηληγθελζηάηλ όηη ηα όξηα ηεο γιώζζαο κνπ είλαη ηα όξηα ηνπ θόζκνπ 

κνπ ηελ θαηαιαβαίλνπλ πιένλ πνιύ θαιά…»                               (εθπαηδεπηηθφο 2) 

 

Ζ γισζζηθή επίδνζε κέζσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζπλδέεηαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ πνξεία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, 

αιιά θαη ηεο γισζζηθήο ηνπο εηνηκφηεηαο ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο. 

 

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζην γισζζηθφ κάζεκα 

θηλεηξνπνηνχλ ηνλ καζεηή ζε επξχηεξα πεδία ζηε κάζεζε (θαηεγνξία 20), νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο επεζήκαλαλ ηελ απφθηεζε απηνλνκίαο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηελ αλάπηπμε ζχλζεηεο θαη θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο γισζζηθήο απηνπεπνίζεζεο. 

 

Γηα νξηζκέλνπο θηινιφγνπο ε θηλεηξνπνίεζε είλαη ε επηζπκία ησλ καζεηψλ λα 

καζαίλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ κφλνη ηνπο πνηθίια θεηκεληθά είδε. Γηα θάπνηνπο, 

κάιηζηα, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αλνίγεη λέα κνλνπάηηα ζηε κάζεζε θαη 

νδεγεί ηνλ καζεηή ζε λέα ελδηαθέξνληα. 

 Έλα άιιν ζθέινο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη ε απφδεημε φηη ν καζεηήο έρεη 

θαηαλνήζεη ηε γλψζε, φπσο αληαλαθιάηαη ζηελ αμηνπνίεζή ηεο ζε επφκελεο 

δηδαθηηθέο ελφηεηεο ή θαη κε ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κάζεζεο, 

ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο θηινιφγνπο. Γηα ιίγνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε επίδξαζε 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηνλ καζεηή ζρεηίδεηαη θαη κε ηνλ βαζκφ πνπ 

αληηιακβάλεηαη ν ίδηνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα απηννξγαλσζεί. Γηα 

κηα κηθξή κεξίδα θηινιφγσλ ε επίδξαζε είλαη θαη ςπρνινγηθή, θαζψο ε ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ηνπο απαιιάζζεη απφ ηα άγρνο ησλ εμεηάζεσλ, ελψ ην αίζζεκα ηεο 
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παξξεζίαο ληθά ηνλ θφβν ηνπ ιάζνπο. Έλαο εθπαηδεπηηθφο, κάιηζηα, ηφληζε θαη ην 

αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο ηνπ καζεηή, φπσο εληζρχεηαη κέζα απφ ηελ 

αλάιεςε ξφισλ ζηελ νκάδα. Σν γεληθφ απνηέιεζκα γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ είλαη φηη 

«βάδεηο έλαλ ζπόξν ν νπνίνο δελ μέξεηο πόηε αθξηβώο ζα θπηξώζεη» (εθπαηδεπηηθφο 

25). 

 

Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη εκθαλήο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (θαηεγνξία 21). Γηα φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο νη θαξπνί ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπο γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηνπο απνηεινχλ έλα 

ηζρπξφ θίλεηξν λα αλαπηχζζνληαη ζπλερψο θαη νη ίδηνη επαγγεικαηηθά. Οη 

πεξηζζφηεξνη, εθηφο απφ ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο, εληζρχνπλ θαη ηελ άλεζε λα 

δηαρεηξίδνληαη πνηθίια καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Γεληθά, απνηππψζεθαλ ηθαλφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία, φπσο αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

αλαγλψξηζεο ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ, δεμηφηεηεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, εχζηνρε πξνζαξκνγή ησλ εξσηήζεσλ 

ζην επίπεδν θάζε καζεηή, ηθαλφηεηα νξζήο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο, κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία θαη δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αιιά 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ζπλέρεηαο θαηά ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε. 

 

Σέινο, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο θαη ηνπ εγεηηθνχ ηνπο ξφινπ κέζα ζηελ ηάμε, κέζα απφ δηεξγαζίεο πνπ νδεγνχλ 

ζηαδηαθά ζηελ αλεμάξηεηε κάζεζε. ην πιαίζην απηφ επεζήκαλαλ ηελ επζχλε πνπ 

ληψζνπλ γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. 

5.6 Δυςκολύεσ κατϊ την εφαρμογό τησ διαφοροποιημϋνησ 

διδαςκαλύασ 
Γηα φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε δηδαζθαιία κε γλψκνλα ηελ πνηθηινκνξθία 

ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Ζ πιεζψξα ησλ 

δπζθνιηψλ, αιιά θαη ησλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο νη θηιφινγνη πξνζπαζνχλ λα 

μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα, απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 10: 

Πίλαθαο 10. 6
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο 

Σ. ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 
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ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

ΤΝΔΓΡΔΚ= Απαίηεζε ζπλερνχο εγξήγνξζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε 

ΧΚΟΤΔΚ= σκαηηθή θνχξαζε εθπαηδεπηηθνχ 

ΚΑΦΤΓΗΔΚ= Καθή ςπρηθή δηάζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

ΔΛΚΑΓΠΔ= Διιηπήο θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθνχ 

σο πξνο ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ηνπ καζεηή 

ΔΛΚΑΓΗ= Διιηπήο θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθνχ 

σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ 

ΛΑΔΚΜΑΓΤ= Λαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ 

ΑΝΓΔΝΔΚΛΑ= Αδπλακία εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ ηνπ θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο 

ΑΠΑΗΥΔΜ= Απαηηεηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

καζήκαηνο 

ΔΛΔΤΥΣΠΔ= Έιιεηςε επρέξεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

ΔΛΚΑΔΤΟΜ= Διιηπήο θαηάξηηζε 

εθπαηδεπηηθνχ σο πξνο ηελ επέιηθηε δηαρείξηζε 

ησλ νκάδσλ 

ΔΞΗΜΑΓΓΔ= Γπζθνιία εμηζνξξφπεζεο ησλ 

πνηθίισλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ κε βάζε ην 

δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ 

ΔΛΚΑΔΤΣΔ= Διιηπήο θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθνχ 

σο πξνο ηελ επέιηθηε ρξήζε ησλ πνηθίισλ 

ηερληθψλ 

ΓΟΡΓΛΔΟΜ= Γπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ  
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ΓΤΓΗΜΤΓΔ= Γπζθνιία δηαρείξηζεο καζεηψλ κε 

πςειφ γλσζηηθφ επίπεδν 

ΣΑΥΑΛΠΡΜ= Ζ ηαρχηεηα αιιαγήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 

ΒΑΘΑΞΗΦΗ= Γπζθνιίεο ζηε βαζκνινγηθή 

αμηνιφγεζε απφ πιεπξάο θηινιφγσλ ιφγσ ηεο 

επξχηεηαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

23 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ= Έιιεηςε θηλήηξσλ απφ πιεπξάο 

καζεηψλ 

ΦΟΜΑΔΝΑΠ= Φφβνο καζεηψλ γηα ελδερφκελε 

απφξξηςε 

ΦΟΠΑΡΣΔ= Φφβνο ησλ καζεηψλ γηα 

παξέθθιηζε απφ ηε ζηεξενηππία ιφγσ ηεο 

ηππνπνηεκέλεο κνξθήο εμεηάζεσλ  

ΟΗΚΠΡΟΜΑ= Οηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα 

καζεηψλ 

ΔΛΠΟΛΓΗΑ= Έιιεηςε πνιηηηζκηθήο δηάδξαζεο 

κεηαμχ ζρνιείνπ θαη θνηλσλίαο 

ΣΤΠΓΡΑΥ= Δπαλαιακβαλφκελε ηππνπνίεζε 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

ΔΛΤΓΗΥ= Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο γηα 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηνλ ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ 

ΔΛΠΛΖΓΗ= Διιηπήο παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα 

ηνπο καζεηέο απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

ΔΛΤΓΡΑΒ= Έιιεηςε ζπληνληζκνχ δξάζεσλ 

ηνπ ζρνιείνπ γηα έγθαηξε βνήζεηα ζηνπο καζεηέο 

ΓΛΔΠΥΑΜ= Σν γισζζηθφ επίπεδν αξθεηψλ 

καζεηψλ πνιχ ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ΓΗΑΦΜΑΓΤ= Κπξηαξρία ηεο αληίιεςεο γηα 

δηαθνξνπνίεζε κφλνλ ζε ζρέζε κε ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
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ΑΠΧΓΧΡΔΓ= Απψιεηα δηδαθηηθψλ σξψλ ιφγσ 

κε πξνγξακκαηηζκέλσλ εκβφιηκσλ δξάζεσλ 

ΑΝΣΑΓΜΑΘ= Αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ 

ΠΡΔΚΜΑΓΤ= Πξφρεηξε εθηίκεζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απφ ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ 

ΔΠΑΝΜΓΤ= Δπηδεξκηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

καζεζηαθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ απφ 

ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ 

ΣΗΜΑΘΓΤ= ηηγκαηηζκφο ησλ καζεηψλ ιφγσ 

ησλ καζεζηαθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δπζθνιηψλ 

ηνπο 

ΜΔΛΤΝΜΑ= Μεξηθή έιιεηςε 

ζπλεξγαηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο 

ΔΛΔΞΜΑΤΠ= Έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ 

καζεηψλ κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ 

ΑΠΟΗΚΥΟ= Απαμησηηθέο αληηιήςεηο ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ γλσζηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ 

ΓΝΤΠΥΑΠ= Γλσζηηθφ ππφβαζξν πνιχ 

ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ΑΜΦΥΜΑΘ= Ακθηζβήηεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ 

ΔΛΒΗΔΜΘΔ= Έιιεηςε βησκάησλ θαη 

εξεζηζκάησλ ζηνπο καζεηέο ζρεηηθψλ κε 

νξηζκέλε ζεκαηνινγία 

24 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε 

δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ= Πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο ιφγσ ησλ πνιππιεζψλ ηκεκάησλ 

ΔΛΣΔΥΔΞ= Έιιεηςε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΔΛΔΗΚΗΝΔ= Διιηπήο εηθφλα γηα ηνπο καζεηέο 
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ιφγσ ηεο ζπρλήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε δηάθνξεο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ΥΡΠΗΚΑΤΛ= Υξνληθή πίεζε γηα θάιπςε ηεο 

χιεο 

ΔΞΓΟΔΛΔΚ= Ζ απζηεξά εμεηαζηηθνθεληξηθή 

δνκή ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ΔΛΟΡΓΗΑΓ= Έιιεηςε νξγαλσκέλεο πξφηαζεο 

γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο 

ΓΤΦΤΥΠΟΣ= Γπζθνιία ςπρνγξάθεζεο ηνπ 

καζεηή ιφγσ ησλ πνιππιεζψλ ηκεκάησλ 

ΑΠΔΡΓΓΤΔ= Απνπζία εξσηήζεσλ 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα 

ΑΝΠΡΔΔΤΛ= Αλαληηζηνηρία ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

ζηελ πινπνίεζή ηνπ 

ΤΠΦΟΡΔΡΦ= Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο 

ηνπ θηινιφγνπ 

ΔΛΠΟΑΝΠΡ= Έιιεηςε πνηνηηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ΔΛΟΡΔΤΠΤ= Έιιεηςε νξγαλσκέλνπ επνπηηθνχ 

πιηθνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνηθηιφκνξθεο 

χιεο ζην γισζζηθφ κάζεκα  

25 Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ θαηά ηε δηαρείξηζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΦΤΥΔΝΘΜΑ= Φπρνινγηθή ελζάξξπλζε 

καζεηψλ 

ΟΡΡΟΛΚΑΘ= Οξηνζέηεζε ξφισλ θαη 

θαζεθφλησλ κέζα ζηελ ηάμε 

ΠΡΟΣΔΔΞ= Υξήζε πξνζσπηθνχ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζην ζρνιείν 

ΔΝΔΚΠΡΟΜ= Δλδηαθέξνλ εθπαηδεπηηθνχ γηα 

ηελ απνηχπσζε (ή έθθξαζε) ησλ πξνβιεκάησλ 

θάζε καζεηή 
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ΤΝΓΓΣΤΠ= πλδπαζκφο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ηα ηππηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ 

ΧΓΗΑΥΡ= σζηφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

θαηά ηε δηδαζθαιία 

ΔΝΑΓΒΟΤ= Δλίζρπζε ησλ αδχλακσλ 

καζεηψλ κε ηε βνήζεηα ζπκκαζεηψλ ηεο ζην 

πιαίζην ησλ νκάδσλ 

ΚΑΣΜΑΘΓΤ= Πξνζεθηηθή θαηαγξαθή ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

ΑΞΗΟΜΔΡΓ= Αμηνπνίεζε ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο 

ΑΝΟΡΓΟΜ= Αλαπξνζαξκνγή ηεο νξγάλσζεο 

ησλ νκάδσλ 

ΑΝΤΛΔΠΟΜ= Αλαπξνζαξκνγή ηνπ πιηθνχ 

επεμεξγαζίαο ηεο νκάδεο  

ΜΤΒΗΧΘΔ= Μχεζε ησλ παηδηψλ ζε βησκαηηθέο 

εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηνινγία ηεο 

ελφηεηαο 

ΠΡΟΡΓΓΗΓ= Πξνζεθηηθφηεξε νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ηεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

26 Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα 

ηελ πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΦΤΑΤΣΡΔΚ= Φπρηθή απηνξξχζκηζε 

εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΖΓΡΟ= πλεηδεηνπνίεζε ηνπ εγεηηθνχ ηνπ 

ξφινπ 

ΑΚΑΤΣΚΡ= Άζθεζε απηνθξηηηθήο 

ΠΡΔΚΔΤΝ= Πξνζέγγηζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ζπλαδέιθσλ 

ΠΡΔΞΦΟΠΡ= Πξφζθιεζε εμσγελψλ θνξέσλ – 

πξνζψπσλ ζηελ ηάμε 

ΠΡΑΝΣΠΡ= Πξνζσπηθή αλαδήηεζε ζηνηρείσλ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή 

ΠΡΔΠΜΑΘ= Πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ θάζε 
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καζεηή ρσξηζηά  

ΠΡΟΥΟΓΡ= Γηεχξπλζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ καζεηή κέζα απφ ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εθηφο ηάμεο 

ΔΞΠΟΠΟΤΛ= Πξνζπάζεηα εμεχξεζεο πνηθίισλ 

πφξσλ θαη πιηθψλ 

ΑΝΥΔΓΜΑ= Αλαδηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ 

καζήκαηνο 

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνλ 6
ν
 ζεκαηηθφ άμνλα είλαη φηη αξθεηνί θσδηθνί-

ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί αληηζηνηρνχλ ζε κνλαδηθέο πεξηπηψζεηο ζπλεληεπμηαδφκελσλ. 

Κάζε θηιφινγνο, δειαδή, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθαξκφζεη δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία έξρεηαη αληηκέησπνο κε δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα πνπ πεγάδεη είηε απφ ηνλ 

ίδην είηε απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είηε απφ ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ην δηαρεηξίδεηαη κε εμίζνπ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

Χζηφζν, ε απαίηεζε ζπλερνχο εγξήγνξζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζε έλα 

πνηθηιφκνξθν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (θαηεγνξία 22) απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε 

δπζθνιία, θαζψο ηελ επεζήκαλαλ 14 ζπλεληεπμηαδφκελνη. Πνιιέο δπζθνιίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηκεξίδνληαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ λα δηαρεηξηζηεί δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ ιφγσ ηεο ειιηπνχο θαηάξηηζήο ηνπ πάλσ ζε απηά. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

αλαγλψξηζε αδπλακίαο εμηζνξξφπεζεο ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ζηελ ηάμε: 

   «…ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ελεξγνπνηήζσ όινπο ηνπο καζεηέο, ώζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ, παξαγθσλίδσ ηνπο καζεηέο πνπ είλαη πην πξνρσξεκέλνη, πνπ ηνπο βιέπσ 

όηη βαξηνύληαη όηαλ πξνζπαζώ λα εμεγήζσ θαη ηα πην απιά ζηα παηδηά πνπ δελ 

θαηαιαβαίλνπλ, ε… εθεί θπξίσο δπζθνιεύνκαη.»                               (εθπαηδεπηηθφο 22) 

 

Οη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ζε εθπαηδεπηηθφ, 

πξνέξρνληαη απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο είηε απφ ηε ζηάζε 

ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο είηε 

απφ ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ, αθφκε θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο κε ηε κάζεζε 

(θαηεγνξία 23). Ζ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο γηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ, 

ν νπνίνο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αληηκεησπίδεη επηθαλεηαθά ηηο μερσξηζηέο 



 

97 

 

καζεζηαθέο αλάγθεο, θαίλεηαη φηη επεξεάδεη αξλεηηθά ην έξγν ησλ θηινιφγσλ κέζα 

ζηελ ηάμε: 

     «Γηα παξάδεηγκα, απηό πνπ ιεο όηη απηό ην παηδί έρεη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα, ην 

πξώην πξάγκα πνπ ζα πεη ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ή ε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

απηό ην παηδί λα πάεη ζε ηκήκα έληαμεο. Πεγαίλνληαο ζηα ηκήκαηα έληαμεο, ηα 

εληάζζνπκε όλησο ζηε ζρνιηθή κνλάδα; Τα βνεζάκε ζε απηό;»          (εθπαηδεπηηθφο 7) 

 

Σαπηφρξνλα, φηαλ ε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη εζσζηξεθήο θαη θιεηζηή ζηελ θνηλσλία 

θαη δελ πινπνηεί νπζηαζηηθέο δξάζεηο πνπ λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ, αιιά κέλεη κφλνλ ζηε ζηείξα γλψζε, δελ δχλαηαη λα θεξδίζεη ηνλ καζεηή 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: 

    «Απηό ην πξάγκα λα είλαη ε θνηλσλία έμσ θαη ην ζρνιείν λα θιείλεη ηελ πόξηα ζ’ 

απηήλ, δελ ην θαηαιαβαίλσ…» 

    «Αλ εμαηξέζνπκε ηηο ζηεκέλεο εθδξνκέο πνπ θη απηέο γηα λα ιέκε ηελ αιήζεηα δελ 

είλαη εθπαηδεπηηθέο, δελ ππάξρεη θάηη άιιν πνπ λα βγάδεη ην παηδί έμσ απ’ ην ζρνιείν.» 

                                                                                                         (εθπαηδεπηηθφο 2) 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ην 1/3 ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ πξφβιεκα απνηειεί ην 

ρακειφ γισζζηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, θπξίσο ζηα ΔΠΑΛ θαη ζε ζρνιεία 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ, ε νπνία αξθεηέο 

θνξέο πεγάδεη απφ ηελ απαμησηηθή ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην 1/3 ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ηα πνιππιεζή ηκήκαηα, ε 

ρξνληθή πίεζε γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο θαη ε απζηεξά εμεηαζηηθνθεληξηθή δνκή ηνπ 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ  (θαηεγνξία 24) δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζθχςνπλ 

ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ γθάκα ελδηαθεξφλησλ ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Μία θηιφινγνο ζην Γεληθφ Λχθεην, εμνηθεησκέλε κε ηε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ζεσξψληαο ηεο απαξαίηεηεο σο κέζα θαιιηέξγεηαο ησλ δεμηνηήησλ 

ησλ καζεηψλ, επεζήκαλε φηη ζην ιχθεην ε αμηνπνίεζή ηνπο είλαη ειάρηζηε ιφγσ ηεο 

πίεζεο πνπ αζθνχλ νη ίδηνη νη καζεηέο γηα εμάζθεζε πάλσ ζε ζηεξενηππηθά ζέκαηα 

ησλ εμεηάζεσλ, κηα πίεζε πνπ πξνέξρεηαη θαη απφ ην εμσζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη 

θαιιηεξγεί ηε βαζκνζεξία θαη κηα αλνχζηα αληαγσληζηηθφηεηα. Γηα νξηζκέλνπο ε 

ζηεξενηππία κεηαθξάδεηαη ζε έιιεηςε πνηνηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

θαη νξγαλσκέλεο πξφηαζεο γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εληαγκέλε ζην εζληθφ 
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εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. ε απηά ηα πξνβιήκαηα πξνζηίζεηαη ε ζπρλή 

θηλεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα ζρνιεία ηαπηφρξνλα, κε 

απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνπλ κηα πξφρεηξε εηθφλα γηα ηνπο καζεηέο. 

  

Παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο ν θάζε θηιφινγνο επηρεηξεί λα ηηο πξνζπειάζεη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εζηηάδνληαο ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε 

(θαηεγνξία 25), αιιά θαη αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο εθηφο καζήκαηνο 

(θαηεγνξία 26). Ζ πξνζεθηηθφηεξε νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο αλαδεηθλχεηαη ε πην 

ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή κέζα ζηελ ηάμε, ελψ αθνινπζνχλ ε ςπρνινγηθή ελζάξξπλζε 

ησλ καζεηψλ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα εθθξάζεη ν καζεηήο ηηο 

καζεζηαθέο ηνπ δπζθνιίεο ή θαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή απηψλ ησλ δπζθνιηψλ. 

Γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ γπκλαζίνπ ε έιιεηςε εξεζηζκάησλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνο δηδαζθαιία ζεκαηνινγία – γηα παξάδεηγκα ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο – 

αληηκεησπίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο κχεζεο ησλ παηδηψλ ζε αληίζηνηρεο βησκαηηθέο 

εκπεηξίεο, ψζηε λα θαηαζηεί θαη ην κάζεκα ιεηηνπξγηθφ θαη λα απνθνκίζνπλ νη 

καζεηέο ζεκαληηθέο εκπεηξίεο. ην ιχθεην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα ζπλδπαζηεί ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

Αξθεηνί θηιφινγνη πξνζεγγίδνπλ ζπλαδέιθνπο ηνπο γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ αηνκηθά ζε έλαλ καζεηή ή γεληθφηεξα ζηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο. 

Οξηζκέλνη επηδίδνληαη ζε κηα απηνθξηηηθή ηνπ έξγνπ ηνπο, γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηη 

πήγε ιάζνο ζηε δηδαζθαιία θαη λα αλαζρεδηάζνπλ ην κάζεκά ηνπο, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο αλαδεηψληαο επηπξφζζεην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ.  

 

Αξθεηνί ζπλεληεπμηαδφκελνη, πάλησο, επεζήκαλαλ φηη ε εκπεηξία πνπ απνθηνχλ κε ηα 

ρξφληα ηνπο θαζηζηά πην ηθαλνχο ζην λα δηαθξίλνπλ ηηο αλάγθεο ζε θάζε ηάμε θαη λα 

γίλνληαη φιν θαη πην επέιηθηνη θαη κε γξεγνξφηεξα αληαλαθιαζηηθά κέζα ζε απηήλ. 

 

5.7 Προτϊςεισ για ϋνα αναπτυξιακό πλαύςιο ςτη διαφοροποιημϋνη 

διδαςκαλύα 

Γηα ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

ηάμε έρεη κηα ζπλέρεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, φρη κφλνλ κε ηε ρξήζε 

κεκνλσκέλσλ ηερληθψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο, αιιά κε ηελ θαιιηέξγεηα κηαο 
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θνπιηνχξαο δηαθνξνπνίεζεο ζε φινλ ηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ θαη κε ηελ αλάπηπμε 

θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ελαγθαιίδνληαη ηηο δηαθνξεηηθφηεηεο 

ζηελ ηάμε θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο 

απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 11. 

Πίλαθαο 11. 7
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο 

Ε. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ  

ΤΝΔΚΠΤ= πλεξγαηηθφ θιίκα ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο ζπδεηήζεηο 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ= Απνδνρή λέσλ πξννπηηθψλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 

ΑΝΚΑΓΗΠΡ= Αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ 

κεηαμχ ησλ θηινιφγσλ 

ΑΝΚΟΤΛΓΡ= Άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία κε πινπνίεζε δξάζεσλ 

ΑΞΠΟΛΔΤΚ= Αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

επθαηξηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

ΤΝΓΡΑΔΒ= πληνληζκφο δξάζεσλ γηα 

έγθαηξε  γισζζηθή  βνήζεηα ζηνπο καζεηέο 

ΔΝΡΟΛΓΟΝ= Δλεξγνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ 

γνλέσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 

ΤΑΤΣΜΔΚ= πλερήο απηνκφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε ζέκαηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο 

ΑΞΗΒΗΒΛ= Αμηνπνίεζε ησλ βηβιηνζεθψλ σο 

πφξσλ γλψζεο 

ΤΓΡΑΚΟΗ= πληνληζκφο δξάζεσλ γηα ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

ΣΖΓΗΔΥ= ηήξημε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ 

ΑΝΜΑΠΡΟΛ= πλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο 
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καζεζηαθήο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ φισλ 

ησλ γλσζηηθψλ επηπέδσλ 

ΤΓΟΚΛΜΑ= πκβνπιέο ζηνπο γνλείο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θιίκαηνο κάζεζεο ζην ζπίηη 

ΤΔΓΡΜΑΣ= χλδεζε ησλ εμσδηδαθηηθψλ 

δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηε κάζεζε κέζα ζηελ 

ηάμε 

ΤΑΠΔΚΔΡ= πλερήο απνηίκεζε 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ΚΛΗΜΑΓΔΗ= Αλαδήηεζε ησλ θιίζεσλ ηνπ 

θάζε καζεηή κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ  

ΣΔΥΔΞΑ= Δγθαηάζηαζε ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ζε θάζε ζρνιηθή αίζνπζα 

ΓΗΝΚΟΣΔΓ= Πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηα λέα θνηλσληθά θαη 

ηερλνινγηθά δεδνκέλα 

ΠΣΓΗΜΜΑΔ= Γλψζε πνιιαπιψλ ηξφπσλ 

δηαρείξηζεο καζεηψλ κε ζηφρν ηελ 

καθξνπξφζεζκε εθαξκνγή ηνπο  

28 Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ= Δπξχηεξε ππνζηήξημε απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο πάλσ ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΑΝΑΝΔΓΥ= Αλαλέσζε αλαρξνληζηηθψλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ 

ΔΜΒΗΒΑΡΚ= Δκπινπηηζκφο ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θεηκέλσλ 

ΣΔΥΔΝΗΦΟ= Σερλνινγηθή ελίζρπζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο  

ΚΑΘΒΟΚΑΘ= Καζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

βνεζνχ θαζεγεηή ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλδηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 
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ΟΛΑΝΔΓΓΗ= Οιηθή αλακφξθσζε ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ κε βάζε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΚΑΓΗΑΔΚΦ= Καιιηέξγεηα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο απφ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο 

ΛΟΓΔΠΓΡΑ= Γεκηνπξγία ινγηζκηθνχ 

δηεπθνιπληηθνχ ζην γισζζηθφ κάζεκα σο πξνο 

ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ 

αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θάζε 

ηάμεο 

ΤΝΠΓΔΤ= πλνρή ζην πεξηερφκελν ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ αλάκεζα ζε φιεο ηηο 

ηάμεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ΚΟΥΠΔΚΦ= Αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ 

ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ κέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ 

ΚΑΘΤΜΚΑ= Καζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

πκβνχινπ – Καζεγεηή γηα ηελ νκαιή έληαμε 

ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 

ΑΦΓΡΑΦΤΛ= Αθζνλία γξαθηθψλ πιηθψλ ζην 

ζρνιείν 

ΑΞΓΠΔΤΠΠ= Αμηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο  

 

πσο ζηηο δπζθνιίεο, έηζη θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο 

δηαθνξνπνίεζεο ζην ζρνιείν παξαηεξείηαη κηα πνηθηινκνξθία ζηηο ζπλεληεχμεηο, πνπ 

αλαδεηθλχεη θαη ηηο πνηθίιεο αληηιήςεηο γηα ην αλαπηπμηαθφ πιαίζην ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Ζ δηακφξθσζε κηαο ηέηνηαο θνπιηνχξαο είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο αηνκηθήο πξνζπάζεηαο κε ηε ζπιινγηθή. 

Ξεθηλψληαο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα απνηηκά ζπλερψο ην 

έξγν ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπλερείο αλαπξνζαξκνγέο ζηα λέα δεδνκέλα. Γηα ην 

ήκηζπ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ είλαη ζεκαληηθφ ν θαζέλαο λα απνδέρεηαη λέεο 
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πξννπηηθέο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φρη απαξαίηεηα ακέζσο , αιιά ζε επφκελεο 

ρξνληέο. 

 

Ζ κφληκε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είηε ζε πξνζσπηθέο 

ζπδεηήζεηο είηε επίζεκα κέζα ζηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ είλαη ν θχξηνο πφινο 

αλάπηπμεο ηεο επηζπκεηήο θνπιηνχξαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θηινιφγνπο: 

     «…ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηνλ Σύιινγν δηδαζθόλησλ, ηνλ θαζεγεηή 

θαιιηηερληθώλ, ηνλ γπκλαζηή, ηνλ κνπζηθό. Η ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθόηεηεο ζνπ 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαθύςεηο θαη ζε ελδερόκελεο θιίζεηο ησλ παηδηώλ ζε απηά ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα, άιιν κπνξεί λα έρεη κηα θιέβα κνπζηθή, άιιν λα είλαη ηδηαίηεξα 

αζιεηηθόο ηύπνο. Οη καζεηέο μεηπιίγνληαη θαη δηαθνξεηηθά ζε απηέο ηηο εηδηθόηεηεο.» 

                                                                                                  (εθπαηδεπηηθφο 16) 

 

Ζ ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη κε ηνπο γνλείο κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε 

ζπλερή επηθνηλσλία, ηηο ζπκβνπιέο απέλαληί ηνπο σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο 

κάζεζεο ζην ζπίηη, αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ ηνπο. 

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δηαθάλεθε έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ ζα ζπλδέεη δεκηνπξγηθά ηηο εμσδηδαθηηθέο δξάζεηο κε ηε δηδαζθαιία 

αμηνπνηψληαο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο επθαηξίεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο: 

    «Αλ όια ηα παηδηά ηα θέξνπκε ζε επαθή κε δξαζηεξηόηεηεο εμσδηδαθηηθέο, ηόηε θη 

απηά ζα ληώζνπλ όηη κπνξνύλ λα πνπλ θαη λα κάζνπλ πξάγκαηα, λα ζπκκεηέρνπλ, νπόηε 

κε απηνπεπνίζεζε θαη κεγαιύηεξε απηνεθηίκεζε ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θη 

έλα κάζεκα, κηα ελόηεηα θαη λα ηελ εθαξκόζνπλ. Μηα ελόηεηα κε ηνλ ξαηζηζκό βξίζθεη 

εθαξκνγή θαη ζηνπο κεηαλάζηεο ηνπ δήκνπ.»                                 (εθπαηδεπηηθφο 13) 

 

Κιεηδί, επίζεο, ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο καζεζηαθήο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ φισλ ησλ 

γλσζηηθψλ επηπέδσλ: 

    «…δελ πξέπεη λα επηθεληξσλόκαζηε κόλνλ ζηνπο αδύλακνπο καζεηέο θαη λα ράλνπκε 

έηζη ηνλ πνιύ θαιό καζεηή, ν νπνίνο επίζεο ζέιεη κηα εηδηθή κεηαρείξηζε, ώζηε λα κε 

βαξεζεί, λα πξνρσξήζεη παξαπέξα, δειαδή πξέπεη ν ζηόρνο όρη λα είλαη κνλάρα ν 

αδύλακνο, πνπ έρεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηαπηόρξνλα πξέπεη λα γίλεη θαη κηα 
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δηαθνξνπνίεζε κε ζηόρν ηε βειηίσζε θαη ην ελδηαθέξνλ θαη από ηνλ πάξα πνιύ θαιό 

καζεηή.»                                                                                           (εθπαηδεπηηθφο 4) 

 

Μία άιιε επηζήκαλζε ζρεηίζηεθε κε ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ίζεο επθαηξίεο 

κάζεζεο: 

    «…λα ιεηηνπξγνύλ βηβιηνζήθεο ώζηε ηα παηδηά λα δαλείδνληαη βηβιία αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο ή θαη βηβιία πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αγνξάζνπλε, όπσο έλα 

ζπληαθηηθό ή γξακκαηηθή, γηα λα έρνπλ όινη νη καζεηέο ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο κε ηνπο 

καζεηέο ζε θαιύηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.»                                (εθπαηδεπηηθφο 23) 

 

Γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ φιεο νη πξνζπάζεηεο, αηνκηθέο θαη 

ζπιινγηθέο, ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο, πνπ κπνξνχλ λα 

δψζνπλ έλαλ πην εχζηνρν πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο πνηθίιεο πηπρέο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Σαπηφρξνλα, νη θνξείο πνπ ραξάζζνπλ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε κία νιηθή αλακφξθσζε θαη αλαλέσζε ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ραξαθηεξηζκέλσλ απφ ζπλνρή ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο  

βαζκίδεο κε βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ ηε βάζε απφ ηελ νπνία λα κπνξνχλ λα μεθηλνχλ ηε 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο πάλσ ζηνπο άμνλεο πνπ αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα 

ππνθεθάιαηα: 

    «…ην εθπαηδεπηηθό πιηθό λα είλαη πην πινύζην, λα ππάξρνπλ πνιιαπιά βηβιία, λα 

ππάξρεη κηα θαζνδήγεζε ζε θάπνην άιιν πιηθό είηε από ηνλ ρώξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

ή ηεο ηέρλεο γεληθόηεξα ή θάπνην ινγηζκηθό πνπ ζα κνπ έδηλε ηε δπλαηόηεηα πνηα 

δξαζηεξηόηεηα λα επηιέμσ πνηα είλαη απηή πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζην επίπεδν 

ηεο δηθήο κνπ ηάμεο.»                                                                 (εθπαηδεπηηθφο 15) 

 Μία εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε κάιηζηα ηελ αλάγθε λα αθνπγθξαζηνχλ νη θνξείο ηηο 

πξνηάζεηο ησλ θηινιφγσλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δηδαθηηθή πξάμε.  

 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ΔΠΑΛ ε ζεζκνζέηεζε ηνπ βνεζνχ θαζεγεηή ζην 

κάζεκα ηεο Γιψζζαο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ θχξην θαζεγεηή κέζα ζηελ ηάμε 

απνηειεί έλα βήκα πξνφδνπ  ζηε δηεξεχλεζε θαη ζηήξημε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο καζεηέο κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  
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5.8 Προτϊςεισ για επιμόρφωςη ςε θϋματα διαφοροποιημϋνησ 

διδαςκαλύασ 

Γηα ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κέζσ ηεο επηκφξθσζεο 

κπνξνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ην θελφ ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηεο, 

λα εμνβειίζνπλ ηελ αλαζθάιεηα γηα ηηο θαηάιιειεο θάζε θνξά ηερληθέο θαη λα 

ζέζνπλ ηηο βάζεηο θαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο θνπιηνχξαο ζην ζρνιείν, 

φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 12. 

Πίλαθαο 12. 8
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο 

Ζ. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο 

ζπληειεζηέο επηκφξθσζεο  ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΑΝΣΔΥΓΡΑ= Άλζξσπνη ησλ ηερλψλ θαη ησλ 

γξακκάησλ 

Τ.ΠΑΗ.Θ.= Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ 

ΠΑΝΔΡΔ= Παλεπηζηεκηαθνί εξεπλεηέο 

ΦΟΡΤΜ= Φνξείο ζε ζέκαηα ζπκβνπιεπηηθήο 

ΔΚΠΔΗΓΑΓ= πλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο 

ΔΚΠΓΔΝΑΓ= πλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο αγσγήο 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ= Δπηκνξθσηέο γηα ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΥΟΤΜ= ρνιηθνί χκβνπινη 

ΓΗΓΔΔΚ= Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

ΔΞΔΠΔΗΓΑ= Δμεηδηθεπκέλνη επηκνξθσηέο γηα 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ΦΤΥΠΑΗΓ= Φπρνιφγνη εμεηδηθεπκέλνη ζε 

ζέκαηα παηδαγσγηθά 

ΗΔΠ= Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

ΥΟΛΓΟΝ= ρνιέο Γνλέσλ 
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ΤΠΔΡΓΔΠΔ= Τπνπξγείν Δξγαζίαο γηα ηε 

ζηήξημε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

ΤΓΥΔΓΥ= πγγξαθείο ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ    

ΚΟΗΝΛΔΗΣ= Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί  

30 Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία   

ΓΤΔΤΔΠΚΔ= Γπλαηφηεηα επειημίαο ζηελ 

επηινγή ησλ θεηκέλσλ κε βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ  

ΜΔΣΔΜΠ= Μεηάδνζε εκπεηξηψλ ζηνπο 

καζεηέο 

ΜΔΣΔΞΓΝΧ= Μεηάδνζε εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο 

ΓΝΧΘΔΧΠΛ= Γλψζε επηζηεκνληθνχ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ= Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

ΒΗΧΠΡΟΓΡ= Βησκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

δξάζεσλ 

ΣΔΥΓΗΑΠΡ= Σερληθέο δηαζεκαηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ 

ΔΜΠΔΠΤΛ= Παξνρή εκπινπηηζκέλνπ 

επνπηηθνχ πιηθνχ 

ΔΤΔΠΡΠ= Γπλαηφηεηα επειημίαο ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

ΔΠΗΜΣΠΔ= Δπηκφξθσζε ζηε ρξήζε ΣΠΔ 

ΓΔΗΓΓΗΓ= Γεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο απφ 

εηδηθνχο 

ΤΠΤΛΣΡΓΡ= Γεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ 

πιηθνχ κε ηξάπεδεο δξαζηεξηνηήησλ 

ΓΗΑΜΑΞΗ= Καηάξηηζε σο πξνο ηε 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

ΓΖΜΑΠΡΟΦ= Καηάξηηζε σο πξνο ηε 
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δεκηνπξγία πιήξνπο καζεζηαθνχ πξνθίι 

ΔΚΛΘΔΧΜΓ= Δθιαΐθεπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο 

ΓΗΣΔΥΓΗΓ= Γηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ 

ηερληθψλ πάλσ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΤΠΡΟΓΓΗ= πιινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

θηινζνθίαο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

θαη ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ΔΠΔΝΜΑΓΤ= Δπηκφξθσζε ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

ΤΜΤΠΓΗΓ= πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα 

ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο 

ΠΡΠΓΗΣΔ= Πξνζέγγηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

δηδαθηηθνχ ζηπι ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ 

ΜΔΛΠΔΡΓΓ= Δζηίαζε ζε κειέηεο πεξίπησζεο 

ΑΠΟΣΠΔΡΗ= Αλάιπζε απνηπρεκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ πξνζπάζεηαο γηα εθαξκνγή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα 

31 Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο   

ΓΗΑΤΝΔΚ= Γηάδξαζε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ΤΝΓΗΓΔΚ= πλεξγαηηθή δηδαζθαιία κε 

ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ΔΝΤΔΚΔΡ= Δλζάξξπλζε γηα ζπλέρηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

ΠΡΟΓΥΟΛ= Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ 

ΦΤΥΤΠΜΑΘ= Φπρνινγηθή ππνζηήξημε 

καζεηψλ 

ΓΗΔΠΑΡΔΠ= Γηεπθφιπλζε παξαθνινχζεζεο 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ   
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ΓΗΑΔΠΤΣ= Γηαξθήο επηκφξθσζε πάλσ ζηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ηάμεο 

ΑΖΡΔΚΣΔ= Γεκηνπξγία θιίκαηνο αζθάιεηαο 

θαη εξεκίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ σο πξνο ηε 

ρξήζε ησλ πνηθίισλ ηερληθψλ 

ΔΣΖΔΠΓΗΓ= Δηήζηα επηκφξθσζε ζε ζέκαηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

 ΔΠΔΠΠΡΟΜ= Δπαλαιακβαλφκελε 

επηκφξθσζε ζηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ 

καζεηψλ 

ΣΑΑΝΤ= Σαθηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ 

ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο 

ΔΠΝΔΚΥΡΔ= Δπηκφξθσζε θαηά ηνπο λεθξνχο 

ρξφλνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηα πξφζσπα νη θηιφινγνη αλέθεξαλ θπξίσο επηκνξθσηέο 

εμεηδηθεπκέλνπο ζε ζέκαηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. ε ζπρλφηεηα 

αθνινχζεζαλ νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, δειαδή νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 

κε ηελ επίζεκε νλνκαζία ηνπο. ε πνιχ κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζηηο ζπλεληεχμεηο 

εληνπίδνληαη θαη θνξείο, φπσο πκβνπιεπηηθήο, νη Γηεπζχλζεηο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ην ΗΔΠ, θαζψο θαη πξφζσπα φπσο παλεπηζηεκηαθνί εξεπλεηέο, 

ζπγγξαθείο ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, παηδνςπρνιφγνη, αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

ζρνιείνπ, γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ζπλεληεπμηαδφκελνη θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν 

ηεο επηκφξθσζεο, ην νπνίν θαηά ηε γλψκε ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ πξέπεη λα 

εζηηάδεη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ζε 

ππνζηεξηθηηθέο ηερληθέο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρή ρξήζε ηεο. Οη απφςεηο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο δηαλζίδνληαη απφ ηηο πξνηάζεηο γηα βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε, γηα δπλαηφηεηα επειημίαο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

γηα ηερληθέο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, γηα ηελ παξνρή εκπινπηηζκέλνπ επνπηηθνχ 

πιηθνχ, πνπ γηα κία εθπαηδεπηηθφ απνηειεί ε ζπγθέληξσζε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ζε 

ηξάπεδεο δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα κεηψλεηαη ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ζην 

θνξησκέλν έξγν ηνπ θηινιφγνπ. 
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Γεληθά, ε πξνζπέιαζε ησλ πνηθίισλ θαη μερσξηζηψλ δπζθνιηψλ ησλ θηινιφγσλ θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο απνδφζεθε κέζα απφ ηελ 

πινπνίεζε επηκνξθψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα νξηζκέλνπο ε επηκφξθσζε ζα 

βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι, ψζηε λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηηθφο 

απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο ζε πνηνπο άμνλεο ζα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν, αλάινγα κε ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα θάπνηνπο άιινπο ε επηκφξθσζε ζα ιεηηνπξγήζεη 

δηεπθνιπληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ήπησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, πνπ είλαη 

ζπρλέο ζε θάζε ηκήκα. Έλαο εθπαηδεπηηθφο επεζήκαλε ηελ αλάγθε λα παξνπζηαζηνχλ 

κειέηεο πεξίπησζεο, πνπ ζα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ηα δεηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε φρη κφλνλ ηεο επηηπρίαο αιιά θαη ησλ ιφγσλ ηεο απνηπρίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Αθφκε θαη ε γλψζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ζεσξεηηθνχ ηεο πιαηζίνπ είλαη έλα ζηήξηγκα γηα νξηζκέλνπο, ψζηε λα επηβεβαησζνχλ 

σο πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ γλψζεψλ ηνπο πάλσ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

  

ε δεηήκαηα νξγαλσηηθά αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία κε ζπλαδέιθνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηάδξαζε, αιιά θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε. Οξηζκέλνη ηφληζαλ φηη ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε δηάξθεηα 

θαη ε ζπρλφηεηα ησλ επηκνξθψζεσλ, πξνηείλνληαο κία εηήζηα ή θαη 

επαλαιακβαλφκελε επηκφξθσζε. Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά θάπνηα απνζπάζκαηα πνπ 

ζπλδπάδνπλ ην πεξηερφκελν κε ηε κνξθή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο 

αλαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πνηθίιεο πξνηεηλφκελεο φςεηο ηεο θαη ηελ επηζπκία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα βνεζεζνχλ νπζηαζηηθά ζην έξγν ηνπο: 

   «Πην πνιύ ην βησκαηηθό θαη ην πξαθηηθό, γηαηί πνιιέο θνξέο καζαίλνπκε ηηο ζεσξίεο, 

ηη είπε ν έλαο, ηη είπε ν άιινο. Τν ζεσξεηηθό θνκκάηη όκσο θνπξάδεη. Τν ζέκα είλαη ην 

πξαθηηθό θνκκάηη, δειαδή βησκαηηθά παξαδείγκαηα πνπ λα ιέεη έρνπκε απηήλ ηελ ηάμε, 

ε… πώο ζα κπνξείο λα αληηκεησπίζεηο… ε… λα δνπιέςνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε 

νκάδεο, λα ζπληάμνπλ θύιια εξγαζίαο, λα κπνπλ ηδέεο, λα ππάξρεη θάπνηνο λα ηνπο 

θαζνδεγήζεη, … ην θαζεηί θαηλνύξην πξνθαιεί αληίδξαζε θαη παληθό εηδηθά ζηνλ 

παιηόηεξν εθπαηδεπηηθό πνπ δελ είρε αζρνιεζεί θαη ηώξα αζρνιείηαη. Άξα, δελ έρεη 

εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπ, γηαηί έρεη κάζεη λα δηδάζθεη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. 

Αλ όκσο ηνπ ην δείμεηο θαη είζαη εθεί θαη έρεη ηελ εξεκία ηνπ, ό,ηη θαη θάηη λα ηύρεη 

είλαη εθεί απηόο πνπ μέξεη, κεηά καζαίλεη, βιέπεη ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ παηδηώλ θαη δε 

βαξηνύληαη, είλαη απηό ην θίλεηξν γηα λα ην εθαξκόζνπλ.»         (εθπαηδεπηηθφο 18) 
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     «Όινη νη ζπλάδειθνη ρσξίο εμαίξεζε πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ π.ρ. επηκνξθώζεηο 

γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα δηδάζθνληαη θαη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο 

γηα ην πώο ζα εληνπίζνπλ ηνλ καζεηή πνπ δελ έρεη δηαγλσζηεί θαη πώο ζα κπνξέζνπλ 

λα ηνλ βνεζήζνπλ. Η επηκόξθσζε βέβαηα πξέπεη λα αθνξά θαη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο 

καζεηώλ θαη λα είλαη εηήζηα, γηαηί ε θνηλσλία αιιάδεη θαη κέζα ζην κνληέιν ηεο 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πξέπεη θη εκείο λα ηηο εληάμνπκε ζηε δηδαζθαιία θαη 

βνεζά ηνπο καζεηέο πνπ είλαη νπηηθναθνπζηηθνί.»                       (εθπαηδεπηηθφο 19) 

    «ε… θνξείο πνπ ζα έπξεπε λα έξρνληαη ζπρλά ζην ζρνιείν, ςπρνιόγνη, 

θνηλσληνιόγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λα παξέρνπλ ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη λα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αθόκα θαη ησλ θαζεγεηώλ, γηαηί θαη ν θαζεγεηήο απνηειεί 

κία κνλάδα κε πξνζσπηθόηεηα κε ζηπι θαη ραξαθηήξα θαη είλαη απηόο πνπ δίλεη ην 

ζηίγκα ηνπ κέζα ζην κάζεκα. Τν ίδην κάζεκα ηελ ίδηα ελόηεηα δελ ηε δηδάζθεη πνηέ 

έλαο εθπαηδεπηηθόο ην ίδην κε θάπνηνλ άιινλ.»                          (εθπαηδεπηηθφο 24)  
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Κεφϊλαιο 6. υμπερϊςματα  

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ 

εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζην γισζζηθφ κάζεκα, φπσο απηά 

απνηππψλνληαη κέζα  απφ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 25 θηινιφγσλ ζην ζχγρξνλν 

ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηηκψληαη 

αθελφο ζε ζχγθξηζε κε ηα δηεζλή επηζηεκνληθά δεδνκέλα πάλσ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, αθεηέξνπ ζε ζρέζε κε ηα πνηθηιφκνξθα καζεζηαθά πεξηβάιινληα ηνπ 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην 

πιαίζην ησλ 4 εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πξνθχπηνπλ θνηλέο ζπληζηψζεο κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ηαπηφρξνλα φκσο θαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζπλερή αλάγθε γηα έξεπλα ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηε 

γεληθή εθπαίδεπζε (Tomlinson et al., 2003), αιιά θαη ηνλ θακβά ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηε 

δηακνξθψλνπλ – εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ.  

 

Τν αλνκνηνγελέο πεξηβάιινλ κάζεζεο κέζα από ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Απφ ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

θηιφινγνη αληηιακβάλνληαη ην αλνκνηνγελέο πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην πιαίζην 

ζρεδηαζκνχ ηνπ γισζζηθνχ ηνπο καζήκαηνο, αλαδείρζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνηθηινκνξθία ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα, νη 

κέζνδνη αλίρλεπζήο ηνπο απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηηο πξψηεο επαθέο ηνπο κε 

ηνπο καζεηέο θαη νη γισζζηθνί θαη επξχηεξνη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

ζέηνπλ ζηνλ δηδαθηηθφ ηνπο ζρεδηαζκφ κε βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ αλαγλψξηζε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

ησλ καζεηψλ ζην γλσζηηθφ επίπεδν θαη ζηηο δεμηφηεηεο, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηζρχ 

απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ σο ζηνηρείσλ δηαθνξνπνίεζεο ζηελ ηάμε ζην ζχλνιν 

ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο δηαρξνληθά (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Dixon et al., 

2014· Tomlinson et al., 2003· Tomlinson & Imbeau, 2010). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

γηα αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο ε δηαθνξνπνίεζε ζε δεηήκαηα γλσζηηθά είλαη ηφζν 

πνιππνίθηιε, ψζηε πξνθχπηεη κηα κεγάιε δηαβάζκηζε ζηνπο ιεγφκελνπο κέηξηνπο ή 

πνιχ θαινχο καζεηέο, ε νπνία αλαδεηθλχεη θαη ηε ζρεηηθφηεηα ζε ηέηνηνπ είδνπο 

ραξαθηεξηζκνχο. 
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Θεσξψληαο δεδνκέλε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ζηάζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο πεξηζζφηεξν ζηελ 

εηδνπνηφ δηαθνξά ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή λα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην γλσζηηθφ ηνπ επίπεδν,  

ηνλίδνληαο φηη ν ίδηνο καζεηήο δε βξίζθεηαη πάληα ζην ίδην επίπεδν εηνηκφηεηαο ζε 

θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εηνηκφηεηα θαη ζην ζχλνιν ησλ 

γλψζεσλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή ηνλίδεηαη μεθάζαξα θαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Santangelo & Tomlinson, 2012· 

Tomlinson & Imbeau, 2010) κε ζηφρν ηε ζπλερή δηαθνξνπνίεζε ζηηο  

δξαζηεξηφηεηεο θαη επνκέλσο ηε ζπλερή θηλεηξνπνίεζε ησλ καζεηψλ. ηελ παξνχζα 

έξεπλα επηβεβαηψζεθε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο κε ηα πνηθηιφκνξθα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κε ηελ επηζήκαλζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ, αθφκε θαη 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ ξπζκνχ κάζεζεο, πνπ επηζηεκνληθά αλάγνληαη ζηηο πνιιαπιέο 

λνεκνζχλεο (Gardner, 1983) θαη ζην πιαίζην δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο 

(Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017·Heacox, 2012· Subban, 2006). 

 

Οη θηιφινγνη επεζήκαλαλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο  ηεο 

δηαθνξεηηθήο πξνζσπηθφηεηαο θάζε καζεηή ζε δεηήκαηα καζεζηαθά, θαζηζηψληαο 

έηζη πην πνιχπινθε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γηα ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, 

δειαδή, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηδαζθαιία δελ είλαη κφλνλ δήηεκα γλσζηηθνχ 

επηπέδνπ ή αθφκε θαη εληνπηζκνχ ησλ πξνηηκψκελσλ ηξφπσλ κάζεζεο, αιιά θαη κηαο 

βαζχηεξεο αλαδήηεζεο ησλ πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ, θαη θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ, 

θάηη πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Dixon et al., 2014· Heacox, 

2012· Tomlinson, 2000· Tomlinson & Imbeau, 2010) θαη απνηειεί ίζσο θαη ην 

κεγαιχηεξν ζηνίρεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Δπίζεο, ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα, φπσο εζσζηξέθεηα ή εμσζηξέθεηα, δελ πεξλνχλ 

θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απαξαηήξεηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο απηά θαζνξίδνπλ ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο  ζην κάζεκα. 

 

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δηαθάλεθε πψο ε γιψζζα σο βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο 

(Subban, 2006) δηαθνξνπνηείηαη απφ καζεηή ζε καζεηή: απφ ηε κηα πιεπξά 

επηζεκάλζεθε ε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο 

έθθξαζεο θαη απφ ηελ άιιε ηνλίζηεθαλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην νη γισζζηθέο 
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εθείλεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο. 

Σα απμαλφκελα θαη ζπλερψο δηεπξπλφκελα πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ιφγσ ησλ 

πνηθίισλ εζληθνηήησλ ζε κία ηάμε (Tomlinson et al., 2003·Watts-Taffe et al., 2012· 

Sands & Barker, 2004), πνπ δείρλνπλ θαη ηα δίγισζζα πεξηβάιινληα ησλ καζεηψλ, 

αλαγλσξίδνληαη θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην ειιεληθφ ζρνιείν, κεξηθνί απφ ηνπο 

νπνίνπο εληάζζνπλ ζην πιαίζην δηαθνξνπνίεζεο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζξεζθεπηηθά 

πηζηεχσ ησλ καζεηψλ. Αλ θαη ην κσζατθφ ησλ εζληθψλ πνιηηηζκψλ ζηελ Διιάδα δελ 

είλαη ηφζν πνηθηιφκνξθν φζν ζηηο ΖΠΑ ή ζε κεγάιεο επξσπατθέο ρψξεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή θνηλσλία, θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηελ 

επαξρία, αλαδηακνξθψλεηαη δεκνγξαθηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ απφ ηελ 

Αζία, ηα παηδηά ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη ζηγά ζηγά ζην εζληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη δηακνηξάδνληαη, έζησ γηα ιίγεο ψξεο, ζηα ηκήκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνπο 

Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ε εκπεηξία απηή δελ είλαη ηειείσο πξσηφγλσξε, θαζψο 

πξνεγήζεθε ζηα ειιεληθά ζρνιεία απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε ελζσκάησζε  

κεηαλαζηψλ, θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία, ηα παηδηά ησλ νπνίσλ, σο κεηαλάζηεο πιένλ 

δεχηεξεο γεληάο δελ αληηκεησπίδνπλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία, ρσξίο 

απηφ λα αλαηξεί ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα πνπ θαιιηεξγείηαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, σζηφζν, νη δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο εκπεηξίεο 

είλαη έληνλεο θαη κεηαμχ ησλ γεγελψλ καζεηψλ κέζα ζην ίδην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, 

θαη δηακνξθψλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία νη καζεηέο 

κεγαιψλνπλ – γηα παξάδεηγκα αζηηθή ή αγξνηηθή – θαη κε ηηο γεσγξαθηθέο γισζζηθέο 

πνηθηιίεο, δειαδή ηα ηνπηθά ηδηψκαηα, αθφκε θαη κε δηαιέθηνπο, φπσο ε πνληηαθή, 

πνπ δηαηεξνχληαη επιαβηθά απφ γεληά ζε γεληά. 

 

Ζ παξαηήξεζε κίαο εθπαηδεπηηθνχ φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ην 

ίδην πεξηβάιινλ, δειαδή ηελ πεξηνρή, φπνπ κεγαιψλνπλ, θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο, αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξεηηθή θχζε ηνπ θάζε καζεηή, πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο κνλαδηθφο, σο μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα (Tomlinson & Imbeau, 

2010), αιιά θαη ηηο νκνηφηεηεο σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ απνδνρή θαη αλάπηπμε 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (UNESCO, 2004). Σαπηφρξνλα, αλαδεηθλχεη φηη ε 

δηαθνξεηηθφηεηα είλαη πνιππαξαγνληηθή, φρη αζξνηζηηθά αιιά ζπλδπαζηηθά, θαη 

αθνινπζεί κία δπλακηθή θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε πνξεία (Sands & Barker, 2004· 

Watss-Taffe et al., 2012). Ζ παξνχζα κειέηε αλέδεημε φηη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ν βαζκφο θνηλσληθνπνίεζεο, ε ζπκπεξηθνξά, ε δεθηηθφηεηα ζηε κάζεζε είλαη 
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παξάγνληεο πνπ κεηαβάιινληαη ζπλερψο, εμαξηψκελνη κε ηε ζεηξά ηνπο απφ άιινπο 

παξάγνληεο, φπσο απφ ηελ εθεβεία, ε εμέιημε ηεο νπνίαο είλαη φρη κφλνλ 

δηαθνξεηηθή, αιιά θαη απξφβιεπηε γηα ηνλ θάζε καζεηή. 

 

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αλαδείρζεθε, επίζεο, ε έληνλε επίδξαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηε δεθηηθφηεηα ζηε κάζεζε, ζηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, θαη επηβεβαηψζεθαλ νη δηαρξνληθέο 

επηζηεκνληθέο επηζεκάλζεηο γηα ηε δχλακε ησλ ζπλεζεηψλ ζην ζπίηη (UNESCO, 

2004), ηνπ κνξθσηηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο,  θαη γηα 

ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην ςπρνινγηθφ θιίκα θαη ε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο 

κάζεζεο ζην ζπίηη (Eamon, 2005· Heacox, 2012). Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αμίδεη λα 

επηζεκαλζνχλ νη εμήο παξάκεηξνη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο: πξψηνλ, ν 

ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ παξψζεζε ηνπ παηδηνχ λα θαιιηεξγεί ηελ αληηιεπηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα ζε θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα εθηφο ζρνιείνπ, θαη δεχηεξνλ ν ξφινο 

ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ επηζπκία γηα 

κάζεζε. Γηα νξηζκέλνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ηα πξνζσπηθά θίλεηξα ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο αξθεηνί καζεηέο ζέηνπλ απφ 

πνιχ λσξίο επεξεαζκέλνη απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Οη επαγγεικαηηθέο επηινγέο, δειαδή, δηακνξθσκέλεο απφ ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα, 

θαη κάιηζηα ζε έλα πξψηκν ζηάδην, επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ καζεηή 

ζε έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Οη δχν απηέο επηδξαζηηθέο παξάκεηξνη απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ εκθαλίδνληαη θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ 

καζήκαηνο, φρη κφλνλ απφ ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο, αιιά θαη απφ ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.  

 

 Ζ πνηθηιία ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ δελ γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν αληηιεπηή 

απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ (Civitillo et al., 2016). Ζ δηαθνξεηηθή αληίιεςε δελ 

νθείιεηαη κφλνλ ζηε δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, αιιά θαη 

ζηε ζπρλή ελαιιαγή ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ απφ ηε κία ζρνιηθή κνλάδα 

ζηελ άιιε, θαηλφκελν ζπρλφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. 

 ζνλ αθνξά ζηηο  κεζφδνπο αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ πξνθίι θάζε καζεηή, ε 

γεληθή δηαπίζησζε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε πνηθηιία θαη ε επξεκαηηθφηεηα 

ησλ θηινιφγσλ, αθφκα θαη αλ ζηεξνχληαη ελφο ζπζηεκαηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπο. Ζ γξαπηή αλάπηπμε ησλ 
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πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ γηα ην ζρνιείν, νη ειεχζεξεο εξγαζίεο, κηα πξψηε 

απνηίκεζε ηνπ ηξφπνπ γξαθήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ιεμηινγίνπ παξαπέκπνπλ ζε 

νξγαλσκέλεο ηερληθέο, φπσο ηα εξσηήκαηα ηχπνπ KWL (Know, Want to Know, 

Learned) (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Levy, 2008· UNESCO, 2004), ηα δειηία 

εηζφδνπ θαη ηε δεκηνπξγία βηνγξαθίαο ηνπ καζεηή κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα. Σα 

δηαγλσζηηθά ηεζη αμηνιφγεζεο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017), αλαδεηθλχνληαη, 

επίζεο σο έλα αζθαιέο εξγαιείν κηαο πξψηεο απνηίκεζεο ηνπ γλσζηηθνχ θαη 

γισζζηθνχ επηπέδνπ ζηελ παξνχζα έξεπλα. ην γπκλάζην νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ 

κηα παηγληψδε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ππφβαζξνπ ησλ καζεηψλ, ελψ ζην ιχθεην ε εζηίαζε είλαη πεξηζζφηεξν 

θεηκελνθεληξηθή. ε φιεο ηηο βαζκίδεο, σζηφζν, θπξηαξρεί ε ηάζε λα δηακνξθψλεηαη 

ην πξνθίι κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή 

(Tomlinson & Imbeau, 2010), ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη αληηδξάζεηο ηνπ 

απέλαληη ζην ίδην ην θείκελν πνπ θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί. εκαληηθή κέζνδνο είλαη 

θαη ε ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε 

αλσλπκία (Tomlinson & Imbeau, 2010),  αθφκε θαη εμ ηδίσλ, ή θαηά ην δηάιεηκκα. 

Γεληθά, δηαθάλεθε έληνλα ην ελδηαθέξνλ ησλ θηινιφγσλ λα απνθνκίδνπλ απφ ηνπο 

καζεηέο ηνπο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο, φρη κφλνλ ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηα 

βαζχηεξα θίλεηξα κάζεζεο, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ηεο νηθνγέλεηαο, 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηα νπνία απφ επηζηεκνληθή ζθνπηά πξέπεη λα είλαη ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (McGillivray & Rueda, 2003). Οη 

επηζηεκνληθέο κειέηεο ηνλίδνπλ θαη ηε ζπκβνιή ησλ ζπλαδέιθσλ ζην καζεζηαθφ 

πξνθίι  (Watts-Taffe et al., 2012), ε νπνία ζηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρζεθε 

ζπκπιεξσκαηηθή καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο 

γνλείο, θαζψο θαη απφ ηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ καζεηψλ. 

 

Ζ παξνχζα κειέηε θαηαδεηθλχεη ηε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο γισζζηθνχο ζηφρνπο 

θαη ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Απηφ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ σο 

δηαθνξεηηθφ ζε θάζε καζεηή, απηφ θαη ζηνρεχνπλ λα αλαδείμνπλ ζε ζρέζε κε ηηο 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο. Σαπηφρξνλα, πξνρσξνχλ θαη ζηελ αλάδεημε ηεο 

γιψζζαο σο εξγαιείνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ θαζελφο θαη 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε πνηθίια επηθνηλσληαθά πιαίζηα πξνζδίδνληαο έηζη ζηε 

γιψζζα ηνλ επηθνηλσληαθφ ηεο ραξαθηήξα, ζεκειησκέλν θαη επηζηεκνληθά ζηε βάζε 
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ησλ δηαθνξεηηθψλ επηθνηλσληαθψλ ζπλζεθψλ (Σεληνινχξεο & Υαηδεζαββίδεο, 

2016) θαη ησλ πνηθίισλ παξαγφλησλ ηεο επηθνηλσλίαο (Υαηδεζαββίδεο & 

Υαηδεζαββίδνπ, 2012). Ο επηθνηλσληαθφο ραξαθηήξαο ηεο γιψζζαο ελππάξρεη θαη 

ζηα δχν είδε ιφγνπ, πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ, πνπ ζηε ζχγρξνλε γισζζνινγία 

θαηέρνπλ ηζφηηκε ζέζε, δειαδή είλαη ην ίδην ρξήζηκα ζηελ επηθνηλσλία. Σνχηε ε 

νπηηθή ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα κέζα απφ ηε ζηνρνζεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο ε θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ είλαη ηζφηηκε κε απηή ηνπ γξαπηνχ θαη 

ε δηάθξηζή ηνπο αλαδεηθλχεη θαη ην δηαθνξεηηθφ επηθνηλσληαθφ πιαίζην θάζε θνξά. 

Χο βαζηθφ θνκκάηη ηεο ζηνρνζεζίαο ζηε γιψζζα θάλεθε απφ ηελ παξνχζα κειέηε ε 

ζχλδεζε αλάκεζα ζηα γισζζηθά θαηλφκελα θαη ζηα κελχκαηα ησλ θεηκέλσλ, ε 

πξφζιεςε ησλ νπνίσλ γίλεηαη θάησ απφ ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ ππφζηξσκα ηνπ 

θάζε καζεηή θαη δείρλεη ηα πνηθίια ζηξψκαηα ηεο αλάγλσζεο. 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηαθάλεθε ε ζηελή ζχλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε ηνπο 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο, κε γλψκνλα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Ο ζηφρνο 

ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ καζεηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλνλ κέζα ζηε Εψλε 

Δπηθείκελεο Αλάπηπμήο ηνπ (Vygotsky, 1978), ελεξγνπνηψληαο έηζη θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε κάζεζε (McTighe & Brown, 2005· Tomlinson et al., 2003) θαη 

ηελ αλάθιεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, ψζηε λα ζπλδεζεί νκαιά κε 

ηελ θαηλνχξηα (Lawrence-Brown, 2004) θαη ηε ζηαδηαθή εκπινθή ηνπ καζεηή ζε 

δπζθνιφηεξεο εξγαζίεο, αλεβαίλνληαο έλα αθφκε ζθαιί ζηελ αλεμάξηεηε κάζεζε 

(Tomlinson, 2000). Σν δεηνχκελν, βέβαηα, κέζα απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο είλαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο λέαο γλψζεο ζηνλ καζεηή πνπ γηα ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο έρεη 

πξαθηηθή ρξνηά, είλαη δειαδή εθαξκφζηκε θαη, φπσο ηνλίδεηαη επηζηεκνληθά, είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (McTighe & Brown, 2005). Ζ ηθαλφηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ιήςεο απνθάζεσλ, εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ελφο ζέκαηνο 

σο ζηνηρεία ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (McTighe & Brown, 2005) 

ελζαξθψλεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα σο επηδίσμε γηα ζχλζεηε θαη θξηηηθή ζθέςε θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα γηα δηακφξθσζε πξνζσπηθήο ηεθκεξησκέλεο άπνςεο ζε πνηθίια 

δεηήκαηα, πνπ ρηίδεη θαη κηα ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα κε μερσξηζηή θσλή κέζα ζηελ 

θνηλφηεηα.  

 

Απφ ηελ παξνχζα κειέηε δηαθάλεθε, επίζεο, φηη ε επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ 

πξνυπνζέηεη δχν βαζηθνχο παξάγνληεο, ηε δηαζθάιηζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ 
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επηπέδνπ βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Βαιηαληή & 

Νενθχηνπ, 2017) θαη ηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε 

δηαθνξεηηθψλ πεγψλ, πφξσλ, ηερληθψλ, μεδηαιχλνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζηε κάζεζε ζεκαίλεη παλνκνηφηππε δηδαζθαιία ζε φια ηα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα (Tomlinson & Imbeau, 2010). 

 

Η πνηθηινκνξθία ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αλαδεηθλχνληαη νη πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ησλ θηινιφγσλ ζην γισζζηθφ κάζεκα, θηλνχληαη ζε 

κία παξάιιειε κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηξνρηά, θαζψο ν ππξήλαο ηνπο είλαη 

ε πνηθηινκνξθία ζηηο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ησλ θηινιφγσλ αλάινγα κε ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο, αιιά θαη ηηο αλαδπφκελεο αλάγθεο ηεο πνηθηιφκνξθεο ηάμεο. 

  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ επηινγή θαη ρξήζε ησλ θεηκέλσλ αλάινγα κε ηηο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ε ζχλδεζε ησλ θεηκέλσλ κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ απνηειεί 

ζπλήζε ηαθηηθή, ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε εκπινθή ηνπο ζηε κάζεζε θαη λα ππάξμεη 

γισζζηθή βειηίσζε (Watts-Taffe et al., 2012). Αλάινγε ηαθηηθή εληνπίζηεθε θαη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα, κέζα απφ ηελ νπνία αλαδείρζεθε ηαπηφρξνλα φηη ην γισζζηθφ 

κάζεκα απνηειεί εθ ησλ σλ νπθ άλεπ δηδαθηηθφ αληηθείκελν γηα δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, θαζψο ζε θάζε γισζζηθή ελφηεηα ζεκείν αλαθνξάο, εθηφο απφ ηελ 

εμσηεξίθεπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ θάζε 

καζεηή, είλαη θαη ν πξνζσπηθφο ηξφπνο αληίιεςεο ησλ λνεκάησλ θαη κελπκάησλ 

κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία πνηθηιίαο θεηκέλσλ. Ζ πνηθηινκνξθία ζηα θείκελα 

επηηειεί, θαηά ηελ παξνχζα κειέηε, θαη άιιεο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο: ελζσκαηψλεη 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φινπο ηνπο καζεηέο, θαζψο εκπεξηέρεη θαη ηε δηαβάζκηζε 

ηεο γισζζηθήο θαη λνεκαηηθήο δπζθνιίαο· δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην βιέκκα θαη ζε άιιεο κνξθέο έθθξαζεο, φπσο ε ηέρλε· 

αλαδεηθλχεη ηε θπζηθή πιεπξά ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κέζα απφ ηε δηαιεθηηθή ζρέζε 

ησλ θεηκέλσλ· νη πνηθίιεο φςεηο ελφο ζέκαηνο κέζα απφ πνηθίια θείκελα 

απειεπζεξψλνπλ θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνζιακβάλνπζεο θαη εξκελείεο απφ πιεπξάο 

καζεηή. 

 



 

117 

 

Ζ ζχλδεζε ηνπ καζήκαηνο κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν σο πξαθηηθή ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (McTighe & Brown, 2005) ζηελ παξνχζα κειέηε 

επηβεβαηψζεθε κε ηε κχεζε ησλ παηδηψλ ζηελ παξαηήξεζε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ ζε πξαθηηθά 

θεηκεληθά είδε θαη ζε εξγαζίεο κε δηαθνξνπνηεκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην. 

Σαπηφρξνλα, αλέδεημε ην πξνλφκην ησλ θηινιφγσλ λα δηδάζθνπλ ην γισζζηθφ 

κάζεκα κέζα απφ κηα ξεαιηζηηθή πξννπηηθή, πνπ θαζξεθηίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

γιψζζαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη πνπ απνκαθξχλεη ηε γιψζζα απφ κηα θαζαξά 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε.  

 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο σο πξνο ηηο ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο αλάινγα κε ηηο 

επηζηεκνληθέο ηεο πξνζεγγίζεηο, ηαπηφρξνλα φκσο αλαδεηθλχνπλ θαη ηε 

κνλαδηθφηεηα ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηερφκελν, 

ζηε δηαδηθαζία θαη ζηα πξντφληα, σο δηαζηάζεηο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

δηαπιέθνληαη ζπρλά επεξεάδνληαο ε κία ηελ άιιε (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· 

Watts-Taffe et al., 2012). Γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία νκάδσλ καζεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην ίδην γισζζηθφ επίπεδν σο δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαδηθαζία εμππεξεηεί 

ηε δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηερφκελν, θαζψο θάζε νκάδα επεμεξγάδεηαη δηαθνξεηηθφ 

θείκελν (Watts-Taffe et al., 2012). Σν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ θάιπςε πξφηεξσλ 

θελψλ ή καζεζηαθψλ αλαγθψλ (Lawrence-Brown, 2004) κπνξεί λα δνζεί είηε κε 

εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε είηε κε ηε ζπκβνιή ζπκκαζεηψλ.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θάζε εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ηερληθέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην 

πξνζσπηθφ ζηπι δηδαζθαιίαο (Lawrence-Brown, 2004), φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δξακαηνπνίεζε ή ε δηδαζθαιία κε θηλαηζζεηηθέο ηερληθέο. Δπίζεο, γηα θάζε 

εθπαηδεπηηθφ ε πνηθηιφηξνπε δηαρείξηζε ηεο χιεο επηθέξεη απνηειέζκαηα, φηαλ απηφο 

δηαρεηξίδεηαη κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηνπ, εμ νπ θαη ε 

πνηθηιία ηνπο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ παηγληψδεο δηδαζθαιία θαη ην ρηνχκνξ 

(McTighe & Brown, 2005), ε ζπλερήο ελζάξξπλζε (McTighe & Brown, 2005· Watss-

Taffe et al., 2012) θαη παξφηξπλζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη θαη απφ ην κνίξαζκα ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ελεξγφο αθξφαζε, ε δηαηχπσζε μεθάζαξσλ ζηφρσλ 

κέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηα καζεζηαθά ζπκβφιαηα (Tomlinson & Imbeau, 2010), 

πνιιέο θνξέο άηππα,  ε δηαθξηηηθφηεηα, ν ελζνπζηαζκφο, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 
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κε θπθιηθή δηαδνρή, ελ ηέιεη ε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή  είλαη 

ηερληθέο πνπ δηαπεξλνχλ ηε δηδαθηηθή χιε θαη δεκηνπξγνχλ πην νπζηαζηηθέο ζρέζεηο, 

βαζχηεξεο ζρέζεηο κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. 

 

Ζ επέιηθηε νκαδνπνίεζε (Levy, 2008· Tomlinson & Imbeau, 2010· UNESCO, 2004) 

σο πξαθηηθή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο, απνηέιεζε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Γηαθάλεθε φηη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ, ηα 

νπνία δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ζε θάζε δηδαθηηθή ελφηεηα. Έηζη, 

άιιεο θνξέο νη νκάδεο είλαη νκνηνγελείο σο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν, ηα 

ελδηαθέξνληα, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο, άιιεο πάιη αλνκνηνγελείο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά νη δηαθνξεηηθέο θιίζεηο θαη δεμηφηεηεο 

ζηελ ίδηα νκάδα. 

 

 Ζ αιιαγή ησλ θξηηεξίσλ ζηηο νκάδεο ή αθφκε θαη ε αλαζχζηαζή ηνπο κπνξεί, θαηά 

ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, λα γίλεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κε ζηφρν λα 

θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθή ε κάζεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο, θεξδίδνληαο 

έηζη θαη δηδαθηηθφ ρξφλν, αληί λα πξνρσξήζνπλ ζε ηξνπνπνίεζε ζε επφκελε 

δηδαζθαιία. Γεληθά, ε αιιαγή ηεο πνξείαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ζπλήζεο 

θαη νηθεία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα, κε απνηέιεζκα ε 

πξννπηηθή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο λα δηεπξχλεηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηε ζηνρνζεζία ηεο κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε (Parsons et al., 2013). Οη 

ζπλζήθεο ηεο ηάμεο, θαζφηη απξφβιεπηεο, νδεγνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, δειαδή επηβξάδπλζε, ζπκπχθλσζε, αιιαγέο ζην 

πεξηερφκελν, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη θαη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο 

δηδαζθαιίαο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017), αιιά θαη ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

καζήκαηνο ηε ζηηγκή πνπ απηφ δηεμάγεηαη είηε ιφγσ ηεο εηνηκφηεηαο ή ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ ησλ καζεηψλ (Parsons et al., 2013) είηε αθφκε θαη απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ 

πιηθνχ, φπσο επηζεκάλζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

  

ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ε αμηνιφγεζε ελζσκαηψλεηαη νξγαληθά σο 

πξαθηηθή πνπ δηέπεη φια ηα ζηάδηά ηεο θαη απνηππψλεηαη κέζα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο 
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κνξθέο ηεο. Ο θχθινο ηεο αμηνιφγεζεο αλνίγεη κε ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ν 

εθπαηδεπηηθφο απνηηκά ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη δεκηνπξγεί ην καζεζηαθφ 

πξνθίι (Γξίβα & Κσθνχ, 2019· McTighe & Brown, 2005·Tomlinson, 1999b), φπσο 

θάλεθε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σνχηε ε πξψηε απνηίκεζε είλαη ζεκαληηθή φρη 

κφλνλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη γηα ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζην πξνθίι ηερληθψλ δηδαζθαιίαο (Tomlinson & McTighe, 

2006).  

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηαθάλεθε πσο ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο 

εζηηάδεη ζε πξνζσπηθέο αλάγθεο, αλαπφθεπθηα ζηεξίδεηαη ζε ελαιιαθηηθέο ηερληθέο 

κε θαηαγξαθή απηψλ ησλ αλαγθψλ (Γξίβα & Κσθνχ, 2019) γεθπξψλνληαο ηελ 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνλ καζεηή. ην γισζζηθφ κάζεκα σο 

ελαιιαθηηθή ηερληθή αμηνιφγεζεο ε πξνθνξηθή εμσηεξίθεπζε, δειαδή ε θσλαρηή 

ζθέςε ηνπ καζεηή (Γξίβα & Κσθνχ, 2019), θαιιηεξγεί ην γισζζηθφ αηζζεηήξην ηνπ 

καζεηή θαη δηακνξθψλεη ηελ ίδηα ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ εμσηεξίθεπζε ηεο 

ζθέςεο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζσθξαηηθή-καηεπηηθή κέζνδν, αιιά θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο (Westfall-Greiter & Schlichtherle, 2015), εληνπηζκέλεο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα σο ηερληθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, πνπ ελέρνπλ θαη ηε 

βησκαηηθή εκπεηξία, άξα ηα λέα γλσζηηθά δεδνκέλα πεξλνχλ επεμεξγαζκέλα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ καζεηή. Σα ιάζε, δειαδή, απνηεινχλ 

δείθηεο εμέιημεο ζηε κάζεζε θαη κάιηζηα ζεηηθήο. 

 

Γεληθά, ζηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε φηη κία κεγάιε γθάκα ησλ ηερληθψλ ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζηελ ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία 

ζπληειείηαη είηε θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε είηε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επφκελεο 

δηδαζθαιίαο. Δθηφο απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο καζεζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (Γξίβα & 

Κσθνχ, 2019), ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο κέζα ζηελ 

ηάμε, νη ειεχζεξεο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ηχπνπ project, πνπ ελέρνπλ ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Γξίβα & Κσθνχ, 2019), ηα παηρλίδηα 

ξφισλ (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017), νη αζθήζεηο κε δηαθνξνπνηεκέλν 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηαλφεζεο ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ ζε κηα εξγαζία, νη αιιειναμηνινγήζεηο κεηαμχ καζεηψλ 

θαη απηναμηνινγήζεηο, σο δξαζηεξηφηεηεο-πξντφληα θαη κνξθέο αμηνιφγεζεο 

ηαπηφρξνλα, θαιχπηνπλ ην κεγάιν θελφ πνπ δεκηνπξγεί ε κνλνδηάζηαηε 
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βαζκνιφγεζε σο πξνο ηε γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε βνήζεηα θαη αλαηξνθνδφηεζε, θαη σο πξνο ηελ 

απηνγλσζία απφ πιεπξάο καζεηή. Ζ παξφηξπλζε θαη ε θάιπςε ησλ πξφηεξσλ 

γισζζηθψλ θελψλ, πνπ ζηελ παξνχζα κειέηε αλαδείρζεθαλ σο ηερληθέο, εληάζζνληαη 

ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο πνπ θαζνδεγεί θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία (Robinson et al., 2014). Γηα απηφ θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ε απνηίκεζε ηεο γισζζηθήο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή έρεη 

λφεκα, φηαλ απηή απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ επφκελνπ 

καζήκαηνο. 

 

Τα απνηειέζκαηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή δσή 

Απφ ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κέζα 

απφ ηελ πινπνίεζή ηεο ζην γισζζηθφ κάζεκα, πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα ζε 

ηέζζεξηο άμνλεο: ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηάμεο, ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ καζεηή, 

ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη γλσζηηθή ηνπ επίδνζε, θαζψο θαη ζηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

 

Οη άμνλεο απηνί δελ είλαη απνθνκκέλνη κεηαμχ ηνπο, αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηνλ έλαλ έρεη επίδξαζε θαη ζηνλ άιινλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα απεηθνληζηεί θαη 

αιπζηδσηά. Γηα παξάδεηγκα, ε απηνλνκία ζηε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο 

δπλαηφηεηαο έθθξαζεο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο ηνπ καζεηή κέζα 

ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Οη ζπζρεηηζκνί ζηνπο άμνλεο, εθηφο απφ 

αιπζηδσηνί, είλαη θαη θπθιηθνί. Έηζη, ην αίζζεκα παξξεζίαο θαη ελζπλαίζζεζεο πνπ 

θαιιηεξγείηαη κέζα απφ ηνλ ζεβαζκφ ζην δηαθνξεηηθφ εληζρχεη ηε γισζζηθή 

εηνηκφηεηα, θαιιηεξγεί ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ έθθξαζε, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηηο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ επηζπκία γηα κάζεζε, παξσζψληαο έηζη θαη ηνλ ίδην ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα αλαδεηά πνηθίινπο ηξφπνπο γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο μερσξηζηέο 

αλάγθεο θάζε καζεηή θαη λα θαιιηεξγεί ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζήο ηνπ κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. 

 

Ζ βειηίσζε ηνπ γισζζηθνχ επηπέδνπ (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017), ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Baumgartner et al., 2003), ε απηνλνκία ζηε κάζεζε (Gay 
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et al., 2017), ε ελίζρπζε ηεο απηνξξχζκηζεο θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ (McQarrie & McRay, 2010), ε ηζφηεηα θαη ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο σο 

βαζηθφ ζηνηρείν δεκνθξαηηθφηεηαο (George, 2005), ε αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

πξνζσπηθήο επζχλεο απφ πιεπξάο καζεηή (Tomlinson & Imbeau, 2010· UNESCO, 

2004), ε θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ ησλ θεηκέλσλ θαη ε δεκηνπξγία πξνζσπηθήο 

γισζζηθήο ζχλζεζεο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017· Tomlinson & Imbeau, 2010· 

Watts-Taffe et al., 2012) απνηεινχλ δηαρξνληθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, πνπ επηβεβαηψλνληαη θαη ζηελ παξνχζα κειέηε.  

 

Γηα ηνπο θηινιφγνπο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ε 

απαιιαγή ησλ καζεηψλ απφ ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο πεξηζσξηνπνίεζεο 

ζπκκαζεηψλ ηνπο, θαζψο φιε ε ηάμε γίλεηαη νκάδα, ρσξίο ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα 

πξψηα θαη ζηα ηειεπηαία ζξαλία, φπσο επηθξαηνχζε παιηφηεξα, ρσξίο ην ζηεγαλφ ηνπ 

θαινχ καζεηή πνπ είλαη πάληα δηαβαζκέλνο θαη πάληα απαληάεη, αιιά κε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ιαζψλ πνπ δηαπξάηηνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δηεμάγνληαη κέζα ζηελ ηάμε, φπνπ θαίλνληαη θαη νη πξαγκαηηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο. Γηα ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο νη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο ηνπο κε ηνλ 

εμνβειηζκφ ηεο βαζκνζεξίαο νδεγνχλ θαη ζηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθήο δηάζεζεο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ζηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο ελεξγνχ αθξφαζεο, πνπ παξάγεη 

ηε ζπλνκηιία, ελδπλακψλεη ηηο ηθαλφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη θαιιηεξγεί ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα σο κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. 

 

Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ηάμεο, πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ζηελ παξνχζα έξεπλα, βνεζά θαη ηνλ ίδην ηνλ καζεηή λα 

απηνπξνζδηνξηζηεί σο άηνκν, πνπ, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ, έρεη λα 

πξνζθέξεη κέζα ζηελ νκάδα. Μαδί κε ηνλ καζεηή θαη απφ ηνλ καζεηή 

απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο επαγγεικαηηθά θαη ππαξμηαθά. χκθσλα κε 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη πξαθηηθέο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο επηδξνχλ 

ζεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηά 

ηνπ λα εκπιέθεη ελεξγά ηνπο καζεηέο ζηε κάζεζε (Kyriakides et al., 2009). Ζ 

δπλαηφηεηα απηή κεηαθξάδεηαη ζε επειημία θαη άλεζε δηαρείξηζεο ησλ καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ζσζηήο απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ (McQuarrie & McRae, 2010), άξα θαη ζηνραζκνχ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο (Hartig & Schwabe, 2018). Αλάινγα επξήκαηα επέδεημε 
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θαη ε παξνχζα έξεπλα, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηζεκαίλνπλ κηα απμαλφκελε 

ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή, λα αμηνινγνχλ 

νξζφηεξα ην έξγν ηνπο κέζα απφ κηα νπζηαζηηθή απηνθξηηηθή, αιιά θαη λα 

αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθφηεξα ην Πξφγξακκα πνπδψλ κε ηαπηφρξνλε πξνζαξκνγή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια, ηφληζαλ ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα δεκηνπξγνχλ κηα ζπλέρεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα ζηε 

δηδαζθαιία αλά δηδαθηηθή ψξα, επεθηείλνληαο έηζη ηνλ θαζνιηθφ ζρεδηαζκφ κάζεζεο 

(Hall et al., 2003) ζε κηα πην καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. 

  

Καηά ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

θαζηζηά ηνπο δηδάζθνληεο πην επαηζζεηνπνηεκέλνπο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθά θαη ηνπο 

βνεζά ζην λα απαιιαγνχλ απφ ζηεξεφηππεο πξαθηηθέο δεζκεπηηθέο γηα απηνχο θαη λα 

εληζρχζνπλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Γηα ηελ Tomlinson, πνπ 

εηζήγαγε θαη ζεκειίσζε επηζηεκνληθά ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, νη καζεηέο 

ηεο ηεο έρνπλ δηδάμεη φηη ε δηδαζθαιία δελ είλαη απιψο παξάζεζε πιεξνθνξηψλ, 

αιιά αθεγεκαηηθή ελέξγεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηελ νπνία ελεξγνπνηεί θαη 

δηακνξθψλεη ην δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη αλάινγα 

ηξνθνδνηεί θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Wu, 2013). Ζ παξνχζα έξεπλα αλέδεημε φηη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ιεηηνπξγψληαο σο θαθφο ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ, 

επαηζζεηνπνηεί ηηο θεξαίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνλ βνεζά λα αληηιεθζεί φηη 

ζηφρνο ηνπ είλαη λα δηδάμεη ηε δηδαθηέα χιε κέζα απφ γλψξηκα γηα ηνπο καζεηέο 

κνλνπάηηα θαη ελδερνκέλσο άγλσζηα γηα απηφλ, πνπ, θαζψο θη απηφο ηα αλαθαιχπηεη, 

ζπλεηδεηνπνηεί ηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. 

 

Πξνηάζεηο γηα έλα αλαπηπμηαθό πιαίζην επηκόξθσζεο θαη θνπιηνύξαο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζην ειιεληθό ζρνιείν  

Απφ ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή ηηο πξνηάζεηο ησλ θηινιφγσλ γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, 

πξνθχπηεη θαη’ αξράο φηη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ αλά εθπαηδεπηηθφ. Οη δπζθνιίεο απηέο θαζξεθηίδνπλ θαη 

ην γεληθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε κηα ζρνιηθή θνηλφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε 

κηαο θνπιηνχξαο δηαθνξνπνίεζεο. Αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί 

εμέθξαζαλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξνχλ λα ηηο μεπεξλνχλ, θαη εμέζεζαλ 



 

123 

 

ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

ζε φια ηα επίπεδα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ 

επηκφξθσζεο θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζή ηεο. 

 

ην δηεζλέο εξεπλεηηθφ πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο νη δπζθνιίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θαηαγξάθνληαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ αλεπάξθεηά 

ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε 

ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ (Tomlinson et al., 

2003). Πνιιέο θνξέο νη δπζθνιίεο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ παξεξκελεία φηη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ εμαηνκίθεπζε, άξα ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

αλαγθαζκέλνο λα ζρεδηάζεη ηφζα πιάλα δηδαζθαιίαο φζα θαη νη καζεηέο ηνπ (Mills et 

al., 2014), θαζψο θαη απφ ηελ παξεξκελεία φηη ε δηαθνξνπνίεζε αθνξά απνθιεηζηηθά 

ηελ εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Landrum & 

McDuffie, 2010). Γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ζε κία κφληκα δχζθνιε ζέζε 

ιφγσ ηεο αλνκνηνγέλεηαο ησλ καζεηψλ ζε πνιππιεζείο ηάμεηο (Cha & Ahn, 2014). 

Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε αλνκνηνγέλεηα απηή αθνξά κφλνλ ζην 

γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν (Tomlinson et al., 2003), κε απνηέιεζκα λα κελ δηαθξίλνπλ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ζηα ελδηαθέξνληα, ζηηο θιίζεηο ή ζηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο. 

 

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε φηη νη θηιφινγνη, παξφιν πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, μερσξίδνπλ ηε 

δηαθνξά ηεο απφ εμαηνκηθεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη ηε ζεσξνχλ σο έλαλ επξχ 

ζρεδηαζκφ δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία πξέπεη λα εληάμνπλ φινπο ηνπο καζεηέο ηνπο. Οη 

δπζθνιίεο δειαδή δελ αλάγνληαη ζε δεηήκαηα ελλνηνιφγεζεο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, αιιά επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο 

ηάμεο. Οη δπζθνιίεο απηέο εθθηλνχλ απφ ηελ ειιηπή ηνπο εηνηκφηεηα λα εθηηκήζνπλ 

είηε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είηε γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

πξνζιακβάλνπλ ηε γλψζε. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαδνρή ηεο αδπλακίαο λα 

δηαρεηξηζηνχλ καζεηέο κε πςειφ γλσζηηθφ επίπεδν θαη γεληθά ραξηζκαηηθνχο 

καζεηέο νη νπνίνη είλαη αδηάθνξνη, ηε ζηηγκή πνπ θαηαθέξλνπλ λα ηηζαζεχζνπλ ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα θαιχςνπλ ηα πξνεγνχκελα θελά. Οη δπζθνιίεο ζηελ 

ςπρνγξάθεζε ησλ καζεηψλ αλάγνληαη θαη ζηε ζπρλή θηλεηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε κηα ζρνιηθή κνλάδα ζηελ άιιε. Αληηζέησο, νη εθπαηδεπηηθνί 
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πνπ έρνπλ κηα πην ζηαζεξή ζέζε, δειαδή εξγάδνληαη ζε κία ζρνιηθή κνλάδα θαη 

δηδάζθνπλ ζηα ίδηα ηκήκαηα θαη ηελ επφκελε ρξνληά, δελ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπο. Οη θηιφινγνη ηνπ 

κνπζηθνχ ζρνιείνπ, κάιηζηα, έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο 

αλάγθεο αιιά θαη ηηο θιίζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο, θαζψο νη καζεηέο θνηηνχλ ζε απηφ 

απφ ην γπκλάζην θαη αζρνινχληαη πνηθηινηξφπσο κε ηε κνπζηθή, ε νπνία ζχκθσλα 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο βνεζάεη ηα παηδηά λα μεηπιίμνπλ ηα ηαιέληα ηνπο. 

 

Αθφκε θαη αλ δπζθνιεχνληαη λα δηαρεηξηζηνχλ επέιηθηα ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ ή 

λα ρξεζηκνπνηνχλ επέιηθηα ηηο πνηθίιεο ηερληθέο, ζεσξνχλ σο κεγαιχηεξε δπζθνιία 

λα εμνβειίζνπλ πιήξσο απφ ηνπο καζεηέο ηελ ακθηζβήηεζε ηεο κάζεζεο πνπ 

παξέρεη ην ζρνιείν, θαζψο θαη ηελ ηαθηηθή ησλ ζηεξενηππηθψλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ππφςε κφλνλ ηε ρξεζηκνζεξηθή πιεπξά ηνπ 

καζήκαηνο. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε εθξίδσζε ηέηνησλ αληηιήςεσλ είλαη δχζθνιε, 

δηφηη αλάγνληαη ζηηο απαμησηηθέο αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλεη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα θαη 

ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γηα ην ζρνιείν, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα δχζθακπην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηε βάζε ηνπ εμεηαζηηθνθεληξηθφ, πνπ απιψο δηεθπεξαηψλεη 

ην πέξαζκα ησλ καζεηψλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε 

φια απηά πξνζηίζεηαη ε απνπζία θιίκαηνο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα, πνπ λαη κελ επηθαιείηαη ηε καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία, αιιά 

αληηκεησπίδεη παλνκνηφηππα, επηδεξκηθά θαη απινπζηεπηηθά ηηο δηαθνξεηηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κέζα ζε έλα ςπρξφ γξαθεηνθξαηηθφ πιαίζην, πνπ, 

εθηφο απφ ηε δπζθακςία, ηεο δεκηνπξγεί θαη κηα εζσζηξέθεηα. Δπίζεο, ην πξφβιεκα 

δελ είλαη κφλνλ ε έιιεηςε πφξσλ (Carolan & Guinn, 2007) απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πνιηηείαο, αιιά θαη ε έιιεηςε ελφο πνηνηηθνχ θαη ζπλεθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο. 

 

Ζ απηνξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε εκπεηξία πνπ απνθηά ζηαδηαθά ηνλ 

βνεζνχλ λα νξγαλψλεη θαη λα αλαδηακνξθψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ ζην 

δηαθνξνπνηεκέλν πιαίζην ηεο ηάμεο ηνπ (Trirarico & Yendol-Hoppey, 2012). Απφ 

ηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε φηη νη θηιφινγνη ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 

δηθέο ηνπο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Έηζη, 

θαηαγξάθνπλ πξνζεθηηθά ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, 

αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ, πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 
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ζσζηφηεξα ηνλ ρξφλν θαη επηδεηθλχνπλ επηκνλή ζην λα θηλεηξνπνηνχλ ζπλερψο ηνπο 

καζεηέο. Παξαηεξνχλ, επίζεο, φηη κε ηελ εκπεηξία πνπ ζηαδηαθά απνθηνχλ 

αληηιακβάλνληαη πην γξήγνξα ηηο αλάγθεο θάζε καζεηή, ηηο νπνίεο νχησο ή άιισο 

πξνζπαζνχλ λα αληρλεχζνπλ θαη εθηφο ηάμεο είηε κε πξνζσπηθή επαθή κε ηνλ θαζέλα 

είηε θαη κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ άιισλ ζπλαδέιθσλ. 

 

Ζ πεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο φηη νη ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε 

καζεηή αλαδεηθλχνληαη πην απνηειεζκαηηθά κέζα ζηελ νκάδα ηζρχεη θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζε έλα ζπλεξγαηηθφ πιαίζην ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα. Αλ δειαδή έλαο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί ηελ εμαίξεζε ζε 

δεηήκαηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κέζα ζην ζρνιείν, ηφηε ηνπ είλαη πην 

δχζθνιν λα ιχζεη καζεζηαθά πξνβιήκαηα, πνπ νχησο ή άιισο αγγίδνπλ φιν ην 

ζρνιείν. Γηα ηνχην θαη πξνηείλνπλ ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίδνληαη νη δξάζεηο γηα ηε γισζζηθή βνήζεηα 

ζηνπο καζεηέο θαη γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. Γηα κία κεξίδα θηινιφγσλ ε 

θηλεηξνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε κπνξεί λα μεθηλήζεη έμσ απφ απηήλ, κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένπλ ην ζρνιείν κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη πνπ αθελφο 

δίλνπλ εξεζίζκαηα γηα πξνβιεκαηηζκφ ζε αληίζηνηρα ζέκαηα ζηελ ηάμε, αθεηέξνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηηο θιίζεηο ησλ καζεηψλ θαη έηζη θαη νη ίδηνη βηψλνπλ επράξηζηα ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε πνιηηεία πξέπεη λα 

πξνβεί ζε αλαδηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πνπ λα ραξαθηεξίδεηαη θαη 

απφ ζπλεθηηθφηεηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απφ κηα ειεπζεξία σο 

πξνο ηελ επηινγή ησλ θεηκέλσλ θαη γεληθφηεξα ηεο χιεο πξνο δηδαζθαιία, αθφκε θαη 

κέζα απφ έλα ινγηζκηθφ πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο πνηθίιεο επηινγέο ηνπ θηινιφγνπ. 

 

Έλα πξψην βήκα έρεη γίλεη ζηε Γιψζζα Γ Γεληθνχ Λπθείνπ, φπνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ θηιφινγν λα επηιέγεη ν ίδηνο κέζα απφ κηα επξεία γθάκα θεηκέλσλ 

νκαδνπνηεκέλσλ ζεκαηηθά. Σαπηφρξνλα, δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε ε ρξήζε απφ 

πιεπξάο καζεηή κεηαγισζζηθψλ φξσλ ζηηο απαληήζεηο ηνπ, φπσο αλαδεηθλχεηαη θαη 

απφ ηελ ηξνπνπνηεκέλε ηππνινγία ζηηο εξσηήζεηο, πνπ πξνζδίδνπλ θαη κεγαιχηεξε 

ειεπζεξία ζηηο απαληήζεηο (αξ. πξση. 143300/Γ2/16-09-2019 έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΗΘ· 

αξ. πξση. 2376/Γ2/09-01-2020 έγγξαθν ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ). ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε ν ζεζκφο ηνπ ζπλεξγάηε θαζεγεηή ζηα πιαίζηα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο κε αλαθνξέο ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (ΦΔΚ 
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3892/23-10-2019) βνεζά ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, αλ θαη ζηέθεηαη θπξίσο ζηνπο 

καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ελδερνκέλσο επεηδή απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία 

ζηα ΔΠΑΛ, φπσο επεζήκαλαλ νη θηιφινγνη πνπ δηδάζθνπλ ζε απηά. 

 

Γηα ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ε επηκφξθσζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη 

μερσξηζηφ θεθάιαην ζηε βνήζεηα ησλ θηινιφγσλ θαη επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε πνπ 

ληψζνπλ λα εθαξκφδνπλ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κέζα ζε έλα ζπζηεκαηηθφ θαη 

νξγαλσκέλν πιαίζην. Μέζα απφ ηηο πνηθίιεο πξνηάζεηο ηνπο μερσξίδεη ε αλάγθε γηα 

θαηάξηηζε σο πξνο ηε δεκηνπξγία πιήξνπο καζεζηαθνχ πξνθίι θαη ε θαηάξηηζε σο 

πξνο ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε θαη γεληθφηεξα ηηο ελαιιαθηηθέο ηερληθέο ηεο. 

πσο νη ίδηνη πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά ηε δηδαζθαιία, κε αλάινγν ηξφπν επηζπκνχλ 

λα δηδαρηνχλ πνηθίιεο ηερληθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέιηθηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε κειέηεο πεξίπησζεο, πνπ δελ αλαδεηθλχεη κφλνλ ηελ 

επηηπρία αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο απνηπρίαο ζηε δηδαζθαιία ζε ζπγθεθξηκέλν 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Μηα επηκφξθσζε κε φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δελ 

κπνξεί λα είλαη απνζπαζκαηηθή ζηελ νξγάλσζή ηεο, αιιά δηαξθήο κέζα ζε έλα θιίκα 

αζθάιεηαο, ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ζπλερνχο ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μέζα απφ 

απηέο ηηο απφςεηο δηαθαίλνληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο 

θαηλνηνκίαο ζην ζρνιείν, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηε 

δηεπθφιπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αιιαγή (Adelman & Taylor, 2003). 

 

Τειηθέο ζθέςεηο 

 ηελ παξνχζα έξεπλα δηαθάλεθε φηη νη θηιφινγνη αζπλείδεηα δηαθνξνπνηνχλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο (Heacox, 2012), ελδερνκέλσο θαη ιφγσ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο 

απφ ηε θχζε ηνπ, πνπ ηνπο νδεγεί λα αλαθαιχςνπλ ην δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ππφζηξσκα ησλ καζεηψλ ηνπο. Μέζα απφ ηελ πξάμε αληηιακβάλνληαη 

φηη ε εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε απνηειεί κία απφ ηηο πνιιέο ηερληθέο πνπ δχλαηαη 

λα εληαρζεί ζηε δηαθνξνπνίεζε, επηβεβαηψλνληαο φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ηνπνζεηείηαη πέξα θαη πάλσ απφ ηελ εμαηνκίθεπζε (Landrum & McDuffie, 2010). 

Απηφ πνπ αξθεηέο θνξέο ηνπο αγθπιψλεη είλαη ε αγσλία ηνπο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα 

εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Μέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή ηεο, 

σζηφζν, πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεηαη φηη δε ρξεηάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ρξεζηκνπνηεί νπσζδήπνηε φιεο ηηο ηερληθέο καδί, αιιά λα ζπιιέγεη ζηαδηαθά ηα 

πιηθά ηνπ πξνζαξκφδνληάο ηα αθφκε θαη πάλσ ζηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα 
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(Lawrence-Brown, 2004). Δμάιινπ, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εκπεξηέρεη θαη 

ζηνηρεία γλψξηκα ζηελ θιαζηθή δηδαζθαιία, φπσο ε επεμήγεζε θαηά ηελ παξάδνζε 

θαη ε θαζνδήγεζε (Tomlinson, 2000). 

 

Ζ πην δχζθνιε ίζσο εμίζσζε είλαη ε ελζσκάησζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζην ηππηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζε 

ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά  standards. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία νδεγεί ζε 

αθαδεκατθή επηηπρία ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο εμεηάζεηο, δηφηη δηέπεηαη απφ βαζχηεξνπο 

θαλφλεο ζηε κάζεζε, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηξνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζα 

απφ έλαλ πνιπεπίπεδν ζρεδηαζκφ ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ, θνκκέλν θαη 

ξακκέλν ζηα κέηξα ηνπ πνηθηιφκνξθνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο (McTighe & 

Brown, 2005). Αλ ν καζεηήο αγαπήζεη ηε κάζεζε θαη απαιιαγεί απφ ηνλ θφβν ησλ 

εμεηάζεσλ, ηφηε κπνξεί λα αλαδείμεη θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αληηκεησπίδνληαο ηελ 

θάζε γξαπηή εμέηαζε φρη κε αλαζθάιεηα, αιιά ζαλ έλα πξφηδεθη πάλσ ζην νπνίν 

θαιείηαη λα εξγαζηεί. 

 

Ζ αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ζηε δηδαζθαιία πνπ εθαξκφδεη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο  αλεμάξηεηα απφ ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο (Hattie, 2002) αλαδεηθλχεη ηνλ 

θνκβηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ εκπλεπζηή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ζε φια ηα βήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ. Οη θηιφινγνη ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ηφληζαλ ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη δε ζην γισζζηθφ 

κάζεκα. Απφ απηνχο εμαξηάηαη ην αλ ζα μεδηπισζεί ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ή ζα ζαθηεί θάζε ζηνηρείν δηαθνξεηηθφηεηαο 

ιεηηνπξγψληαο έηζη απνζαξξπληηθά ζηα παηδηά, θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα. Δίλαη, 

επνκέλσο, πνιχ κεγάιε ε επζχλε πνπ επσκίδνληαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο, απνξξένπζα απφ ηε ζεκαζία ηνπ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. 

  

Πεπιοπιζμοί και πποηάζειρ για πεπαιηέπω έπεςνα 

Ζ πξν πνιιψλ εηψλ δηαπίζησζε φηη ε έξεπλα πάλσ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

είλαη απεξηφξηζηε (Tomlinson et al., 2003) επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

αλ θαη επηρεηξήζεθε ε θαηαγξαθή απφςεσλ απφ θηινιφγνπο δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ πνηθηιία ησλ θσδηθψλ-ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ 

πνπ πξνέθπςαλ αλαδεηθλχνπλ φηη θάζε θηιφινγνο, εηδηθά ζε γισζζηθά δεηήκαηα, 

εθθξάδεη κηα κνλαδηθή άπνςε ζε δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 
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δηδαζθαιίαο, δηακνξθσκέλε απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο γηα ηε δηδαζθαιία 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηαίηεξεο θαη κνλαδηθέο ζπλζήθεο θάζε καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ζ πνηθηιία θαη κνλαδηθφηεηα ησλ απφςεσλ είλαη, ινηπφλ, έλαο 

δείθηεο πεξηνξηζκνχ ζηελ έξεπλα θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ. 

 

Με γλψκνλα ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ε έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζε 

πεξηζζφηεξνπο θηινιφγνπο, θπξίσο ζε απηνχο κε κηθξή δηδαθηηθή ππεξεζία – θάησ 

ησλ 8 εηψλ – αιιά θαη ζε απηνχο κε εκπεηξία ζηελ ηάμε άλσ ησλ 25 εηψλ, θαζψο 

ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ ζπκπεξηιήθζε ηέηνην δείγκα. Γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία 

εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα ηεζεί θαη ην δήηεκα ζπζρεηηζκνχ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο κε ηηο παηδαγσγηθέο πξνζιακβάλνπζεο απφ ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαζψο απηέο είλαη πην πξφζθαηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο  

εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλαδχεηαη επίζεο έληνλν ην ελδηαθέξνλ 

γηα απνηχπσζε ησλ αληηιήςεψλ ηνπο πάλσ ζε δεηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο, θαηά πφζν 

επηβεβαηψλνπλ ή φρη ηελ άπνςε φηη είλαη ιηγφηεξν δεθηηθνί απέλαληη ζην θαηλνχξην, 

ηη ελδερνκέλσο ζα άιιαδαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά θαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο λεφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

 

Δπεηδή ζην ειιεληθφ ζρνιείν ε έληαμε ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ απφ ηηο αζηαηηθέο 

ρψξεο είλαη κηα δπλακηθή θαη εμειηζζφκελε θαηάζηαζε, ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί   

έξεπλα ζηε δηαρείξηζε πνηθηιφκνξθσλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ νη ζεκεξηλέο πνιππνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, θπξίσο ζηε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ηε ζηηγκή πνπ ζην ίδην ηκήκα θαινχληαη λα ηε 

δηδαρζνχλ θαη γεγελείο θαη αιινδαπνί καζεηέο. πσο ήδε επηζεκάλζεθε, νη 

εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ κηα ζρεηηθή εκπεηξία απφ πξφηεξα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα, 

σζηφζν ε εζληθή, γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο πξνέιεπζε δηέθεξε απφ απηήλ ησλ 

ζεκεξηλψλ πξνζθχγσλ. 

 

Σέινο, ζε κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο πξψηεο θάζεο 

πνιπεπίπεδεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ζα ήηαλ 

δπλαηή κία έξεπλα πάλσ ζηηο νπηηθέο επίδξαζεο ηεο επηκφξθσζεο θαη ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε θηινζνθία ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε έξεπλα νθείιεη λα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηηο αλάγθεο πνπ θάζε 

θνξά παξνπζηάδνληαη ζηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα θαη λα ζπκβάιεη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ν ζπφξνο ηνπ νπνίνπ, κάιηζηα, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ απνθέξεη άκεζνπο θαξπνχο, αιιά καθξνπξφζεζκνπο ζηνλ 

θχθιν ηεο κάζεζεο θαη ηεο δσήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ  ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 

1. Σν ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην γισζζηθφ 

κάζεκα. Πνηεο είλαη νη πξψηεο ζαο ζθέςεηο γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία; 

2. Πνηα είλαη ε δηδαθηηθή ζαο εκπεηξία πάλσ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο καζεηέο κηαο 

ηάμεο θαη πψο αλαθαιχπηεηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο; 

3.  Με βάζε ηα φζα αλαθέξαηε παξαπάλσ, πνηνη παξάγνληεο, θαηά ηε γλψκε 

ζαο, δηακνξθψλνπλ κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε; 

4. ζνλ αθνξά ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο, πνην είλαη ην αξρηθφ ζαο πιάλν γηα ηε 

δηδαζθαιία κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ή ζέκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ; Γψζηε έλα-δχν παξαδείγκαηα 

ελφηεηαο ζηε Γιψζζα, φπνηα επηζπκείηε. 

5. Καηά ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο ελφηεηαο πνηεο ζηξαηεγηθέο – κεζφδνπο 

αθνινπζείηε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεηε φηη φινη νη καζεηέο ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα; 

6. Σν αξρηθφ ζαο πιάλν παξακέλεη ην ίδην ή αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο; 

7. Πνηνη είλαη απηνί νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή; 

8. Ση είλαη απηφ πνπ αιιάδεηε; 

9. Πψο απνηηκάηε-αμηνινγείηε ηε γισζζηθή  αλάπηπμε ηνπ θάζε καζεηή ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεηε ζέζεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα; 

10. Λακβάλεηε ππφςε απηήλ ηελ απνηίκεζε ηνπ καζεηή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή  ηεο δηδαζθαιίαο ζαο γηα ηελ επφκελε γισζζηθή ελφηεηα; Με 

πνηνλ ηξφπν; 

11. Πεξλψληαο απφ ην αηνκηθφ επίπεδν ζην ζπιινγηθφ πνηεο ζεηηθέο αιιαγέο 

παξαηεξείηε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηάμεο κέζα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζαο ζην γισζζηθφ κάζεκα; 

12. Κάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ ζην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ή ζην ηέινο ηεο 

ρξνληάο πνηνο είλαη ν απφερνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ καζήκαηφο ζαο ζηε 

Γιψζζα α) γηα ηνπο καζεηέο, β) γηα εζάο; 

13. ην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ απνινγηζκνχ πνηεο δπζθνιίεο θαηαγξάθεηε θαη 

πψο ηηο αληηκεησπίδεηε; 
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14. Αλ ζαο δεηνχληαλ λα ππνβάιεηε θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ θαη 

ζα ζηήξηδαλ ην έξγν ηνπ θηινιφγνπ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε, πνηεο ζα 

ήηαλ απηέο; 

15. (αλάινγα κε ηελ πξνεγνχκελε απάληεζε): α) ε δηεπθφιπλζε ζα κπνξνχζε λα 

είλαη εμσγελήο, θαη αλ λαη, πνηα είλαη ηα πξφζσπα-θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ηε 

ζηεξίμνπλ; Ή β) ε πνηνλ βαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ απηά ηα 

πξφζσπα-θνξείο; 

16. Κάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κέζα 

απφ επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζα βνεζνχζαλ ην έξγν ζαο; Με πνηνλ ηξφπν; 

17. Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζήο καο πψο βιέπεηε γεληθά ηνλ ξφιν ηνπ 

θηινιφγνπ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε ζε ζρέζε κε ην γισζζηθφ κάζεκα; 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΤΝΑΙΝΕΗ 

ΘΔΜΑ: «Γηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο ζην 

ζχγρξνλν ζρνιείν κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ θηινιφγσλ» 

Ζκεξνκελία:……………… Ώξα:……….  

Σφπνο:…………………….  

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο κεηαπηπρηαθήο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο - Μνλάδσλ-Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζην γισζζηθφ κάζεκα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. πκκεηέρνληεο θαη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα είλαη 

Φηιφινγνη πνπ ππεξεηνχλ ζε δεκφζηα ζρνιεία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πεγή 

ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σα επξήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπηζηεπηηθά θαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο, ελψ ζα 

πξνζηαηεπηεί απφιπηα ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ.  

πλαηλψ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο.  

……………………………….  

(ππνγξαθή)  
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ΑΠΟΜΑΓΝΗΣΟΥΩΝΗΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΩΝ 

υνϋντευξη 1 

ΕΡ Πξψηα πξψηα ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηεηε  γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε. Πξηλ πεξάζνπκε φκσο ζηελ θπξίσο ζπλέληεπμε ζα ήζεια 

λα κνπ πείηε ιίγα ιφγηα γηα ηηο ζπνπδέο ζαο, γηα ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζαο θαη γηα ηε 

βαζκίδα ζηελ νπνία δηδάζθεηε σο θηιφινγνο. 

ΑΠ Χξαία. Κη εγψ επραξηζηψ γηα ηελ εκπηζηνζχλε, είκαη θηιφινγνο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην πξψην κνπ πηπρίν ήηαλ ζην Νενειιεληθφ Λανγξαθηθφ 

ηφηε ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζηε ζπλέρεηα έθπγα ζηελ Αγγιία, ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, φπνπ έθαλα έλα κεηαπηπρηαθφ θαη ζηε ζπλέρεηα έλα 

δηδαθηνξηθφ ζηελ Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Burminham. 

Απνθνηηψληαο εξγάζηεθα εθηά ρξφληα ζην Παλεπηζηήκην απφ ην νπνίν απνθνίηεζα 

σο εξεπλήηξηα Α, Research Fellow, θαη έρσ αθφκα ηνλ επίηηκν ηίηιν. Δπηζηξέθνληαο 

ζηελ Διιάδα, έπεηηα απφ ζρεδφλ δχν δεθαεηίεο ζηελ Αγγιία δηνξίζηεθα, θαη θέηνο 

είκαη ζηνλ εηθνζηφ πξψην ρξφλν ηεο ππεξεζίαο κνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

ζην Μνπζηθφ ζρνιείν Σξηθάισλ, ππεξεηψ ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα. 

ΕΡ Σν ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην γισζζηθφ 

κάζεκα. Πνηεο είλαη νη πξψηεο ζαο ζθέςεηο γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία; 

ΑΠ Ναη, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αθνξά ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα, ηα 

γλσζηηθά επίπεδα ησλ καζεηψλ, ηηο δεμηφηεηεο πνπ ην θάζε παηδί δηαζέηεη θαη ζ’ έλαλ 

δεχηεξν βαζκφ αλ ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή θαηαγσγή, εζληθφηεηα, ζξεζθεία πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ζην πψο αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν θαη ηε δηαδηθαζία, ηε 

γλσζηηθή δηαδηθαζία ελ γέλεη. Σψξα ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο, είλαη έλα πνιχ 

ελδηαθέξνλ θαη πξφζθνξν ηνπίν, πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ θαη 

λα αλαπηπρζνχλ πάξα πνιιέο δεμηφηεηεο. 

ΕΡ Ζ δηδαθηηθή ζαο εκπεηξία πάλσ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο καζεηέο κηαο ηάμεο πνηα 

είλαη θαη πψο αλαθαιχπηεηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο; 

ΑΠ Δθεί πνπ ήηαλ εκθαλήο ε δηαθνξνπνίεζε ήηαλε κηα ρξνληά πνπ είρα ππεξεηήζεη 

ζε ηάμεηο ππνδνρήο ησλ Πνληίσλ παιηλλνζηνχλησλ, πνπ εθεί εμ νξηζκνχ, ηα παηδηά 

δειαδή ήηαλ άιιεο θαηαγσγήο, ηα ειιεληθά ηνπο αθνχγαλ απφ ηηο γηαγηέο πνληηαθά 

κάιινλ ηα πεξηζζφηεξα, άξα εθεί είρα έλα ακηγέο ζρεδφλ ζχλνιν δηαθνξνπνηεκέλσλ 
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παηδηψλ, πνπ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζσ δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ήηαλ 

ζα λα δίδαζθα ηα ειιεληθά ζε… ζαλ μέλε γιψζζα θαηά θάπνηνλ ηξφπν. Σψξα ζην 

ζρνιείν πνπ ππεξεηψ ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα φπσο είπα, έρεη κία ηδηαηηεξφηεηα ην 

ζρνιείν κνπ, φηη είλαη γπκλάζην ιχθεην, άξα ινηπφλ ζηελ πξψηε γπκλαζίνπ 

καζαίλνπκε πεηξακαηηδφκελνη, φπσο φινη καο θαληάδνκαη, εθηφο αλ είλαη θάηη ην 

νπνίν είλαη θξαπγαιέν, ή ην μέξνπκε φηη εδψ, ε… αο πνχκε πέξπζη είρακε κηα 

καζήηξηα απφ ηελ Κίλα, νη γνλείο Κηλέδνη ζηα Σξίθαια, ε… είρακε έλαλ καζεηή πνπ 

ν παηέξαο ηνπ λνκίδσ ήηαλ Αθξηθαλφο, άξα ην παηδί ήηαλ κηγάο θαη εκθαλψο κηγάο, 

ε… δε κηιάσ γηα άιιεο ππεθνφηεηεο έηζη ησλ Βαιθαλίσλ πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο 

ζηελ… κε απηά ηα παηδηά δελ είρακε θαλέλα απνιχησο ζέκα πξνζαξκνγήο ή έληαμεο, 

άξα ινηπφλ απηφ πνπ δηέθεξε ήηαλ ηα θπζηνγλσκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ε… 

καζαίλεηο, βιέπεηο ηηο δηαθνξεηηθφηεηεο ή ηηο δηαθνξέο ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ, δελ είλαη 

θάηη πνπ ζνπ ζεθψλεη ζεκαηάθη κε ην θαιεκέξα, θαη αλάινγα πξνζαξκφδεηο, 

πξνζαξκφδεζαη, ζθχβεηο πάλσ απφ ην θάζε παηδί, ε… εγψ βάδσ ζηνλ εαπηφ κνπ έλαλ 

ρξφλν κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ πεξίπνπ, γηαηί ν Οθηψβξεο είλαη έλαο γεκάηνο κήλαο 

πνπ βγάδνπκε δνπιεηά ζηα ζρνιεία νπφηε λνκίδσ φηη ηα πεξηζζφηεξα ηα δηαπηζηψλσ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη βέβαηα ζε καζήκαηα πνπ κπαίλσ πνιιέο θνξέο κεο ζηελ 

ηάμε. 

ΕΡ. ηε ξνή ηνπ ρξφλνπ πψο δειαδή; 

ΑΠ. Μπνξεί λα αληηιεθζψ αο πνχκε ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ ηα νπνία 

παξεθθιίλνπλ, δειαδή έλα παηδί ην νπνίν λα ην βιέπσ ζα θνβηζκέλν ή έλα παηδί ην 

νπνίν είλαη επηζεηηθφ ή έλα παηδί ην νπνίν λα λαη εηξσληθφ ή έλα παηδί ην νπνίν λα λαη 

πνιχ απηάξεζθν, λα ζέιεη αο πνχκε ζπλερψο λα απηνπξνβάιιεηαη, κηιάσ θαη γηα 

ηέηνηεο δηαθνξεηηθφηεηεο, ε… απηφ λνκίδσ έηζη ζπλάδειθνη νη νπνίνη έρνπλ κία 

ζρεηηθή ρξνληθή εκπεηξία ζηελ ηάμε ην δηαθξίλνπλε δελ είλαη θάηη πνπ ζέιεη ηδηαίηεξα 

πξνζφληα λα ην δεηο, λα ην αληηιεθζείο, ην ζέκα είλαη αλ είζαη δηαηεζεηκέλνο πάλσ ζε 

απηά ηα παηδηά λα ζηαζείο ιίγν θαη λα αθνπγθξαζηείο ή λα βάιεηο θξέλν ή λα 

ζπξψμεηο αο πνχκε θαξφην θαη καζηίγην ην θάζε παηδί. 

ΕΡ Με βάζε ηα φζα αλαθέξαηε παξαπάλσ, πνηνη παξάγνληεο θαηά ηε γλψκε ζαο 

δηακνξθψλνπλ κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε; 

ΑΠ.Δ… νη παξάγνληεο είλαη πξνζσπηθνί θαη θνηλσληθνί, αηνκηθνί θαη θνηλσληθνί. Σν 

θάζε παηδί, πέξα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θνπβαιάεη θαη ηηο θαηαβνιέο 

ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κεγάισζε, ησλ εκπεηξηψλ πνπ είρε, ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα ινηπά. Δ… δε λνκίδσ φηη, ε… λνκίδσ 
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κάιινλ φηη είλαη πνιχ εχθνιν αθφκα θαη απφ ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ην πψο ζα 

θαζίζεη ην παηδί ζην ζξαλίν, ην πψο ζα ζε θνηηάμεη, ε… λα θαηαιάβεηο ε… θαη ηη 

ζπλζήθεο επηθξαηνχλ ζην ζπίηη. Ίζσο εγψ θαη ιφγσ ηεο θνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο 

κε έρεη βνεζήζεη ην αληηθείκελν απηφ πνπ ρξφληα έηζη ζπνχδαζα θαη αγάπεζα, ε… ε 

παξαηήξεζε, ε… απιά παξαηεξψληαο βιέπνληαο απηφ πνπ ζαο είπα, ε… ηε 

ζπκπεξηθνξά, ην βιέκκα, ηε ζηγνπξηά, ηελ απηνπεπνίζεζε έηζη ην δηαθνξνπνηεκέλν 

ε… δελ αθνξά κφλν ζην πεξηζψξην, ζε θάπνηνλ πνπ παξεθθιίλεη ηνπ κέζνπ φξνπ, 

αιιά θαη ζηνλ ραξηζκαηηθφ καζεηή, ζηνλ ηαιαληνχρν καζεηή. Δ… πξνζσπηθά 

πηζηεχσ φηη ε νηθνγέλεηα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο φισλ ησλ παξαγφλησλ ε… έλα παηδί 

ην νπνίν ζην ζπίηη ηνπ βηψλεη  κία αξκνληθή ελ πνιινίο ε… ζρέζε, θαηάζηαζε, απηφ 

ην παηδί ζα ξζεη κε εξεκία αθφκα θαη θαιφο καζεηήο λα κελ είλαη, ιίγν αδηάθνξνο λα 

είλαη, ζα ζπλεξγαζηεί, ζα ζπκκεηάζρεη ζεηηθά θαη ελεξγά, ε… παηδηά ηα νπνία 

βηψλνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαηαζηάζεηο πην δχζθνιεο, ε… απηφ θαίλεηαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζηελ επίδνζή ηνπο. Αλ ινηπφλ πνιιέο θνξέο εκείο νη 

εθπαηδεπηηθνί, εγψ ηνπιάρηζηνλ ην αηζζάλνκαη, φηη είκαζηε ιίγν ζαλ ηνπο 

ηαρπδαθηπινπξγνχο, ζαλ ηνπο δνγθιέξ πνπ πεηάλε δέθα κπάιεο ζηνλ αέξα θαη 

θξνληίδνπκε λα ηηο ηζνξξνπήζνπκε φιεο λα κε καο πέζεη θακία ζην θεθάιη, απηή ηελ 

αίζζεζε ηελ έρσ αξθεηέο θνξέο. Δ… ηψξα άιια πξάγκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

ηάμε, είλαη ζε ηη πεξίγπξν ζα βξεζνχλε κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε ηα παηδηά, δειαδή 

πνηα ζα είλαη ε θνπξληά πνπ ιέκε. Δίλαη θνπξληέο πνπ ζπλεξγάδνληαη εμαηξεηηθά 

κεηαμχ ηνπο, έρνπλε κηα ρεκεία, είλαη άιιεο θνπξληέο πνπ έρνπλε κεγαιχηεξνπο 

αληαγσληζκνχο. Καη ην ιέσ απηφ γηαηί ην δηθφ καο ην ζρνιείν πνπ είλαη έλα θαιφ 

παξάδεηγκα πνπ είλαη παηδηά απφ φιν ηνλ λνκφ. Άξα δελ είλαη ην ζρνιείν ηεο 

γεηηνληάο πνπ ζα ξζνπλ ηα παηδάθηα πνπ ήηαλ καδί ζην δεκνηηθφ θαη ιίγν πνιχ 

γλσξηδφληνπζαλ θαη θνπβαιάλ ηα θαιά ή ηα θαθά ηνπ δεκνηηθνχ, ηηο θηιίεο ή ηηο 

αληηπάζεηεο εληφο εηζαγσγηθψλ, ε… θαη ην παξαηεξνχκε πνιινί ζπλάδειθνη θάπνηεο 

ή ε ηάμε πεηάεη ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο θαη θάπνηεο άιιεο 

θνξέο ππάξρνπλ νξηζκέλεο δπζιεηηνπξγίεο, αιιά λνκίδσ φηη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ θάλεη ηε δηαθνξά. 

ΕΡ. ζνλ αθνξά ηψξα ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο  πνην είλαη ην αξρηθφ ζαο πιάλν γηα 

ηε δηδαζθαιία κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ή ζέκαηνο ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ; Θα ήζεια λα δψζεηε έλα δπν 

παξαδείγκαηα ελφηεηαο ζηε γιψζζα φπνηα ζέιεηε εζείο. 
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ΑΠ. Θα θέξσ δχν παξαδείγκαηα απφ καζήκαηα, γισζζηθά καζήκαηα, δηδάζθσ ηε 

γιψζζα θαη κ’ αξέζεη ην κάζεκα απηφ θαη ην θνξηψλνκαη θέηνο έρσ ηξία, ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, απφ έλα ζηελ ηξίηε γπκλαζίνπ θαη έλα ζηε δεπηέξα Λπθείνπ, 

ψζηε λα θαιχςσ ιίγν θαη φιν ην θάζκα. Δ… ζηελ ηξίηε γπκλαζίνπ θάηη πνπ ην 

ηειεηψζακε ηψξα πξφζθαηα, ήηαλ ε πξψηε ελφηεηα «Ζ Διιάδα ζηνλ θφζκν». Δ.. 

πάληα πξνζπαζψ θαη ζηε δεπηέξα ιπθείνπ ζπγγλψκε ηελ ελφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη 

εηδηθά ην θνκκάηη κε ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη ηε ζπλέληεπμε, πνπ είλαη πάξα 

πνιχ ζεκαληηθά θαη ίζσο ηψξα αξρίδεη θαη ηνπο δίλεηαη ε δένπζα ζεκαζία. ηελ 

ηξίηε γπκλαζίνπ γηα ην θνκκάηη ηελ ελφηεηα ηεο «Ζ Διιάδα ζηνλ θφζκν» ε… 

πξνζπαζψ πάληνηε λα μεθηλήζσ απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, φρη ηη μέξνπλ γηα ηελ 

Διιάδα, αιιά πνηα είλαη ε αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, ηη αληηιακβάλνληαη κε ηνλ 

φξν. Άξα, ζηε γιψζζα εζηηάδσ πεξηζζφηεξν ζηε λνεκαηηθή αλάιπζε θαη ηα 

γξακκαηηθά ζπληαθηηθά θαηλφκελα έξρνληαη δεχηεξα δε ζεκαίλεη φηη δελ ηα… δελ 

εκβαζχλσ ζε απηά, αιιά πην πνιχ ζέισ ηα παηδηά λα αξρίζνπλε λα ζθέθηνληαη, λα 

ζπδεηάλε θαη λα ρηίδνπλε γέθπξεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ ε… ησλ γλψζεσλ 

πνπ έρνπλ απνθνκίζεη κέρξη ηψξα κε ην ηη καο δίλεη ην βηβιίν θάζε θνξά. Απηφ είλαη 

ην γεληθφ κνπ πιάλν. Αθηεξψλσ ηνπιάρηζηνλ δχν κε ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο γηα 

επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ θαη κεηά κέζα απφ ηα θείκελα ζα ζρνιηάζσ θαη ηα 

θαηλφκελα ηα νπνία ε θάζε ελφηεηα ζηα νπνία ε θάζε ελφηεηα εζηηάδεη. Γελ μέξσ αλ 

απάληεζα ζην εξψηεκα. 

ΕΡ. Ναη, κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. 

ΑΠ. Αο πνχκε έρσ δπν ηξεηο καζεηέο θέηνο πνπ έρνπλε ηαμηδέςεη πνιχ κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλε ηαμηδέςεη εληφο ζπλφξσλ θαη εθηφο ζπλφξσλ. Απηφ ην παηδί 

έρεη κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο Διιάδαο, ηεο ειιαδηθφηεηαο, ηνπ ηη ζεκαίλεη λα 

είζαη Έιιελαο, πνηα είλαη ε ηζηνξία ηνπ, απφ ην παηδάθη πνπ παίξλεη ην ιεσθνξείν 

θαη θάλεη ηε δηαδξνκή αο πνχκε ρσξηφ-ζρνιείν ε… γεηηνληά-κπαξάθη-ίληεξλεη θαθέ 

θαη μαλαγπξλάεη ζην ρσξηφ. Δ… δελ ην ιέσ νχηε ειηηίζηηθα νχηε … απιά είλαη 

εκθαλέο. Βεβαίσο ην παηδί πνπ έρεη ηαμηδέςεη είλαη θαη παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο 

είλαη ν έλαο ν γνληφο ε θαηαγσγή απ’ ηα Σξίθαια, ν άιινο κπνξεί λα είλαη απφ ηελ 

Κξήηε ή απ’ ηε Θξάθε. Αθφκα θη απηέο νη απνκαθξπζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

ζηελ Διιάδα πνπ ην παηδί ζα πάεη λα δεη ηνπο παππνχδεο ην θαινθαίξη, ηα 

Υξηζηνχγελλα θαη ζα ζπλαλαζηξαθεί κε παηδάθηα ε… ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ηνπνζεζηψλ ε… ην παηδί έρεη άιιεο παξαζηάζεηο, δειαδή γηα ην ηδίσκα ην γισζζηθφ 

γηα ηε γεσγξαθία, γηα ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ηηο λννηξνπίεο ησλ αλζξψπσλ, άξα 
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ινηπφλ απηφ είλαη κηα εκπεηξία πνπ ηε θέξλεη θαη ηε κνηξάδεηαη, απηφ είλαη ην 

δηαθνξεηηθφ, γηαηί θακηά θνξά κε ην δηαθνξνπνηεκέλν ην κπαιφ καο πάεη ζε 

πξφβιεκα ε… δελ είλαη απαξαίηεηα πξφβιεκα, λνκίδσ φηη κπνξεί λα είλαη θάηη πνιχ 

ζεηηθφ πνπ λα βνεζήζεη ην ζχλνιν ε… θαη αλ είλαη παηδηά φπσο αλέθεξα πνπ έρνπλ  

πνπ είλαη παηδηά κεηαλαζηψλ, αιβαληθήο θαηαγσγήο, ε… είρακε δχν καζεηέο, ηνπ 

ελφο ε κακά ήηαλ Αγγιίδα, ηνπ αιινπλνχ Ακεξηθαλίδα, δειαδή κελ θνηηάκε πάληα 

ζε Αζία θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε… ηη εκπεηξίεο ζα κπνξνχζαλ λα καο θέξνπλε 

θαη απηά λα ηηο κνηξαζηνχλε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη βιέπσ φηη ηα άιια ηα 

παηδηά είλαη πάξα πνιχ δεθηηθά θαη πνιχ αλεθηά ζην λα αθνχζνπλε, δε ιέλε θαη ηη κε 

λνηάδεη εκέλα εγψ δελ πξφθεηηαη λα πάσ αο πνχκε ζηελ Αιβαλία, εγψ δελ πξφθεηηαη 

λα πάσ ζηελ Κίλα, κε κνπ ην ιεο. Σν δεχηεξν παξάδεηγκα ηψξα, απηή είλαη κηα απφ 

ηηο  αγαπεκέλεο κνπ ελφηεηεο ζε φιν ην θάζκα γπκλάζην ιχθεην, γηαηί έρεη θαη κηα 

πξαθηηθή, ε… έλαλ πξαθηηθφ αληίθηππν. Δ… είλαη θάπνηεο ελφηεηεο πνπ είλαη πνιχ 

ζεσξεηηθέο θαη ηα παηδηά θάπνπ ράλνληαη κέζα ζηε ζεσξία θαη ζηελ πνιπινγία ε… 

φια ηα παηδηά ζα ρξεηαζηεί λα γξάςνπλ έλα βηνγξαθηθφ, ζα ρξεηαζηεί λα πάλε ζε κηα 

ζπλέληεπμε, δειαδή θαη ζε θαθεηέξηα λα δνπιεχεηο delivery, δεηάλε πιένλ απνζηνιή 

βηνγξαθηθνχ. Δ… εθεί μαλά θαίλεηαη φηη ην παηδί πνπ αθνχεη αληίζηνηρεο ζπδεηήζεηο 

ζην ζπίηη ή είλαη πην… κφλν ηνπ ζέιεη λα θάλεη πέληε πξάγκαηα παξαπάλσ, ζα είλαη 

πην δεθηηθφ θαη ζα αληηιεθζεί πην εχθνια ηελ ηελ αλαγθαηφηεηα. Δ… εγψ θάζε θνξά 

πνπ έρσ δεπηέξα Λπθείνπ, θάλσ βηνγξαθηθφ κε ηα παηδηά, δειαδή αθηεξψλσ μαλά 

γχξσ ζηηο δπν κε ηξεηο ψξεο δηδαθηηθέο, έλα δίσξν ζίγνπξα θαη κηζή ψξα αθφκα, γηα 

λα γξάςνπλ ηα παηδηά ην βηνγξαθηθφ ηνπο. Δ… πξνζπαζψ λα ηνπο πείζσ φηη ζα 

πξέπεη λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή θαη λα θξαηάλε αξρεία, λα κελ 

είλαη ραξηάθηα, ηα βάδσ κεηά, ηα πεηάσ ζατηα θαη παλ νχηε θαλ ζηελ αλαθχθισζε 

θαη… άξα θάηη πνπ είλαη κηα ζεσξεηηθή γλψζε ζην βηβιίν πνπ είλαη γηα φινπο ηελ 

εμαηνκηθεχσ θαη βιέπσ φηη ην θάζε παηδί φηη θνίηα λα δεηο εγψ πάσ πνδφζθαηξν αο 

πνχκε, θάλσ πνδφζθαηξν απφ πέκπηε δεκνηηθνχ, ζα ην βάισ ζην βηνγξαθηθφ κνπ, 

δελ είλαη θάηη πνπ δελ καο ελδηαθέξεη. Σν άιιν ιέεη φηη εγψ… ιέσ δνπιέςαηε 

πνπζελά; Έλα παξάδεηγκα… ιελ δε δνπιέςακε. Λέσ πψο δελ δνχιεςεο; Δγψ ζ’ έρσ 

δεη ζηε ιατθή λα βνεζάο ηνλ παππνχ ζνπ αο πνχκε. Δ, θη είλαη δνπιεηά απηφ; Βεβαίσο 

θη είλαη δνπιεηά, ζα ην βάιεηο, φηη εγψ έρσ ηελ εκπεηξία, φηη πεγαίλσ θαη βνεζάσ πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζεθψλεζαη κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα, είζαη ππεχζπλνο γηα λα πάξεηο ην 

δίεπξσ θαη λα δψζεηο μέξσ γσ είθνζη ιεπηά ξέζηα, ε… βνεζάο, έρεηο απηήλ ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα θη αιιειεγγχε, άξα ην δηαθνξεηηθφ είλαη νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, 
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λα κελ ζεσξήζνπλ φηη ηίπνηα δελ είλαη δεπηεξεχνλ ε… θαη λα δνπλ φηη φια είλαη 

θνκκάηη ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ πνπ … ην θάζε θνκκαηάθη είλαη έλα παδι, θαη ην 

θαζεηί είλαη κηα θνπθίδα ζην παδι, ε… είλαη κηα ελφηεηα πνπ αξέζεη πνιχ ζηα παηδηά 

θαη ζην ηέινο ιελ κα θπξία δελ ην θαληαδφκαζηαλ φηη ζα κπνξνχζακε λα γεκίζνπκε 

ηξεηο ζειίδεο κε ην ηη έρνπκε θάλεη, ζηελ ειηθία κηιάσ ηψξα ησλ δεθαέμη δεθαεθηά 

ρξνλψλ. Απηά σο παξαδείγκαηα. 

ΕΡ Λνηπφλ, θαηά ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο ελφηεηαο πνηεο ζηξαηεγηθέο-κεζφδνπο 

αθνινπζείηε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεηε φηη φινη νη καζεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζην 

κάζεκα; 

ΑΠ. Ναη… εδψ καο ζέισ… Λνηπφλ, φινη νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα… 

έλα πξάγκα πνπ λνκίδσ φηη είλαη ζεκαληηθφ, είλαη λα δείρλνπκε εκείο νη ίδηνη νη 

δηδάζθνληεο ελδηαθέξνλ, φηη απηφ πνπ ζα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα ζηνλ πιεζπληηθφ, φρη 

απηφ πνπ ζα ηνπο πσ, αιιά απηφ πνπ ζα επεμεξγαζηνχκε σο ηάμε, είλαη πάξα πνιχ 

ελδηαθέξνλ,  πνιχ ζεκαληηθφ, ζα ηνπο είλαη ρξήζηκν ρξήζηκν, γηαηί θαιψο ή θαθψο 

έηζη ε ρξεζηκνζεξία ή ε ρξεζηηθφηεηα είλαη θνκκάηη ηεο εμίζσζεο, δειαδή ηα παηδηά 

ην μέξεηε πνιχ θαιά, φηη απφ πνιχ κηθξή ειηθία αξρίδνπλ θαη αθαηξνχλ, φηη απηφ δελ 

ζα ην εμεηαζηψ παλειιαδηθά, φηη εγψ δελ πξφθεηηαη λα γίλσ θηιφινγνο, άξα ηη ηε 

ζέισ ηελ ηζηνξία, εγψ δελ πξφθεηηαη λα γίλσ καζεκαηηθφο, άξα γηαηί λα ρξεηαζηεί λα 

θάλσ πξφζζεζε θαη νπ ην θαζεμήο. Πξνζπαζψ ινηπφλ απφ ηελ αξρή θαη γίλνκαη θαη 

ιίγν θνπξαζηηθή, αιιά λνκίδσ φηη πεηπραίλεη ζην ηέινο, λα ηνπο πσ φηη ε γλψζε δελ 

έρεη ρξεζηκνζεξηθφ ραξαθηήξα, δειαδή δελ μέξνπλ πνηέ πνχ ζα βξεζνχλ ζηε δσή 

ηνπο, ηη ζα ηνπο ρξεηαζηεί, πψο ζα ηνπο ρξεηαζηεί θη αλ ζα ρξεηαζηεί λα αιιάμνπλε 

πνξεία θαη κάιηζηα θέξλσ ην παξάδεηγκα φηη εζείο ιέσ ρηίδεηε έλα νηθνδφκεκα θαη 

πξηλ αθφκα μεθηλήζεηε λα βάδεηε ηα ηνχβια ηέινο πάλησλ ηα ζεκέιηα, ιέηε φηη εγψ ην  

ηνλ κηζφ πξψην φξνθν, ην ηζφγεην δε ζα ην ρξεηαζηψ, άξα εθεί πέξα ην αθήλσ ην 

κηζφ ηζφγεην, κεηά ηνλ δεχηεξν… ηνλ πξψην φξνθν… εθείλν ην δηακέξηζκα δελ είλαη 

θαη πνιχ θσηεηλφ, δελ ην ρηίδσ θαζφινπ, ζηνλ ηξίηνλ φξνθν δελ ζα κείλεη θαλέλαο, 

ζηνλ ηέηαξην φξνθν θαη ηα ινηπά, άξα πξηλ θηηάμεηε ην νηθνδφκεκά ζαο, αξρίδεηε θη 

αθαηξείηε, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη απηφ ην νηθνδφκεκα θάπνηα ζηηγκή ζα ζαο πέζεη θαη 

ζα ζαο πιαθψζεη ε… θαη ην γεγνλφο επίζεο ηνπο ιέσ φηη πξψηα καζαίλνπκε ηελ 

πξφζζεζε θαη κεηά ηελ αθαίξεζε, ζεκαίλεη φηη πξψηα  πξέπεη λα ρηίζσ, θη φηαλ 

ρηίζσ, ζα δσ κεηά ηη κνπ ρξεηάδεηαη λα θξαηήζσ ή ηη ηέινο πάλησλ ζα ην βάισ ζε 

δεπηεξεχνπζα ζέζε. Άξα ινηπφλ πξνζπαζψ θη αθηεξψλσ ρξφλν θαη παξαδείγκαηα θαη 

έηζη θαη αζηεία ηνπο θέξλσ, ηνπο δεηάσ λα πνπλ θη απηνί αλ ζέινπλ, απηά αλ ζέινπλ 
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λα πνχλε θάηη, νχησο ψζηε λα ηνπο θάλσ λα ληψζνπλ φηη απηφ πνπ ζα πνχκε είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θη φηη δελ πξέπεη λα ην ράζνπλ κε ηίπνηα. Δ… αλ κεηαδνζεί 

απηφο ν ελζνπζηαζκφο θαη πεηζηνχλε ηα παηδηά, έρσ θεξδίζεη ην 60%, δειαδή έρσ ηελ 

πξνζνρή ηνπο. Πάληα ζα ππάξρεη ην παηδί ην νπνίν ζα είλαη αθεξεκέλν, ζα είλαη 

θνπξαζκέλν, ζα ζεσξεί φηη έρσ ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα λα θάλσ, βιέπσ φηη πνιιά 

παηδηά έξρνληαη θαη δελ έρνπλε θνηκεζεί θαιά, ε… ηα βιέπσ φηη πέθηνπλ πάλσ ζην 

ζξαλίν αο πνχκε θαη θαλά δπν ηα παίξλεη θη ν χπλνο. Δθεί ινηπφλ πάσ πάλσ ηνπο θαη 

ιέσ ηη έγηλε ρζεο ην βξάδπ; Σν facebook κέρξη ηη ψξα ην είρακε αλνηρηφ; Ξέξσ γσ ζην 

instagram ηηο αλεβάζακε φιεο ηηο θσηνγξαθίεο ηεο εκέξαο; Υσξίο εηξσλεία θαη ρσξίο 

απαμίσζε, απιά λα πεξάζσ ιίγν θη έλα κήλπκα φηη νη ψξεο χπλνπ είλαη ψξεο χπλνπ, ε 

ψξα πξσηλνχ είλαη ψξα πξσηλνχ, ε ψξα ηνπ καζήκαηνο είλαη ψξα καζήκαηνο, δειαδή 

πέξα απφ ην αληηθείκελν πξέπεη ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλε ην πνχ είλαη, γηα πνην 

ιφγν είλαη, κε πνηνλ είλαη θαη ηη ζηνρεχνπλ, εθείλε ηελ ψξα δειαδή ηη είκαη εδψ απιά 

λα πεξάζεη άιιε κηα ψξα απ’ ην ξνιφη λα ηε βάινπκε ζηνλ θάιαζν ησλ αρξήζησλ; 

Δ… άξα εμαηνκηθεχσ, πάσ απ’ ην θάζε παηδί απάλσ, θπζηθά πάσ πάλσ απ’ ην θάζε 

παηδί, φηαλ ιέσ πάλσ, ελλνψ ζα ζθχςσ πάλσ ηνπο, ε… ζην κνπζηθφ ζρνιείν έρνπκε 

θαη ην θαιφ φηη είλαη ιίγν κηθξφηεξα ηα ηκήκαηα ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ, άξα πξνιαβαίλσ, αλ φρη θάζε ψξα, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 

λα ζθχςσ πάλσ απ’ ηα παηδηά, ε… απηφ είλαη ζηε ζηξαηεγηθή κνπ, δειαδή λα ηνπο 

θξαηάσ ζε εγξήγνξζε, ε… θαη λα κελ απαμηψλσ, δειαδή δε λνκίδσ… αθνχγεηαη 

ιίγν επεξκέλν απηφ, ζπγρσξήζηε κε, λα πσ κα ηη είλαη απηά, πάληνηε λαη ππάξρεη θη 

απηή ε εθδνρή πνπ αλαθέξεηο, αιιά θαη ζθέςνπ κήπσο ζα κπνξνχζακε λα 

πξνζζέζνπκε θαη θάηη πάλσ ζ’ απηφ; Γηαηί αθνχσ θη απ’ ηα παηδηά παξάπνλα, φηη 

πνιιέο θνξέο δε ζέινπλ λα κηιήζνπλε, γηαηί θνβνχληαη φηη ζα πάξνπλ πφξηα, πνπ ιελ 

θη απηά, φ,ηη θαη λα πνχκε, άξα ινηπφλ ην παηδί πξέπεη λα ην θάλεηο ζπλνκηιεηή θαη 

κεηά ζα πάξεηο ηα ελία, ην μέξνπλ απηφ φηη εζχ είζαη ν καέζηξνο θη απηνί είλαη νη 

κνπζηθνί. Ξαλά απηφ πνπ είπα, ην γεγνλφο φηη είκαζηε κνπζηθφ ζρνιείν, μέξνπλ πάξα 

πνιχ θαιά ηα παηδηά φηη πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ, ιέσ αλεβαίλεηε ζηε ζθελή, είλαη 

δπλαηφλ ν έλαο λα αξρίζεη λα ζνιάξεη αο πνχκε θαη λ’ αδηαθνξεί γηα ηνλ καέζηξν ή 

γηα απηφλ πνπ παίδεη άιιν φξγαλν δίπια; Γελ είλαη δπλαηφλ. Έηζη θαη ζηελ ηάμε, 

είκαζηε κηα κηθξή νξρήζηξα θαη ζέισ λ’ αθνχζσ φιεο ηηο λφηεο, λ’ αθνχζσ φιεο ηηο 

θσλέο. Άξα ππάξρεη απηή ε εγξήγνξζε. Ννκίδσ φηη ν ζηφρνο πεηπραίλεηαη ζ’ έλα 

80%, 85%, ην νπνίν δελ είλαη άζρεκν. Δ… πάλσ ζ’ απηφ πνπ έιεγα λα θεληξίζσ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ , λα πσ έλα παξάδεηγκα ζηε ινγνηερλία, επεηδή κ’ αξέζεη ε 
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ινγνηερλία, νπφηε φηαλ θάηη αγαπάκε… εθδειψλσ ηελ αγάπε κνπ, δείρλσ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ κνπ, δειαδή κπαίλσ θαη ηα πξνθαηαβάιισ ζεηηθά ε… ζα θάλνπκε έλα 

πνίεκα ζήκεξα ην νπνίν δελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε πφζν κε ζπγθηλεί, ηψξα κηιάσ 

εγψ ζηα παηδηά, ε… θάζε θνξά πνπ ην δηαβάδσ ζπγθηλνχκαη, αλαηξηρηάδσ ζαλ λα 

είλαη ε πξψηε θνξά, θάζε θνξά νη καζεηέο έρνπλ λα κνπ πνχλε θαη θάηη άιιν, κε 

θάλνπλ πην πινχζηα. Ακέζσο ακέζσο ινηπφλ ηα παηδηά… ζνπ ιέεη γηα λ’ αθνχζνπκε, 

ηη είλ’ απηφ ηψξα ην ηφζν ζπλαξπαζηηθφ; Κη επίζεο απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο, 

ιίγν λ’ απνθνξηίζνπκε φηη ζα καο πνχλε ραδνκάξεο, εηδηθά ζηε ινγνηερλία, πνπ 

λνκίδσ φηη πξνζθέξεηαη πάξα πνιχ, φηη δελ ππάξρεη, ζηελ πνίεζε πεξηζζφηεξν, ην 

ζσζηφ ή ιάζνο ζην ζπλαίζζεκα. Δίλαη ηνπο ιέσ ζαλ λα αθνχηε έλα θνκκάηη κνπζηθφ 

θη εγψ λα ζαο πσ φηη πξέπεη λα ζαο αξέζεη έηζη θαη ηφζν. Μπνξεί λα αθνχζεηε έλα 

εμαηξεηηθφ θνκκάηη θαη λα πείηε φηη εκέλα δε κε ζπγθηλεί. 

ΕΡ. ηε γιψζζα κπνξείηε λα δψζεηε έλα παξάδεηγκα; 

ΑΠ. Δ… έλα παξάδεηγκα ζηε δεπηέξα Λπθείνπ πνπ έρεη γηα πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο, 

ξαηζηζκφ θαη ηα ινηπά. Δθεί μεθηλάκε απ’ ην ηψξα. Πάληα μεθηλάσ απ’ ην νηθείν, γηα 

λα πάσ ζην πην άγλσζην. ηα Σξίθαια έρνπκε πξφζθπγεο, χξηνπο, άξα δε ζα 

μεθηλήζσ απφ ην θείκελν πνπ γξάθηεθε ζην «Βήκα» ην 88, γηαηί ηα βηβιία απφ ηφηε 

έρνπλε λα αλαλεσζνχλε, αιιά ζα πσ βγαίλνληαο ζηελ Αζθιεπηνχ αο πνχκε, ηη 

παξαηεξείηε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηη βιέπεηε απφ… ε… ζπδεηάκε απηφ ην ζέκα θαη 

ηα παηδηά βιέπνπλ φηη απηά πνπ επεμεξγαδφκαζηε δελ είλαη θάηη ζεσξεηηθφ πνπ 

αθνξά ζηε ρξνληθή επνρή πνπ γξάθηεθε, αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

ΕΡ.  Σν αξρηθφ ζαο πιάλν παξακέλεη ην ίδην ή αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο; 

ΑΠ. πλήζσο παξακέλεη ην ίδην, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ έρσ ηελ επειημία, αλ 

πξνθχςεη θάηη, λα ην αιιάμσ, ε… θαη ην πιάλν ίζσο είλαη ιίγν έηζη απφηνθν ηεο 

εκπεηξίαο ή … Ξαλά ζα πσ φηη ην ζρνιείν έρεη απηήλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα, έξρνληαη ηα 

παηδάθηα ζην γπκλάζην θαη θεχγνπλ ςεθνθφξνη. Άξα ινηπφλ κπαίλσ ζε ηάμεηο πνπ 

αθφκα θαη ζην ιχθεην ηνπο ήμεξα απφ ην γπκλάζην πνιιέο θνξέο. Μπνξεί λα αιιάμεη, 

αλ αο πνχκε έρεη πξνθχςεη θάηη πνπ ηα παηδηά ηα έρεη ραξνπνηήζεη ή ηα έρεη 

αλαζηαηψζεη, ζπλήζσο φηαλ αλαζηαηψλεη θάηη ηα παηδηά αιιάδνπκε θαη κπνξεί λα 

αθήζνπκε θαη ηειείσο ην δεηνχκελν θαη λα αζρνιεζνχκε κε θάηη, ην νπνίν φκσο 

πάληα πξνζπαζψ λα ην βάισ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, δειαδή λα θάλσ κηα 

αλαγσγή ζην δεηνχκελν θάζε θνξά. Δλ πνιινίο φκσο θξνληίδσ λα παξακέλσ λα 
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αθνινπζψ κία πνξεία, γηαηί θαθά ηα ςέκαηα, έρνπκε θη έλα ρξνλνδηάγξακκα πνπ 

πξέπεη λα βγάινπκε κηα ζπγθεθξηκέλε χιε. 

ΕΡ. Καη ε επφκελε εξψηεζε έρεη ζρέζε κε ηελ αιιαγή, δειαδή πνηνη είλαη απηνί νη 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή;  

ΑΠ. Γελ κνπ έρεη ηχρεη λα αιιάμσ άξδελ έλα πιάλν. Αλ έρεη ζπκβεί θάηη πνπ έρεη 

αλαζηαηψζεη φρη κφλνλ έλα παηδί, αιιά φιε ηελ ηάμε, δειαδή κπνξεί λα είλαη έλα 

παηδί πνπ ην βιέπεη φηη θάηη ζπκβαίλεη αο πνχκε, πνπ ζα είλαη παξαθσιπηηθφ γηα ηε 

δηαδηθαζία, κπνξεί λα ην πάξσ γηα ιίγν έμσ ή λα ην θξαηήζσ κεηά ζην δηάιεηκκα λα 

κηιήζνπκε καδί ηέινο πάλησλ λα απνθνξηίζσ θάπσο εθείλε ηελ έληαζε. Αλ δσ φηη 

είλαη θάηη πνπ αθνξά ζε πεξηζζφηεξα παηδηά, δειαδή λα έγηλε θάηη ηελ πξνεγνχκελε 

ψξα, λα έγηλε θάηη κ’ έλαλ ζπκκαζεηή ηνπο ή έπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπο θάηη πνπ δε 

ζα πξεπε λα ζπκβεί ζην ζρνιείν ή εθηφο ζρνιείνπ, ηφηε αθηεξψλσ ρξφλν λα ην 

ζπδεηήζσ, δειαδή αθήλσ ηα θηινινγηθά ζηελ άθξε, γηαηί θη απηφ είλαη λα κάζνπλ ηα 

παηδηά λα εθθξάδνληαη, λα εμσηεξηθεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα πξνηείλνπλ 

ιχζεηο, ηα ελζαξξχλσ ζην λα πξνηείλνπλ ιχζεηο, φρη κφλνλ λα πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα. 

ΕΡ. Απηφ πνπ αιιάδεηε ηη είλαη;  

ΑΠ. Μηα παξέθθιηζε απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα ή απηφ πνπ είρα θαηά λνπ λα 

θάλσ εθείλε ηελ εκέξα, αιιά απηφ νθείιεηαη ζε εμσγελή παξάγνληα, δειαδή θάηη 

πνπ έρεη επεξεάζεη ηα παηδηά… ζε απηφ ηψξα κπνξεί λα αθνχζηεθα ιίγν έηζη 

απφιπηε, φηη εγψ δελ αιιάδσ ηίπνηα, δελ ην είπα κε ηελ έλλνηα φηη έρσ ην αιάζεην 

ηνπ πάπα, άξα απηφ πνπ είπα ζα θάλσ, απηφ ζα θάλσ, γηαηί ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη 

ε επειημία είλαη θνκκάηη ηεο κεζνδνινγίαο κνπ… ε… εθ ησλ πξαγκάησλ θάζε ψξα 

αιιάδνπκε, δελ κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην ίδην ιεμηιφγην ή ηελ ίδηα ζχλζεζε 

λνεκάησλ… νη αιιαγέο είλαη ζηελ ηζέπε καο, ηηο έρνπκε θαζεκεξηλέο θαη ίζσο δελ 

αληηιακβαλφκαζηε θηφιαο, δε ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη εδψ ηψξα αιιάδσ θάηη, γηαηί 

θάζε θνξά πξνζαξκνδφκαζηε ζαλ ηνλ ρακαηιένληα ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν έρσ 

απέλαληί κνπ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλε απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο. 

ΕΡ. Πψο απνηηκάηε-αμηνινγείηε ηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ θάζε καζεηή ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεηε ζέζεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα;  

ΑΠ. Θα ήζεια ιίγν λα πιαηεηάζσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, γηαηί αλ έρσ ην κπαιφ 

κνπ κφλν ζε κία ελφηεηα, μέξσ γσ «Δξγαζία» ή «Διιάδα ζηνλ θφζκν», ιηγάθη 

πεξηνξίδεηαη ην εχξνο ηεο απάληεζήο κνπ, δειαδή ζα ήζεια λα γίλσ ιίγν πην γεληθή 

αλ κνπ επηηξέπεηε. ηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή ε βαζκνινγηθή αμηνιφγεζε 
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είλαη γηα κέλα ην ηειεπηαίν. Πηζηεχσ φηη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλε κία θιίκαθα, 

αλ θαη μέξνπλ πάξα πνιχ θαιά πνχ βξίζθνληαη, άζρεηα κε ην ηη ζέινπλε λα 

πηζηεχνπλε, μέξνπλ πνιχ θαιά αλ είλαη ηνπ 15 ή αλ είλαη ηνπ 19. Σν θάλνπκε γηαηί 

πξέπεη κε θάπνηνλ ηξφπν λα ην απνηππψζνπκε απηφ. Πξνζσπηθά δίλσ ηελ ίδηα 

βαξχηεηα ζηνλ γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Γηαθξίλσ κία ιεμηπελία. Σα παηδηά 

δελ κηιάλε, απηφ είλαη γλσζηφ λνκίδσ. Σα παηδηά βιέπνπλ εηθφλεο θαη επηθνηλσλνχλ 

κε εηθφλεο. Σνπο δεηάσ ινηπφλ ζπρλά, κία θνξά ηελ εβδνκάδα, κε νπνηαδήπνηε 

αθνξκή λα κνπ πεξηγξάςνπλε θάηη, ιέσ θνηηάμηε έμσ απφ ην παξάζπξν θαη 

πεξηγξάςηε κνπ ηη βιέπεηε ηψξα ή πεξηγξάςηε κνπ ηε κπινχδα ηνπ ζπκκαζεηή ζαο, 

θάηη πνπ είλαη άζθεζε λεπηαγσγείνπ. Κη αξρίδνπλ θαη ιέλε ε κπινχδα μέξσ γσ έρεη 

ξίγεο. Ναη, ιέσ εγψ ηη άιιν έρεη ε κπινχδα; Σν πιηθφ, ην ρξψκα, αλ είλαη θαξδηά, αλ 

είλαη ζηελή, δειαδή λα αξρίζνπλ λα παξαηεξνχλε. Δπίζεο, δνπιεχσ πνιχ ζε 

αζθήζεηο κε ζπλψλπκα ή κε ηδησκαηηθέο εθθξάζεηο. Σα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ 

γισζζηθά ηη δεηάσ θαη κφιηο έξζεη ε ψξα λα απαληήζνπλ, αξρίδνπλ θαη ηξίβνπλ ηα 

ρέξηα ηνπο, ε… πψο λα ην πσ θπξία, εκ… λα, ην θαηάιαβα, ην μέξσ, αιιά πψο λα ην 

πσ; Λέσ κε ιέμεηο, θαη δελ ηηο έρεηο ηηο ιέμεηο, ζαλ θαη κέλα πνπ γαιιηθά 

θαηαιαβαίλσ, αιιά αλ πάσ λα κηιήζσ, θξαθάξσ, δελ έρσ ην ιεμηιφγην λα πσ απηά 

πνπ ζέισ λα πσ. Άξα ινηπφλ, ε απνηίκεζε είλαη ζην λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα παηδηά λα 

κάζνπλε ιέμεηο, ηφζν απιά. Λέσ ζη’ αγγιηθά πνπ πάηε καζαίλεηε 50, 100 ιέμεηο ηελ 

εβδνκάδα θαηλνχξηεο, καζαίλεηε ζηα ειιεληθά 50 ιέμεηο ηελ εβδνκάδα; Απφ πνχ ζα 

ηνλ έρεηε απηφλ ηνλ πινχην; Θα παπαγαιίζεηε 5 θπιιάδηα ζην ηέινο ηεο εκέξαο, θη 

φηαλ έξζεη ε ψξα λα απηνζρεδηάζεηε, λα πείηε θάηη πέξα απφ απηά πνπ ιελ ηα 

θπιιάδηα, εθεί είκαζηε άθσλνη θαη άιαινη. Δ… θάλσ κηθξέο αζθεζνχιεο, θαιά δε 

κηιάσ γηα ηα ηεζη θη απηά ηα νπνία πξνβιέπνληαη θη επηβάιινληαη θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν, ηνπο δίλσ γξαπηέο αζθήζεηο, θάζε θνξά κία παξάγξαθν, φρη πνιιά, αιιά θάζε 

θνξά … θαη ηα ειέγρσ φηη ηα έρνπλε θάλεη, φρη γηα λα πάξνπλε κεγαιχηεξν ή 

κηθξφηεξν βαζκφ, αιιά γηα λα αζρνιεζνχλ, λ’ αλνίμνπλ βηβιίν, λ’ αλνίμνπλ ηεηξάδην 

θαη λα γξάςνπλε. Σα παξνηξχλσ νη πιεξνθνξίεο πνπ δεηάλε, αλ είλαη γισζζηθέο, 

ιεμηινγηθέο, λα πξνζηξέμνπλ ζε ιεμηθφ θη φρη ζην google, γηαηί ζην ιεμηθφ πάληα ζα 

δεηο κηα ιέμε παξαπάλσ κηα ιέμε παξαθάησ δε ζα πεηχρεηο πνηέ ηε ιέμε πνπ ζέιεηο, 

άξα ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλε καζαίλνπλ αληί γηα έλα δχν ηξία πξάγκαηα θαη θάπνηεο 

θνξέο κπνξεί λα πάκε ζηελ αίζνπζα ησλ ππνινγηζηψλ ή ζηε βηβιηνζήθε θαη λα 

δνπιέςνπκε ζε νκάδεο κία ζεκαηηθή, πνπ ζην ηέινο αιιειναμηνινγνχληαη θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν, δειαδή παξνπζηάδνπλε θαη ιελ απηή ε νκάδα κάο άξεζε, γηαηί μέξσ 
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γσ ήηαλ πην επξεκαηηθή ή είρε ρηνχκνξ ή είρε… κπνξεί λα ζπλζέζνπλ έλα ηξαγνχδη 

αο πνχκε ή λα γξάςνπλ, ηνπο δίλσ ιέμεηο λα γξάςνπλ έλα πνηεκαηάθη, έλα ράη θνπ ή 

… θάπσο έηζη γίλεηαη ε αμηνιφγεζε. 

ΕΡ. Λακβάλεηε ππφςε απηήλ ηελ απνηίκεζε ηνπ καζεηή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζαο γηα ηελ επφκελε γισζζηθή ελφηεηα; Καη κε πνηνλ 

ηξφπν; 

ΑΠ. Ναη, ηε ιακβάλσ, ηα παηδηά έρνπλε πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζνπλ θαη πξάγκαηα 

πνπ ηα βαξηνχληαη, δειαδή απηέο νη αζθήζεηο θαη δηαδξαζηηθέο ή λα ηνπο δεηήζσ αο 

πνχκε λα θέξνπλε… λα δνπιέςνπλ ην αββαηνθχξηαθν θη είλαη πξφζπκα ζ’ απηφ ε… 

ιέσ εθεί πνπ βξίζθεζηε λα πάηε ζην ίληεξλεη θαθέ, θάληε θάηη, θαη λα κνπ θέξνπλ 

έλα θνιάδ αο πνχκε, δειαδή δεηάσ θαη δηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο θαη… απηφ δε 

γίλεηαη βέβαηα θάζε θνξά ζε θάζε κάζεκα, δελ είλαη εθηθηφ, αιιά κία θνξά ηνλ κήλα 

πεξίπνπ θάλνπκε θαη θάηη ηέηνην πνπ είλαη πην δεκηνπξγηθφ, πην ειεχζεξν θαη δίλεη 

ζηα παηδηά φρη κφλνλ ηελ αίζζεζε, αιιά θαη ηελ νπζία φηη έρνπλε θη απηά ιφγν, φηη 

απηφ καο επραξηζηεί θαη ζα ην θάλνπκε… θάλνπλ πνιχ σξαία πξάγκαηα. 

ΕΡ. Πεξλψληαο απφ ην αηνκηθφ επίπεδν ζην ζπιινγηθφ πνηεο ζεηηθέο αιιαγέο 

παξαηεξείηε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηάμεο κέζα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζαο ζην γισζζηθφ κάζεκα; 

ΑΠ Ναη, φπσο πξναλαθέξακε, ζεσξνχκε δεδνκέλε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ 

ζρεδφλ, έηζη πάληα ππάξρνπλ θάπνηεο εμαηξέζεηο ησλ καζεηψλ, θαη φηη ηα παηδηά 

ληψζνπλ φηη έρνπλε ιφγν θαη φηη απηφ πνπ ζα εηπσζεί δε ζα γίλεη αληηθείκελν 

ριεπαζκνχ ή απαμίσζεο ή ηέινο πάλησλ αθφκα θαη κεηαμχ ηνπο, δελ επηηξέπσ ζρφιηα 

ππνηηκεηηθά κεο ζηελ ηάμε. Άξα, ινηπφλ ηα παηδηά έρνπλε ην ζάξξνο θαη ληψζνπλ ηελ 

ε… εθεζπραζκέλα φηη απηφ πνπ ζα πνχλε ζα αθνπζηεί θαη ζα ην επεμεξγαζηνχκε 

θαηάιιεια. Σα παηδηά ζην κνπζηθφ ζρνιείν, πνπ αζρνινχληαη κε ηηο ηέρλεο, ηα παηδηά 

πνπ αζινχληαη, έρνπλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε, είλαη ε αληίιεςε ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο. Δ… δελ πξνβάιινπλε κφλνλ ην εγψ ηνπο, αιιά ζέινπλ λα πάεη 

θαιά ε νκάδα. Δ… επεηδή ηα παηδηά είλαη ζε κνπζηθά ζχλνια, είλαη έλα παξάδεηγκα 

ζηελ πξάμε, πξέπεη λα ην εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε. Απηή ε εκπεηξία είλαη βίσκά 

ηνπο, ηε κεηαθέξνπλ ζηελ ηάμε. Υαίξνληαη ινηπφλ κε ηε ραξά ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο, 

παξνηξχλνπλ ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο θαη λνκίδσ φηη ην απνηέιεζκα κφλνλ ζεηηθφ κπνξεί 

λα είλαη. Γειαδή ππάξρεη κία ραξνχκελε αηκφζθαηξα κεο ζηελ ηάμε. Απηφ ηνπο ην 

ιέσ, ιέσ πεξλάηε ηε κηζή ζαο κέξα εδψ, δε ζέιεη θαλέλαο λα πεηάεη ηε κηζή ηνπ κέξα 
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κε κηδέξηα θνηηάδνληαο ην ξνιφη πφηε ζα πεξάζεη ε ψξα. Γείηε ηη κπνξείηε λα 

σθειεζείηε θη απ’ ην πην αληαξφ κάζεκα. 

ΕΡ. Κάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ ζην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, π.ρ ηεηξακήλνπ ή 

ζην ηέινο ηεο ρξνληάο πνηνο είλαη ν απφερνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ καζήκαηφο ζαο 

ζην γισζζηθφ κάζεκα γηα ηνπο καζεηέο αιιά θαη γηα ζαο; 

ΑΠ.  Έλα πξάγκα πνπ δελ ην αλέθεξα θαη δελ μέξσ αλ ζα άμηδε ηνλ θφπν λα ην 

αλαθέξσ, είλαη φηη πέξα απφ ηελ χιε ηε ζπγθεθξηκέλε, πξνζσπηθά παξνηξχλσ ηα 

παηδηά λα δηαβάδνπλ εμσζρνιηθά βηβιία, λα δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο, ηνπο πξνηείλσ 

έλα δχν sites ή εθεκεξίδεο, φρη βέβαηα θάζε κέξα, αιιά κηα δπν θνξέο ηνλ κήλα θαη 

πάληνηε ζηηο δηαθνπέο ηνχο δίλσ κία ιίζηα πξνηεηλφκελα ινγνηερληθά βηβιία λα 

δηαβάζνπλ. Δίλαη παηδηά ηα νπνία δηαβάδνπλ ινγνηερλία, έρνπλ ηελ παξφηξπλζε απφ 

ην ζπίηη ηνπο, κάζαλε απφ ην δεκνηηθφ, θάπνηα άιια παηδηά πνπ ιέλε εγψ βαξηέκαη. 

Άξα ην ζηνίρεκά κνπ είλαη πψο απηφ ην παηδί λα ην θάλσ λα μεβαξεζεί έζησ θαη γηα 

ιίγν. Θα ηνπ δψζσ έλα δηήγεκα, ζα ηνπ δψζσ έλα θφκηθο, αλ δσ φηη ζρεδηάδεη, ή κηα 

γεινηνγξαθία θαη ζα ηνπ πσ γηα θνίηαμέ ηα ιίγν, αζρνιήζνπ, άξα ζα ην 

εμαηνκηθεχζσ θαηά θάπνηνλ ηξφπν. Έλα παηδί πνπ έρεη δηαβάζεη μέξσ γσ θιαζηθή 

ινγνηερλία, ζα ηνπ πξνηείλσ λα δηαβάζεη θαη Σζέρσθ, θάηη απφ ηελ παγθφζκηα 

θιαζηθή ινγνηερλία. Άξα εθεί ζα δηαθνξνπνηεζψ γηαηί είλαη δηαθνξεηηθφ ην επίπεδν 

θαη δηαθνξεηηθφ ην θίλεηξν ηνπ θάζε παηδηνχ. Σα παηδηά γπξλψληαο, έξρνληαη θαη 

πξηλ πξνιάβσ λα ηνπο πσ ηίπνηα κνπ ιελ θπξία δηαβάζακε ηφζα, σξαίεο νη 

γεινηνγξαθίεο έςαμα θαη βξήθα θη εγψ, φζν γηα κέλα, λνκίδσ φηη κφλνλ ραξά θαη 

ηθαλνπνίεζε κπνξνχκε λα ληψζνπκε φηαλ βιέπνπκε κία αληαπφθξηζε θαη… ηέηνηα 

ζεηηθή απφ ηα παηδηά θαη… φηη είλαη έλα θίλεηξν λα ζπλερίζνπκε λα ην θάλνπκε. Δ… 

λνκίδσ φηη ηα παηδηά ην ραίξνληαη φηαλ ηνπο ιέκε εδψ είζαη εμαηξεηηθφο, ζπλέρηζε, 

εδψ είζαη θσλαθιάο, θαηέβαζε ιίγν ηνπο ηφλνπο. 

ΕΡ. ην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ απνινγηζκνχ πνηεο δπζθνιίεο θαηαγξάθεηε θαη πψο 

ηηο αληηκεησπίδεηε; 

ΑΠ. Ναη… νη δπζθνιίεο έρνπλ λα θάλνπλ ιίγν θαη κε ηηο αληνρέο ηηο δηθέο καο, 

δειαδή ληψζσ φηη πξέπεη λα είκαη ζπλερψο ζε εγξήγνξζε ε… φηη δελ πξέπεη λα 

επηηξέπσ ζηνλ εαπηφ κνπ λα θαηεβάδεη ηαρχηεηα, λα εθεζπράδεη, λα επαλαπαχεηαη. 

Κη απηφ ζέιεη κία πξνζπάζεηα έηζη θαζεκεξηλή … είλαη έλα ζηνίρεκα δηθφ καο. 

Ννκίδσ φηη ν ξφινο καο είλαη λα εκπλένπκε ηα παηδηά άξα αλ εκείο ράζνπκε ηελ 

έκπλεπζε θαη θάπνηα ζηηγκή βαξεζνχκε θαη πνχκε πσπσ ζήκεξα ξε παηδί κνπ ηη 

έρσ… πνπ ην ληψζνπκε, άλζξσπνη είκαζηε, έηζη, άιινο κπνξεί λα είλαη θνπξαζκέλνο, 
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λα ζπκβαίλεη θάηη ζην ζπίηη καο, ε… απηφ πξνζπαζψ λα ειέγμσ, φηη αλ έρσ θάηη πνπ 

κε θαηαπνλεί εκέλα, θάηη πνπ κε  έρεη ζηελαρσξέζεη θαη ηα ινηπά, λα κελ ην θέξσ 

ζηελ ηάμε. Αλ εγψ, θαη ζπγρσξήζηε κνπ ην εγψ δελ είλαη εγσηζηηθφ, ν θαζεγεηήο 

ελλνψ ιέγνληαο εγψ, θαη απφ ζπδεηήζεηο πνπ θάλσ κε ζπλαδέιθνπο θαη απ’ φ,ηη κνπ 

κεηαθέξνπλε ηα παηδηά, αλ ν θαζεγεηήο κπεη κε φξεμε, κε δηάζεζε, θη φηη… αο 

θαηαθηήζνπκε θη απηφ ζήκεξα, λνκίδσ φηη ηα ππφινηπα ε… εμνκαιχλνληαη, δελ 

ππάξρνπλε ζνβαξά ζέκαηα. Δκείο είκαζηε ν καέζηξνο κε ηε κπαγηέηα. Αλ ινηπφλ εγψ 

δψζσ ιάζνο ηφλν ζα βαδίζεη ζηξαβά ε νκάδα. Αλ ν θαζεγεηήο δψζεη ην ζσζηφ 

ζθχξηγκα, ε, ε νκάδα ζα πξνρσξήζεη, κπνξεί λα κελ πάξεη ην ρξπζφ, αιιά ηέινο 

πάλησλ ζα ηνλ βγάιεη ηνλ αγψλα. Δδψ λνκίδσ φηη είλαη πην πνιχ απηνθξηηηθήο παξά 

ην ηη παίξλσ απ’ ηα παηδηά.   

ΕΡ. Αλ ζαο δεηνχληαλ λα ππνβάιεηε θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ θαη ζα 

ζηήξηδαλ ην έξγν ηνπ θηινιφγνπ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε, πνηεο ζα ήηαλ απηέο; 

ΑΠ.  Να ππήξρε δπλαηφηεηα γηα έλα κεγαιχηεξν εχξνο θεηκέλσλ ε… λα κπνξνχκε λα 

μεθεχγνπκε θαη ιίγν απφ ηα βηβιία. Αθφκα θαη ηα ζχγρξνλα, ηα πην ηειεπηαία βηβιία 

πνπ έρνπλ εθδνζεί, έρνπλ θείκελα ηα νπνία δελ είλαη πνιχ ειθπζηηθά ζηα παηδηά. Θα 

ήζεια λα δσ θη άιια θεηκεληθά είδε. Απηφ πνπ είπα πξνεγνπκέλσο φηη φηαλ ηνπο 

παξνηξχλσ λα δηαβάζνπλε θάηη, ζα εμαηνκηθεχζσ ην είδνο, γηαηί δελ αξέζνπλ ζ’ 

φινπο ηα ίδηα πξάγκαηα. Αλ ππήξρε κεγαιχηεξε επηινγή εθεί πέξα, λνκίδσ φηη ηα 

παηδηά ζα βξίζθαλε ην θαζέλα θάηη πνπ ζα ηαπηηδφηαλ πεξηζζφηεξν. 

ΕΡ. Ζ δηεπθφιπλζε ζα κπνξνχζε λα είλαη εμσγελήο; Καη αλ λαη, πνηα είλαη ηα 

πξφζσπα θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ηε ζηεξίμνπλ; 

ΑΠ. Βεβαίσο κπνξεί θαη λα λαη εμσγελήο ε δηεπθφιπλζε. Αξθεηέο θνξέο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε θέξεη ζην ζρνιείν, εγψ θαη θαλά δπν ζπλάδειθνη, 

ζπγγξαθείο απφ εδψ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη δε ζα 

κηιήζνπλ κφλνλ γηα ην πψο εκπλεχζηεθαλ ηα βηβιία ηνπο, αιιά θαη γηα ηε γιψζζα, 

γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλε, ε… πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

θαζεκεξηλή άζθεζε, δειαδή φινη ε θπξία ε Σνχια ε Σίγθα, ε Μαξνχια ε  Κιηάθα, 

έρσ θαη ζπλαδέιθνπο πνπ ηνπο θέξλσ ζην κάζεκα, κ’ αξέζεη λα έρσ θαη κηα 

ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, δειαδή λα ξζεη έλαο ζπλάδειθνο λα παξαθνινπζήζεη θαη 

λα πξνζζέζεη. Καη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο κ’ αξέζεη λα 

εκπιέθνκαη… θη εκείο καζαίλνπκε απφ ηελ παξνπζία θάπνηνπ άιινπ. Να ηνλίζσ ιίγν 

εδψ γηα εμσγελείο θνξείο, πέξα απφ ηνπο ζπγγξαθείο, ε… ζε ελφηεηεο φπσο είλαη ε… 

γηα νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηα ινηπά είραλ έξζεη απφ θνξείο ε πκβνπιεπηηθή 
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γπλαηθψλ λα κηιήζνπλε, ε… γηα ζρνιηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κηα δπν 

θνξέο πνπ είρε ξζεη ν θαζεγεηήο κνπ απφ ηελ Αγγιία λα δεη εκέλα, ηνλ θάιεζα ζηελ 

ηάμε λα κηιήζεη, επεηδή απηφο είρε μεθηλήζεη σο αξραηνιφγνο, γηα ην πψο γίλεηαη κηα 

αλαζθαθή. Άξα, νπνηνζδήπνηε παξάγνληαο ή θνξέαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαη λα 

δψζεη έλα ιηζαξάθη ζηα παηδηά, είλαη πάληνηε εππξφζδεθηνο θαη λνκίδσ φηη απηνί νη 

θνξείο θάλνπλ ηε δηαδηθαζία θαη πνιχ πην επράξηζηε, είλαη θάηη πνπ μεθεχγεη απφ ηε 

ξνπηίλα, άξα εμ νξηζκνχ…. Κη επίζεο λα πσ φηη απηφ δελ είλαη ράζηκν καζήκαηνο, 

είλαη έλα επηπιένλ κάζεκα. Κεξδίδσ ηελ ψξα κε θαηλνχξηεο εκπεηξίεο, θαηλνχξηεο 

παξαζηάζεηο. 

ΕΡ. Κάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κέζα απφ 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ζα βνεζνχζαλ ην έξγν ζαο; Κη αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν; 

ΑΠ. Έρσ παξαθνινπζήζεη φια απηά ηα ρξφληα πνιιά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε 

δηάθνξα αληηθείκελα θαη λνκίδσ φηη βεβαίσο θαη βνεζνχλ, ηψξα δελ έρσ θάηη 

ζπγθεθξηκέλν θαηά λνπ. Αθφκα θη αλ δελ αθνχζεηο ζην ζεκηλάξην, ζηελ επηκφξθσζε 

θάηη θαηλνχξην, θαη λα πεηο φηη απηφ ην μέξσ, απηφ ην θάλσ, είλαη κηα επηβεβαίσζε 

φηη βαδίδεηο ζην ζσζηφ δξφκν, φηη απηφ πνπ θάλεηο έρεη.. ν εξεπλεηήο ν κειεηεηήο, ν 

ηέινο πάλησλ ν αξκφδηνο πνπ ζα ξζεη λα ζε επηκνξθψζεη, πνπ ζαθψο έρεη θαη κία 

γλψζε ζεσξεηηθή κεγαιχηεξε απφ ηε δηθή ζνπ πηζαλφλ, ε… είλαη κηα επηβεβαίσζε, 

φηη απηφ πνπ θάλεηο έρεη αληίθηππν, είλαη ζσζηφ. Σψξα κε πνηνλ ηξφπν… κπνξεί 

κέζα απφ ξφινπο… απηφ ην θάλνπκε θαη κέζα ζηελ ηάμε, μέραζα λα ην πσ πξηλ, ζην 

κάζεκα ηεο ζπλέληεπμεο ζηε Γιψζζα ζηε δεπηέξα ιπθείνπ, βάδσ ηα παηδηά αθνχ 

έρνπκε εμεγήζεη ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη θαη ηα ινηπά, λα θάλνπλ ν έλαο ηνλ εξγνδφηε 

αο πνχκε θαη ν άιινο ηνλ ππνςήθην. Άξα απηά ηα role acting θαη …. Καη πνιιέο 

θνξέο φηαλ είκαζηε ζε νκάδεο θαη ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη θαη λα 

εξγαζηνχκε  ζε νκάδεο γηα λα παξνπζηάζνπκε, απηά λνκίδσ φηη είλαη πάξα πνιχ 

θαιά, εγψ πξνζσπηθά ηα θραξηζηηέκαη, γηαηί αθνχο άιιεο ηδέεο, θάηη πνπ κπνξεί εζχ 

λα ην ζθεθηφζνπλα, αιιά λα κελ είρεο ην ζάξξνο λα ην πεηο βιέπεηο φηη ζηελ πξάμε 

δνπιεχεη, λαη, νη νκάδεο θαη ηα παηρλίδηα λνκίδσ φηη βνεζάλε. 

ΕΡ. Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζήο καο, πψο βιέπεηε γεληθά ηνλ ξφιν ηνπ 

θηινιφγνπ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε ζε ζρέζε κε ην γισζζηθφ κάζεκα; 

ΑΠ.  Ννκίδσ φηη ν ξφινο ηνπ θηινιφγνπ είλαη ζεκαληηθφο. Σν γισζζηθφ κάζεκα δελ 

είλαη κφλνλ ην κάζεκα ηεο γιψζζαο, ηεο λέαο ειιεληθήο. Ζ γιψζζα είλαη ην φξγαλν 

επηθνηλσλίαο καο, έηζη είλαη ν θψδηθαο επηθνηλσλίαο καο. Άξα, ν θηιφινγνο πξέπεη κε 

θάπνηνλ ηξφπν λα πείζεη ηα παηδηά φηη θαη καζεκαηηθνί λα γίλνπλε θαη ζε ζπλεξγείν 
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απηνθηλήησλ λα δνπιέςνπλε θαη ηα ινηπά, ε γιψζζα είλαη ην εξγαιείν ηνπο θη φηη ζα 

πξέπεη λα ηελ αλαπηχμνπλε κε δεμηφηεηεο ζε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, κε 

νπνηνδήπνηε αληηθείκελν θη αλ αζρνινχληαη. Γελ έρσ λα πσ θάηη πνπ δελ ην αλέθεξα 

ήδε. Δίλαη ζεκαληηθφο ν ξφινο. Μαζαίλνπκε ζηα παηδηά λα ζθέθηνληαη, λα δνκνχλε 

ηνλ ιφγν ηνπο, ε… ηα παηδηά πνπ έρνπλ έλα ρακειφηεξν ππφβαζξν, λα ληψζνπλε ηε 

ραξά φηη αλεβήθαλε κεξηθά ζθαινπάηηα, ηα παηδηά πνπ είλαη ςειά, λα κελ ράζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο, λα ην δηαηεξήζνπλε, λα ππάξρεη ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ θαη θπξίσο λα αληηιεθζνχλ ηνλ πινχην θαη ηελ νκνξθηά ηεο γιψζζαο 

αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ. Άξα είκαζηε επηθνξηηζκέλνη κε κεγάιεο επζχλεο λνκίδσ, 

αιιά αληακεηβφκαζηε φηαλ βιέπνπκε ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ή φηαλ ηα παηδηά 

απνθνηηνχλ φηη έρνπλε θαηαθηήζεη απηά ηα εθφδηα, κπνξνχλε λα ζπληάμνπλ έλα 

θείκελν, λα έρνπλε ζαθήλεηα, λα έρνπλ αθξίβεηα, λα έρνπλε πεξηγξαθηθφηεηα, ε… 

απηά. 

αρ επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέζαηε!  

Κη εγψ επραξηζηψ! Υαξά κνπ, αλ πξαγκαηηθά βνήζεζα.  
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υνϋντευξη 2 

Θα ήζεια θαη’ αξράο λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέζαηε γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλέληεπμε, πξηλ φκσο μεθηλήζνπκε, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ιίγα ιφγηα 

γηα ηηο ζπνπδέο ζαο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζαο θαη ηε βαζκίδα ζηελ νπνία δηδάζθεηε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Καληζπέπα, θη εγψ ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ κε ηε ζεηξά κνπ γηα ηελ επθαηξία 

πνπ κνπ δίλεηε λα εθθξάζσ θάπνηεο ζθέςεηο. Δίκαη απφθνηηε ηεο Φηινινγίαο ΑΠΘ. 

Δίκαη ζην 16
ν
 έηνο ππεξεζίαο θαη δηδάζθσ ζε Γεληθφ Λχθεην. 

ΕΡ. Σν ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην γισζζηθφ 

κάζεκα. Πνηεο είλαη νη πξψηεο ζαο ζθέςεηο γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία; 

ΑΠ. Απηφ πνπ εγψ θαηαιαβαίλσ αθνχγνληαο ηνλ φξν δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο, ε νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

δηαθνξεηηθέο… ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε καζεηή, δηαθνξεηηθέο θαηά θχξην ιφγν. 

ΕΡ. Πνηα είλαη ε δηδαθηηθή ζαο εκπεηξία πάλσ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο καζεηέο κηαο 

ηάμεο θαη πψο αλαθαιχπηεηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο; 

ΑΠ. Ννκίδσ φηη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο εξρφκαζηε ζε επαθή κε 

δηαθνξεηηθνχο καζεηέο, πνιχ ζπρλά αληηιακβάλνκαη φηη νη καζεηέο 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ηνπο παξέρνπκε θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο είηε ζηνλ πξνθνξηθφ είηε ζηνλ 

γξαπηφ ιφγν, ε… άιιεο θνξέο πάιη νη καζεηέο δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη δελ 

πξνέξρνληαη απφ ην ίδην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα πνιχ ζπρλά έρνπκε καζεηέο ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ζεσξψ, αθφκα θαη ζην ιχθεην, καζεηέο πνπ έξρνληαη απφ άιιεο 

ρψξεο. Μπνξεί λα είλαη θαη δεχηεξεο γεληάο κεηαλάζηεο, αιιά βέβαηα απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη δελ αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά θάπνηα πξάγκαηα. 

ΕΡ. Καη πψο αλαθαιχπηεηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

ΑΠ. ην γισζζηθφ κάζεκα δίλεηαη ε επθαηξία ζε εκάο λα ηα αλαθαιχςνπκε ζρεηηθά 

πξψηκα, γηαηί ε… ζπρλά γίλνληαη ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε, ε… ππάξρεη 

αιιειεπίδξαζε έληνλε κεηαμχ θαη ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νπφηε 

αθνχγνληαο ηα παηδηά λα εθθξάδνπλ απφςεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε πνιιά πξάγκαηα γηα ην δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ πξνέιεπζεο θαη γηα 

ηελ ηθαλφηεηα φπσο έιεγα πξηλ λα εθθξάζνπλ θαη λα απνδψζνπλ θάπνηα πξάγκαηα, 

θαη βέβαηα, θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν γίλεηαη απηφ θαλεξφ, ηφζν ζηηο εξγαζίεο φζν θαη 

ζηηο δνθηκαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
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ΕΡ. Με βάζε ηα φζα αλαθέξαηε παξαπάλσ, πνηνη παξάγνληεο θαηά ηε γλψκε ζαο 

δηακνξθψλνπλ κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε; 

ΑΠ. Δίλαη πνηθίινη νη παξάγνληεο θαη έρεη ελδηαθέξνλ ην πψο ην αληηιακβαλφκαζηε 

εκείο, φηαλ πνιχ ζπρλά αιιάδνπκε ε…. απφ ηε κηα ζρνιηθή κνλάδα ζηελ άιιε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε γεηηνληά απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη νη εθάζηνηε καζεηέο, νη 

πξνζιακβάλνπζεο πνπ έρνπλε, νη επθαηξίεο πνπ θαζεκεξηλά έρνπλ ηα παηδηά απηά, 

δειαδή ηα εξεζίζκαηα ηα γλσζηηθά επεξεάδνπλ πάξα πνιχ θαη δείρλνπλ πψο δηαθέξεη 

έλα παηδί απφ άιιν, ε … ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, επίζεο παίδεη 

θαηαιπηηθφ ξφιν. αθψο, φπσο αλέθεξα θαη πξηλ, ην αλ είλαη εθ γελεηήο ή αλ είλαη 

αιινδαπνί. Απφ εθεί θαη πέξα θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ, νη ηθαλφηεηεο 

πνπ έρνπλ, ην αλ ηα ραξαθηεξίδεη θάπνηα καζεζηαθή δπζθνιία θαη ην γλσζηηθφ 

ππφβαζξν πνπ επίζεο ππάξρεη ζε απηά. 

ΕΡ. ζνλ αθνξά ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο πνην είλαη ην αξρηθφ ζαο πιάλν γηα ηε 

δηδαζθαιία κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ή ζέκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ; Γψζηε έλα δπν παξαδείγκαηα ελφηεηαο 

ζηε γιψζζα, φπνηα ζέιεηε εζείο. 

ΑΠ. πλήζσο ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο εηζάγσ θάπνηα έλλνηα πνπ έρσ ζηφρν λα 

θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδνπλ απφςεηο γηα απηήλ 

ηεθκεξησκέλεο ε… ξσηψληαο ηνπο πξψηα απ’ φια ηη άπνςε έρνπλ εθείλα γηα απηήλ, 

αο πνχκε γηα ηνλ αλαιθαβεηηζκφ κε βάζε ην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, αλ ηνπο είλαη 

νηθεία, αλ έρνπλ γλσξίζεη αλαιθάβεην άλζξσπν ή αλ ζεσξνχλ φηη είλαη θάηη ίζσο 

μεπεξαζκέλν κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο πξνζιακβάλνπζεο. Με βάζε απηφ ινηπφλ γίλεηαη 

ζπδήηεζε εθείλε ηελ ψξα θαη ην θάζε παηδί είλαη πνιχ πξφζπκν λα κεηαθέξεη ηηο 

δηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη λα εθθξάζεηο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο απ’ φ,ηη βιέπσ ζπλήζσο, 

θαη θαηφπηλ κε ηε βνήζεηα θεηκέλσλ ζπλερίδνπκε πην δηεηζδπηηθά ηελ αλάιπζε ηνπ 

ζέκαηνο πάιη κε θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απαληνχλ ηα παηδηά 

άιια ζίγνληαο θάπνηα δεηήκαηα πην επηθαλεηαθά θαη άιια δηεηζδχνληαο θαη θάλνληαο 

πην ε… ζρφιηα πην θξηηηθά πάλσ ζε απηφ πνπ δηαβάδνπλ. 

ΕΡ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο ελφηεηαο πνηεο ζηξαηεγηθέο-κεζφδνπο 

αθνινπζείηε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεηε φηη φινη νη καζεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζην 

κάζεκα; 

ΑΠ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη είλαη κεγάιε πξφθιεζε γηα κέλα λα εμαζθαιίζσ ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα θαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο είλαη 

λα ρσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο θαη λα δνπιεχνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δηφηη 
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έηζη θαη νη πην απξφζπκνη καζεηέο ζπκβάιινπλ κε θάπνηνλ ηξφπν, έζησ θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζην λα παξαρζεί ην έξγν πνπ δεηάκε απφ ηελ θάζε νκάδα θαη 

επηπιένλ δίλεηαη δηαθνξεηηθφ πιηθφ πνιχ ζπρλά ζηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ε… κάιινλ 

πνηθίιν πιηθφ, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ εξεζίζκαηα θαη ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

πξνζεγγίζεη θαη ν πην απξφζπκνο καζεηήο, αιιά θαη ν πην δπλαηφο καζεηήο. Θέισ λα 

πσ φηη κπνξεί ην πιηθφ πνπ έρεη δνζεί σο εξγαζία λα πεξηιακβάλεη θαη θείκελα νπφηε 

νη καζεηέο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηελ επεμεξγαζία θεηκέλσλ λα 

αληαπνθξηζνχλ, αιιά θαη ζθίηζα ελδερνκέλσο νπφηε θάπνηνη άιινη καζεηέο πνπ 

κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη ε… γηα παξάδεηγκα γηα ηε δσγξαθηθή θαη λα δεκηνπξγνχλ 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηζζφηεξν ε… κειεηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα θαη θαηαζέηνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Σν ίδην θάλσ θαη φζνλ αθνξά ηνλ ιφγν, ηελ παξαγσγή ιφγνπ 

πνπ δεηάσ απφ ηα παηδηά κεηά ηα θαζήθνληα πνπ έρσ ζέζεη ζε θάζε νκάδα, δειαδή 

άιια ζα δεκηνπξγήζνπλ κία ζπλέληεπμε θαη ζα δεηήζνπλ γηα παξάδεηγκα ε… απφ 

ζπγγελείο θαη θίινπο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη ην θαζέλα ζα αλαιάβεη πάλσ ζε απηφ 

θάηη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, θαηά πφζν είλαη θνηλσληθά, 

θαηά πφζν έρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία, ε… ζε απηφ ην πιαίζην θάπνηνη ζα θαηαγξάςνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, φια 

απηά… εχθνια βξίζθεηο έλαλ ξφιν ζε απηφ, άιια θάλνπλ έξεπλα, ππάξρνπλ παηδηά 

πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, έρνπλ ηδηαίηεξε θιίζε πξνο ην λα θαηαγξάθνπλ ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία … βέβαηα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρσ πάξεη θαη πιεξνθνξίεο άιινηε 

ηπραία θαη άιινηε εζθεκκέλα θαη απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο πνπ αλαθέξνπλ φηη έλαο 

καζεηήο ζε κέλα κπνξεί λα κελ δείρλεη ηδηαίηεξε επειημία θαη ηθαλφηεηα, είλαη θαιφο 

ζην λα θάλεη θάηη άιιν, γηα παξάδεηγκα κηα ζηαηηζηηθή κειέηε, ζην λα θάλεη 

εξσηεκαηνιφγηα, νπφηε θαη αληαιιάζζνπκε πιεξνθνξίεο θαη μέξσ ηη ζα δεηήζσ απφ 

ηνλ θαζέλα, εθεί φπνπ κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο. Μία νκάδα πνπ έρεη 

έληνλε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ κπνξεί λα θηηάμεη κηα γεινηνγξαθία θαη νπ ην θαζεμήο.  

ΕΡ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζαο ην αξρηθφ ζαο πιάλν παξακέλεη ην ίδην ή 

αιιάδεη; 

ΑΠ. Αιιάδεη, ζρεδφλ πάληα αιιάδεη. Γελ είλαη θαζφινπ πξνβιέςηκε ε ηάμε, νη 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ, ε… είλαη έλαο δσληαλφο νπζηαζηηθά νξγαληζκφο πνπ δελ 

κπνξείο λα μέξεηο απφ πξηλ πψο ζα αληαπνθξηζνχλ νη καζεηέο. 

ΕΡ. Πνηνη παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή; 

ΑΠ. Πνιινί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ, 

ππάξρνπλ άιινη πνπ γλσξίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ζε ζχγθξηζε κε άιινπο 
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καζεηέο, ε… ε δηδαθηηθή ψξα θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ην κάζεκα, αιιηψο αληηδξνχλ 

ηα παηδηά ηηο πξψηεο, αιιηψο ζηηο ελδηάκεζεο, αιιηψο ζηηο ηειεπηαίεο, ε… ε ςπρηθή 

ηνπο θαηάζηαζε θαηά ηε δηδαζθαιία, αλ έρνπλ θαιή ςπρηθή θαηάζηαζε 

αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά, ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, δελ είλαη 

ε… πνηέ δελ είλαη ε ίδηα, κεηά κε ηνπο καζεηέο, θαη ε ρεκεία πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπο. 

ΕΡ. Ση είλαη απηφ πνπ αιιάδεηε; 

ΑΠ. Σν πιηθφ θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπο δίλσ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ καζεηέο 

νη νπνίνη δπζαλαζρεηνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ βιέπνληαο λα ηνπο δίλνληαη 

θσηνηππίεο θεηκέλσλ θαη δηαηίζεληαη εμαξρήο αξλεηηθά απέλαληη ζε απηφ. 

Γλσξίδνληαο, ινηπφλ, ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ καζεηψλ κνπ θακηά θνξά μεθηλψ 

θάλνληαο κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, αιιά ζηελ πνξεία δίλσ κεγαιχηεξε έκθαζε ζην λα 

δνζνχλ πεξηζζφηεξα νπηηθά εξεζίζκαηα γηα παξάδεηγκα πξνβνιή κηαο ηαηλίαο ή κηαο 

εθπνκπήο ελεκεξσηηθήο πάλσ ζε θάπνην δήηεκα, φπσο είρα θάλεη ζηε γιψζζα ησλ 

λέσλ, πνπ πξνηίκεζα αληί λα δψζσ ζηα παηδηά έλα θείκελν πνπ λα κηιάεη γηα ηε 

γιψζζα ησλ λέσλ, λα δείμσ απνζπάζκαηα εθπνκπήο θαη λα ζπκπιεξψζνπλ εθεί έλα 

θχιιν εξγαζίαο ζρεηηθφ. Δίρα βέβαηα ην πιηθφ θαη γηα ην έλα θαη γηα ην άιιν, 

δηαπίζησζα γξήγνξα φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δελ 

είρε πξφζεζε, παξά ην φηη λφκηδα εγψ πσο ζα αληαπνθξηζνχλ ιφγσ ηνπ φηη ε γιψζζα 

ησλ λέσλ πάληα ηνπο θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ήηαλ εμαξρήο 

απξφζπκνη, νπφηε πξνρψξεζα πνιχ πην γξήγνξα απ’ φ,ηη είρα ζθνπφ ζηελ πξνβνιή 

ησλ απνζπαζκάησλ ηεο εθπνκπήο θαη δνπιέςακε θαηά θχξην ιφγν παηψληαο πάλσ ζε 

απηήλ θαη ζην πιηθφ πνπ είρα ζπιιέμεη κε βάζε ηα θείκελα. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή ηνπ πιάλνπ κνπ έρεη δηαδξακαηίζεη ε απάληεζε πνπ 

κνπ δίλνπλ δηάθνξνη καζεηέο πάλσ ζην ζέκα γηα ην νπνίν ζπδεηνχκε. Δλψ γηα 

παξάδεηγκα πεξηκέλσ λα δνζεί κία θαηαθαηηθή απάληεζε ζε έλα δήηεκα, μαθληθά 

αλαηξέπεηαη ην θιίκα, γηαηί θάπνηνο καζεηήο έρεη ηελ αληίζεηε άπνςε θαη απηνκάησο 

νη ππφινηπνη θηλεηνπνηνχληαη απφ απηφ θη εγψ παξάιιεια θαη απηφ δίλεη αθνξκή γηα 

άιιεο εξσηήζεηο θαη γηα δηάθνξα άιια δεηήκαηα πνπ εγψ δελ είρα ζθνπφ…. Βέβαηα, 

φηαλ ε ελφηεηα ζπλερίδεη ζε άιιν δηδαθηηθφ δίσξν, θξνληίδσ λα έρσ πξνζθνκίζεη ην 

αληίζηνηρν πιηθφ κε βάζε ηελ αθφξκεζε ηελ θαηλνχξηα.  

ΕΡ. Πψο απνηηκάηε- αμηνινγείηε ηε γισζζηθή αλάπηπμε ηνπ θάζε καζεηή ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεηε ζέζεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα; 
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ΑΠ. Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απηφ ην εξψηεκα, δηφηη δελ αθνινπζεί κία επζεία 

γξακκή απηή ε γισζζηθή αλάπηπμε. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά ζα έιεγα 

ζθακπαλεβάζκαηα, ε… έρσ παξαηεξήζεη φηη πάξα πνιχ ζπρλά νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ, θπξίσο ζηνλ γξαπηφ ιφγν, εμαξηψληαη απφ ηε βαζκνιφγεζε. ηαλ δειαδή 

νη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη ζα βαζκνινγεζνχλ θαη φηη ζα είλαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε 

ε… ε απάληεζή ηνπο γηα ην ηεηξάκελφ ηνπο, λνκίδσ φηη απηφ εκπνδίδεη ηνλ 

απζνξκεηηζκφ ηνπο θαη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Θέινπλ λα πνπλ θάπνηα πξάγκαηα, 

θνβνχληαη λα ηα εθθξάζνπλ, ε… δεκηνπξγείηαη έλαο μχιηλνο ιφγνο πάξα πνιιέο 

θνξέο, γηαηί λνκίδνπλ φηη απηφ είλαη ην ζσζηφ, ε… φζνλ αθνξά ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν, ηα πξάγκαηα είλαη πην εχθνια, θαίλεηαη ε βειηίσζε, ε… είλαη πην εχθνιε λα 

παξαηεξεζεί, γηαηί ηα παηδηά αθήλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο πην ειεχζεξν λα εθθξάζνπλ 

πξάγκαηα θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, νπφηε εθεί κπνξψ θη εγψ λα βγάισ 

ζπκπεξάζκαηα λνκίδσ πην απνηειεζκαηηθά. Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαηά 

ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο κηαο ελφηεηαο ζην γισζζηθφ κάζεκα είλαη θάηη πνπ θάλσ 

ζπρλά ε ζχγθξηζε ησλ πξψησλ αξρηθψλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ φηαλ γηα πξψηε 

θνξά έξρνληαη ζε επαθή κε ην ζέκα πνπ ζίγνπκε νπφηε ζεσξψ φηη είλαη πνιχ πην ε… 

νη απαληήζεηο ηνπο θνθηέο θαη φρη ηφζν εκπινπηηζκέλεο ε… θαη ην πψο ζηε ζπλέρεηα 

αθνχ έρεη γίλεη θάπνηα επεμεξγαζία, ηα παηδηά αξρίδνπλ ζηγά ζηγά θαη κπαίλνπλ ζην 

θιίκα, έρνπλ πάξεη δηάθνξα εξεζίζκαηα, έρνπλ απειεπζεξσζεί, νπφηε νη απαληήζεηο 

ηνπο είλαη πην εκπινπηηζκέλεο, πην πεξίπινθεο, ε… πεξηιακβάλνπλ 

επηρεηξεκαηνινγία, ε… αηηηνινγήζεηο, δελ είλαη απηέο νη πξνζεγγίζεηο νη πην 

απιντθέο ηνπ δεηήκαηνο πνπ αθνχσ ζηελ αξρή, ε… θαίλεηαη φηη ζηγά ζηγά 

εκβαζχλνπλ. 

ΕΡ. Λακβάλεηε ππφςε απηήλ ηελ απνηίκεζε ηνπ καζεηή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζαο ζηελ επφκελε γισζζηθή ελφηεηα; Κη αλ λαη, κε πνηνλ 

ηξφπν; 

ΑΠ. Βεβαίσο ηε ιακβάλσ ππφςε, παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζην πψο ζα ζρεδηαζηεί ε 

επφκελε γισζζηθή ελφηεηα. Τπάξρνπλ παηδηά ηα νπνία είλαη πνιχ απαηηεηηθά θαη δελ 

ζπκβηβάδνληαη κε δεηήκαηα ηα νπνία δε θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνινχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ε… ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε… αλαδηακνξθψλσ θάπνηα 

πξάγκαηα. Να δψζσ έλα παξάδεηγκα, μεθηλψληαο ηελ ελφηεηα γηα ηε γιψζζα θαη ηηο 

θνηλσληθέο δηαιέθηνπο ζε έλα ηκήκα, ελψ ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο έθαλα ιφγν 

ζηα παηδηά γηα ηελ πξφζεζή κνπ λα αθηεξψζσ θάπνηεο δηδαθηηθέο ψξεο ζηνλ ξφιν 

ησλ greeklish ζηε δσή ησλ λέσλ, δηαπίζησζα φηη αξθεηνί καζεηέο νη νπνίνη ήηαλ νη 
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πην αληηδξαζηηθνί ηεο ηάμεο θαη νη πην αηίζαζνη έδεημαλ λα δπζαξεζηνχληαη θαη 

εμέθξαζαλ ηελ αληίζεζή ηνπο πξνο απηφ ζεσξψληαο ην θάηη μεπεξαζκέλν γηα ηα δηθά 

ηνπο δεδνκέλα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε απηνκάησο εγψ απνθάζηζα λα κελ 

πξνρσξήζσ ζηελ επεμεξγαζία απηήο ηεο ελφηεηαο ε… θάηη πνπ δελ ην είρα ζθεθηεί 

πξηλ γίλεη απηή ε θνπβέληα. ’ άιιν φκσο ηκήκα παξνπζίαζα απηήλ ηελ ελφηεηα, 

γηαηί ηα παηδηά ήηαλ πνιχ πην ζπκβηβαζκέλα ζα έιεγα, δελ είραλ απηφλ ηνλ 

αληηδξαζηηθφ ραξαθηήξα πνπ είραλ ηα άιια πνπ αλέθεξα. 

ΕΡ. Πεξλψληαο απφ ην αηνκηθφ επίπεδν ζην ζπιινγηθφ πνηεο ζεηηθέο αιιαγέο 

παξαηεξείηε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηάμεο κέζα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζαο ζην γισζζηθφ κάζεκα; 

ΑΠ. Θεσξψ πσο ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην γισζζηθφ κάζεκα επηδξά 

ηδηαίηεξα ζεηηθά  ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ηάμεο, γηαηί ηα παηδηά έρνπλ επαίζζεηεο 

θεξαίεο θαη αξρίδνπλ κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο λα ζπλεξγάδνληαη 

ηα ίδηα θαιχηεξα απνδερφκελα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ην έλα ηνπ άιινπ. Έρσ 

παξαηεξήζεη φηη ελψ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πνιιέο θνξέο ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπο θάπνηα ςπρξφηεηα, ππάξρνπλ παηδηά θνβεξά επηθπιαθηηθά, δηφηη ζεσξνχλ φηη νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο δελ ηα απνδέρνληαη, απηά ζηγά ζηγά ηα εκπφδηα γθξεκίδνληαη θαη ηα 

παηδηά ζπλεξγάδνληαη πνιχ πην θαιά ζηελ πνξεία ηνπ έηνπο, ζαλ λα δίλεη ν έλαο ην 

κήλπκα ζηνλ άιινλ φηη δελ είκαζηε ίδηνη, αιιά φινη κπνξνχκε λα δψζνπκε θάηη 

δηαθνξεηηθφ ζε απηφ πνπ θάλνπκε. Σν ζέβνληαη απηφ. Σν εκπεδψλνπλ βησκαηηθά 

ζεσξψ ρσξίο θαλείο λα έρεη θάλεη ιφγν γηα απηφ. 

ΕΡ. Κάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ ζην ηέινο κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ ή ζην ηέινο ηεο 

ρξνληάο πνηνο είλαη ν απφερνο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ καζήκαηφο ζαο ζηε γιψζζα 

α) γηα ηνπο καζεηέο, β) γηα εζάο; 

ΑΠ. Γηα ηνπο καζεηέο είλαη ζεηηθφο, αθνχ γθξεκίδνπλ νπνηαδήπνηε ζηεγαλά ππήξραλ 

κέρξη ηφηε κεηαμχ ηνπο θαη γεληθφηεξα απνθηνχλ πην αλνηθηνχο νξίδνληεο. Σψξα 

ζρεηηθά κε κέλα ηξία πξάγκαηα ήζεια λα ηνλίζσ, πξψηνλ φηη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

καζήκαηνο ζηε γιψζζα ην θαζηζηά πάληα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη δελ κνπ πξνθαιεί 

πνηέ αλία ε δηαθνξνπνίεζε ζην κάζεκα απηφ, δεχηεξνλ καδί κε ηα παηδηά καζαίλσ θη 

εγψ πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη είλαη έλα πνιχ θαιφ κάζεκα θαη γηα κέλα, γηα ηε 

ζηάζε κνπ απέλαληη ζε απηά θαη γεληθφηεξα απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο κνπ, 

ηξίηνλ επηβεβαηψλεηαη γηα κηα αθφκε θνξά πφζν δχζθνιν είλαη ζεσξψ θαη απαηηεηηθφ 

απηφ ην κάζεκα, δηφηη δελ έρεη λα θάλεη κφλνλ κε ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, έρεη λα 
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θάλεη κε ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία, κε ηε δηακφξθσζε ραξαθηήξσλ, κε ηηο ζρέζεηο 

ησλ αλζξψπσλ θαη φιν απηφ ην θαζηζηά θαη ελδηαθέξνλ θαη πεξίπινθν. 

ΕΡ. ην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ απνινγηζκνχ πνηεο δπζθνιίεο θαηαγξάθεηε θαη πψο 

ηηο αληηκεησπίδεηε; 

ΑΠ. Οη δπζθνιίεο πνπ εληνπίδσ είλαη πνιιέο, δελ μέξσ θαηά πφζν θαηαθέξλσ λα ηηο 

αληηκεησπίζσ φιεο, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, είλαη πνιιά ηα 

παηδηά ζε θάζε ηκήκα ε… θαη δελ κπνξνχκε λα εληξπθήζνπκε ζηνλ ραξαθηήξα θαη 

ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαζελφο. Πνιιέο θνξέο παίδεη ξφιν θαη ε αιιαγή ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε ηελ νπνία εξρφκαζηε εκείο αληηκέησπνη, νπφηε δελ κπνξνχκε λα έρνπκε 

κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα καζεηέο. Γηαθνξεηηθά είλαη λα έρεηο έλαλ καζεηή απφ 

ηελ πξψηε ιπθείνπ κέρξη ηελ ηξίηε θαη δηαθνξεηηθά είλαη λα γλσξίδεηο θάζε ρξνληά 

άιινπο καζεηέο ε… πνιιέο θνξέο ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ βνεζάεη ή δπζρεξαίλεη 

ηε δνπιεηά καο, δηφηη γηα παξάδεηγκα, φηαλ δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζε εκάο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δεη έλαο 

καζεηήο απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα αθνινπζήζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία, 

ε… δελ γίλεηαη φκσο πάληα απηφ, θάπνηεο θνξέο δελ έρνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

έπξεπε θαη ηελ ελεκέξσζε, κε απνηέιεζκα λα αλαθαιχςνπκε θάπνηα πξάγκαηα ζηελ 

πνξεία θαη ίζσο λα κελ είλαη έγθαηξε, ε… ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη 

εηεξνρξνληζκέλα πνπ βγάδνπκε γηα ηα παηδηά. Δπίζεο, πνιχ δχζθνιν είλαη λα 

ρεηξηζηψ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ, ε… έξρνκαη γηα παξάδεηγκα 

αληηκέησπε κε ηε δπζθνιία κήπσο πξνζβάισ θάπνηνλ, πψο ζα αληηδξάζεη έλαο 

καζεηήο αλ έκκεζα ή άκεζα γίλεη γλσζηή θάπνηα ηδηαηηεξφηεηά ηνπ. Δ… πψο ηηο 

αληηκεησπίδσ ηψξα. Απηφ απαηηεί πάξα πνιχ θφπν, θξνληίδσ λα είκαη θνληά ζηνλ 

θάζε καζεηή μερσξηζηά, θξνληίδσ φηαλ δελ ππάξρεη ε αληίζηνηρε πξφζεζε λα δεηάσ 

εγψ πιεξνθνξίεο φηαλ πεξλάεη απ’ ην κπαιφ κνπ φηη ππάξρεη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα 

θαη λα εξεπλψ εγψ πεξηζζφηεξν ην δήηεκα, ε…. πνιιέο θνξέο δεηάσ απφ ηνπο 

καζεηέο λα θάλνπκε έλαλ δηάινγν εμ ηδίσλ θαη λα κνπ κεηαθέξνπλ θάπνηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο, λα κνπ δψζνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ είηε καζεζηαθέο είηε ζην πεξηβάιινλ ηνπο γηα θάηη 

πνπ ζα ήζειαλ λα γίλεη, γηα θάηη πνπ δελ ηνπο αξέζεη, ε… άιιεο θνξέο ηα ίδηα ηα 

παηδηά κνχ δίλνπλ ην έλαπζκα δεηψληαο λα ζπδεηήζνπκε θάηη κε αθνξκή θάηη πνπ 

ζπλέβε ζε έλαλ καζεηή, θάηη πνπ αθνχζηεθε θαη ην γισζζηθφ κάζεκα δίλεη ζπρλά 

ηέηνηεο αθνξκέο, ε… απηά. 
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ΕΡ. Αλ ζαο δεηνχζαλ λα ππνβάιεηε θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ θαη ζα 

ζηήξηδαλ ην έξγν ηνπ θηινιφγνπ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε πνηεο ζα ήηαλ απηέο; 

ΑΠ. Πξψηα απ’ φια απηφ πνπ ζεσξψ εγψ φηη ζα βνεζνχζε εκέλα λα αληαπνθξηζψ 

ζηηο αλάγθεο κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεο ζα ήηαλ κηα ζεηξά απφ επηκνξθψζεηο 

ζρεηηθά κε ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηνπο νπνίνπο δελ έρσ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ή ηελ 

άλεζε …. Γηα παξάδεηγκα ζα κε βνεζνχζε πάξα πνιχ λα ζηεξηρηψ ζε κία ζεαηξηθή 

απφδνζε ελφο ζέκαηνο ή θάηη πην απιφ, ζην λα έρσ κεγαιχηεξε επθνιία λα αλαιχσ 

πίλαθεο ζηαηηζηηθνχο ή κία γεινηνγξαθία. Δκείο έρνπκε κεγαιχηεξε επαθή θαη ηξηβή 

κε ηα ζπκβαηηθά γξαπηά… ή ιφγνπ ράξε, επεηδή ην έρσ δνθηκάζεη απηφ, ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά είλαη έλαο αγψλαο ιφγνπ κέζα ζηελ ηάμε, φπνπ εθεί ην 

θαζέλα μεδηπιψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηελ νπηηθή ηνπ απέλαληη ζηα 

πξάγκαηα ζαθψο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θάπνηα ζεκηλάξηα γηα ην πψο κπνξεί λα 

νξγαλσζεί έλαο αγψλαο ιφγνπ είλαη πνιχ ρξήζηκα. Απφ εθεί θαη πέξα ε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκε θαη ε ζπλδηδαζθαιία πάξα πνιιέο 

θνξέο, δηφηη ηε ζηηγκή εθείλε βιέπεηο θάπνηεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ζπλάδειθνο ή θάπνηεο αληηδξάζεηο ηνπ πνπ πηζαλφλ λα κελ έρεηο ζηνλ λνπ ζνπ ή 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαθέξνληαη γηα θάπνηνλ καζεηή πνπ πηζαλφλ επίζεο λα 

κελ ηελ είρεο ζηνλ λνπ. 

ΕΡ. Ζ δηεπθφιπλζε δειαδή ζα κπνξνχζε λα είλαη εμσγελήο θαη αλ λαη, πνηα είλαη ηα 

πξφζσπα- θνξείο πνπ κπνξνχλ λα ηε ζηεξίμνπλ; 

ΑΠ. Ναη, ζαθψο ζα κπνξνχζε λα είλαη εμσγελήο. Πξνζσπηθά αηζζάλνκαη φηη κνπ 

δίλεη αξθεηά βνεζεηηθά ζηνηρεία. Μηιάσ θαηά θχξην ιφγν γηα ηνπο ζπκβνχινπο, νη 

νπνίνη είλαη θαιφ λα μεθεχγνπλ απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη λα καο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχκε θαηά θαηξνχο πνηθηιία ζεκηλαξίσλ θαη βέβαηα πίζσ 

απφ απηφ είλαη ελλνείηαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη επειημία 

θαη δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηέηνηνπ είδνπο επηκνξθψζεηο. 

ΕΡ. Γειαδή ηη ζα πεξηκέλαηε απφ κία επηκφξθσζε; 

ΑΠ. Θα πεξίκελα θάπνηεο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο, επνπηηθφ πιηθφ, βηβιηνγξαθία, 

ζπκβνπιέο κέζα απφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ. 

ΕΡ. Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζήο καο πψο βιέπεηε γεληθά ηνλ ξφιν ηνπ 

θηινιφγνπ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε ζε ζρέζε κε ην γισζζηθφ κάζεκα; 

ΑΠ. Ο ξφινο ηνπ θηινιφγνπ είλαη θαηαιπηηθφο, δηφηη είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα μεδηπισζεί ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ή απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ δελ ζηξαθεί πξνο κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε, 
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είλαη απηφο ν νπνίνο νπζηαζηηθά ζα ζάςεη θάζε ζηνηρείν δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ζα 

απνζαξξχλεη ηα παηδηά, πηζηεχσ θαη ζηα ππφινηπα καζήκαηα, γηαηί είλαη βαζηθφ ην 

γισζζηθφ κάζεκα, ε… ζα ηα νδεγήζεη ζε κία νκνηνκνξθία θαη ζε κία απνγνήηεπζε 

πνιιέο θνξέο φηη δελ έρεη θαλέλα ελδηαθέξνλ, δελ ηνπο ελδηαθέξεη λα μέξνπλ πνηνο 

είκαη εγψ θαη ηη ζέισ εγψ, νπφηε απφ εθεί θαη πέξα ηα παηδηά παξνπζηάδνπλε κηα 

ζηάζε απαζή, ε νπνία λνκίδσ γεληθεχεηαη ζε φια ηα καζήκαηα θαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Γειαδή κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά ν θηιφινγνο κε ην 

γισζζηθφ κάζεκα, λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχλ φηη ηειηθά ην ζρνιείν 

δελ είλαη απηφ αθξηβψο πνπ είραλε ζην κπαιφ, φηη έρεη θαη θάπνηα δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία θαη φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην θαζέλα μερσξηζηά απφ 

ηα παηδηά. Σα παηδηά ζέινπλ λα είλαη ζην επίθεληξν θαη κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ αλ ν 

θηιφινγνο ην ιακβάλεη ππφςε θαη ηνπο βνεζάεη λα ην βγάινπλ πξνο ηα έμσ θαη 

επεηδή ν θηιφινγνο πεξλάεη πνιιέο ψξεο κε ηνπο καζεηέο, έρνπκε πνιιά θηινινγηθά 

καζήκαηα ζην ίδην ηκήκα, είλαη ν θαηεμνρήλ παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ αλάδεημε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

αρ επραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέζαηε. 

Κι εγψ πάξα πνιχ γηα ηα ελδηαθέξνληα εξσηήκαηα πνπ ζέζαηε.       
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2. ΑΣΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΕΚΘΕΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 1 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΠΣΤΥΗΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 

ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

21 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΜΟΤΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ-ΛΤΚΔΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΘΝ 

ΓΗΘΡΖΠΗ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΦΤΥΚΛΟΗΚ 

ΥΔΜΑΘ 

ΠΡΟΚΗΝ 
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ΦΤΥΑΓΗΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΔΛΔΡΠΡΔΠ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΔΝΓΛΧΣΑΤ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΗΠΡΓΡΛΟ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ  

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΜΟΠΡΔΜΔΚ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΔΞΥΡΒΗΛΟ 

ΜΔΚΔΓΗΔΝ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ΝΟΔΠΠΚΔΗ 
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δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΑΞΓΛΤΚΔ 

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΔΦΓΗΑΠΡΟ 

ΤΔΚΝΔΛΔ 

ΔΡΓΠΟΛΣΡ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΠΑΠΡΟΠ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΣΡΓΛΧΔΚΦ 

ΠΡΟΦΤΚΛΗ  

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΦΤΓΗΑΜΑΘ 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ  

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΠΑΜΔΞΤΝ 

ΔΚΦΔΝΘΜΑ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΓΗΓΠΑΗΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ 

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

ΓΗΓΠΔΚΣΑ 

  

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ ΟΜΓΗΑΓΔΞ 
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δξαζηεξηνηήησλ ΟΜΔΝΓ 

ΟΜΔΠΗΛΠΑ  

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΠΔΡΚΑΘΔΗ 

ΠΟΛΔΞΑΚ 

ΤΥΔΡΜΔΚ 

ΔΛΓΖΜΔΡΓ 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΓΡΑΝΡΟΛ 

ΔΡΥΑΡΚΛΗ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΑΞΔΡΜΔΜΑ 

ΑΞΒΑΥΡΛΔ 

ΒΑΓΖΜΠΡΧ 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΑΗΡΟΛ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΡΤΝΓΡΑ 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

ΔΜΛΔΑΣΑΝ 

ΑΦΑΚΓΛΧ 
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καζεηή ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΗΓΗΑΠΚΔΗ 

ΚΡΚΔΓΔΠ  

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΑΝΝΔΔΝΓ  

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΔΝΡΖΓΔΚ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ 

ΧΚΟΤΔΚ 

ΚΑΦΤΓΗΔΚ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ 

ΦΟΜΑΔΝΑΠ 

ΟΗΚΠΡΟΜΑ  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΦΤΥΔΝΘΜΑ  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΦΤΑΤΣΡΔΚ 

ΤΝΖΓΡΟ  



 

169 

 

ΑΚΑΤΣΚΡ 

ΠΡΔΚΔΤΝ 

ΠΡΔΞΦΟΠΡ 

  

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

ΑΝΚΑΓΗΠΡ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΑΝΑΝΔΓΥ 

ΔΜΒΗΒΑΡΚ  

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΑΝΣΔΥΓΡΑ 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΠΑΝΔΡΔ 

ΦΟΡΤΜ 

ΔΚΠΔΗΓΑΓ 

ΔΚΠΓΔΝΑΓ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΤΔΤΔΠΚΔ  

ΜΔΣΔΜΠ 

ΜΔΣΔΞΓΝΧ 

ΓΝΧΘΔΧΠΛ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ 

ΤΝΓΗΓΔΚ 

ΔΝΤΔΚΔΡ 
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ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 2 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ- ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ  

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΟΗΚΤΠΟ 

ΔΦΑΛΥΑΠΡ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην   
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δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΓΛΔΡΚΟΑΝ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΜΟΠΡΔΜΔΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ  

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΔΦΓΗΑΠΡΟ  

ΑΞΓΗΑΓΠΖ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΠΑΠΡΟΠ 

 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΣΡΓΛΧΔΚΦ 

ΠΡΟΘΔΟΠΜ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΦΤΓΗΑΜΑΘ 

ΦΤΓΗΑΔΚΠ 

ΛΑΔΚΚΑΔΡ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ  
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ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΔΞΠΑΓΛΚΔ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΔΝΓ 

ΟΜΔΠΗΛΠΑ  

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΡΟΒΔΛ 

ΑΓΗΔΠΛΑ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 
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ηάμεο ΑΗΔΔΝ  

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΡΤΝΓΡΑ 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

ΚΛΚΟΗΓΗΚ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΑΦΑΚΓΛΧ 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΓΛΔΣΓΡΓΟ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΑΠΑΓΥΔΞ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΗΚΑΝΜΑΘΑ 

ΔΤΠΡΔΡΜΑ 

ΗΚΑΞΔΚΔΡ 

ΑΠΣΔΓΔ 

ΔΛΓΖΑΞΠ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΚΑΦΤΓΗΔΚ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ΦΟΜΑΔΝΑΠ 

ΦΟΠΑΡΣΔ  
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ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  ΔΛΠΟΛΓΗΑ 

ΣΤΠΓΡΑΥ 

ΔΛΤΓΗΥ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ 

ΔΞΓΟΔΛΔΚ 

ΔΛΟΡΓΗΑΓ 

ΔΛΣΔΥΔΞ 

 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΦΤΥΔΝΘΜΑ 

ΟΡΡΟΛΚΑΘ 

ΠΡΟΣΔΔΞ 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΤΝΖΓΡΟ  

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΑΝΚΑΓΗΠΡ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

ΑΝΚΟΤΛΓΡ 

ΑΞΠΟΛΔΤΚ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΑΝΑΝΔΓΥ 

ΔΜΒΗΒΑΡΚ 

ΣΔΥΔΝΗΦΟ  

 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΦΟΡΤΜ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 
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ΓΗΓΔΔΚ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΒΗΧΠΡΟΓΡ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΠΡΟΓΥΟΛ 

ΦΤΥΤΠΜΑΘ 

 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 3 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ (ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΜΔΑΗΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΣΔΡΧΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ) Α.Π.Θ. 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

16 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΔΘΝ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

ΓΗΠΡΟΓΡΔ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 
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ΦΤΥΑΓΗΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΠΡΟΓΡΑΛΟ 

ΓΗΑΗΓΜΑ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΠΛΖΠΡΤΝ  

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΣΔΚΠΡΟΘΔ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΔΡΓΠΟΛΣΡ 

ΑΞΓΗΑΓΠΖ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ΑΛΠΔΓΗΓ 
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δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΠΡΟΘΔΟΠΜ 

ΑΛΣΡΠΑΡΘ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΑΝΣΜΑΠΑΡ 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΔΝΓ 

ΟΜΔΠΗΛΠΑ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΔΡΥΑΡΚΛΗ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΓΗΔΠΛΑ 

ΑΞΒΔΠΡΛΟ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
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18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΑΗΓΗΑΦΤ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΑΤΘΓΖΜΔΚ 

ΔΜΔΠΗΥΓΗ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΑΝΝΔΔΝΓ 

ΑΠΑΓΥΔΞ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΔΝΡΖΓΔΚ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΗΚΑΝΜΑΘΑ 

ΑΠΣΔΓΔ 

ΔΛΓΖΑΞΠ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΔΛΚΑΓΠΔ 

ΔΛΚΑΓΗ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ΦΟΠΑΡΣΔ 

ΔΛΤΓΗΥ 
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ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  ΔΛΠΛΖΓΗ 

ΔΛΤΓΡΑΒ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ 

ΔΞΓΟΔΛΔΚ 

ΔΛΔΗΚΗΝΔ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΔΝΔΚΠΡΟΜ  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΠΡΑΝΣΠΡ 

ΠΡΔΠΜΑΘ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΤΝΓΡΑΔΒ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

 ΤΠΔΞΔΦΟΡ  

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ  

ΥΟΤΜ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΝΧΘΔΧΠΛ  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΣΔΥΓΗΑΠΡ 

ΔΜΠΔΠΤΛ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ 

ΤΝΓΗΓΔΚ 

ΓΗΔΠΑΡΔΠ 
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ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 4 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

(ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ) ΣΟΤ 

ΔΚΠΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΔΠΑΛ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΟΗΚΤΠΟ 

ΚΟΤΛΟΗΚ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 
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δηδαθηηθή πξάμε ΠΡΟΓΡΑΛΟ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΠΛΖΠΡΤΝ 

ΠΛΖΜΓΤΔΑ 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΓΛΔΡΚΟΑΝ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΤΝΚΡΗΚ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΔΞΥΡΒΗΛΟ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΑΞΓΛΤΚΔ 

ΑΞΔΡΥΔΓ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΤΜΠΠΡΠ 

ΠΔΡΔΠΘΔΜ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΠΡΟΝΔΓΡ 

ΑΛΔΗΓΡΑ 

ΑΛΤΟΜ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΦΤΓΗΑΜΑΘ 

ΛΑΔΚΚΑΔΡ 

ΔΛΔΝΓΓΡΑ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 
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ΛΑΔΚΥΡΓΡ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΡΓΗΑΓΤ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

ΗΓΔΟΘΑΦΟ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΔΝΓ 

ΟΜΥΔΜΑΘ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

ΟΜΓΗΑΘΔΜ 

ΑΡΗΜΑΘΟΜ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΓΡΑΝΡΟΛ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΑΗΡΟΛ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 



 

183 

 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΤΥΠΡΟΛΟ 

ΔΝΔΣΓΛΜΑ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΓΖΔΠΜΑΘ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΗΚΑΝΜΑΘΑ 

ΗΚΑΞΔΚΔΡ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΛΑΔΚΜΑΓΤ  

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΓΛΔΠΥΑΜ 

ΓΗΑΦΜΑΓΤ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ 

ΔΞΓΟΔΛΔΚ 

ΥΡΠΗΚΑΤΛ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

ΔΝΔΚΠΡΟΜ 

ΠΡΟΡΓΓΗΓ 
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πεξηβάιινληνο  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΠΡΑΝΣΠΡ  

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΔΝΡΟΛΓΟΝ 

ΤΑΤΣΜΔΚ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΚΑΘΒΟΚΑΘ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΔΚΠΔΗΓΑΓ 

ΔΚΠΓΔΝΑΓ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΝΧΘΔΧΠΛ  

ΤΜΤΠΓΗΓ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ 

ΤΝΓΗΓΔΚ 

 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 5 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

24 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
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ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΚΟΤΛΟΗΚ 

ΔΠΗΝΟΖΜ 

ΒΑΘΚΟΗΝ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΔΛΔΡΠΡΔΠ 

ΑΝΠΡΟΓΜ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΠΛΖΟΗΚΠΔ  

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΗΠΡΓΡΛΟ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 
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ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΜΔΚΔΓΗΔΝ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΔΦΓΗΑΠΡΟ 

ΔΡΓΠΟΛΣΡ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΠΑΠΡΟΠ 

ΔΠΗΒΠΟΓΗ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

  

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΔΡΓΗΑΓΤ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

ΗΓΔΟΘΑΦΟ 
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14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΔΝΓ 

ΟΜΓΗΑΘΔΜ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΓΡΑΝΡΟΛ 

ΔΡΥΑΡΚΛΗ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΔΛΓΖΜΔΡΓ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΑΗΡΟΛ 

ΑΓΗΔΠΛΑ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΚΛΚΟΗΓΗΚ 

ΓΗΑΛΓΖΜ 

ΔΝΑΚΡΠΑ 

ΜΔΗΑΝΣΑΓ 

ΑΠΣΔΡΠΔ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΑΦΑΚΓΛΧ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΤΥΠΡΟΛΟ 

ΚΑΠΑΡΓΛΧ 

ΑΝΑΝΑΓΗΚ 
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20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

 ΚΡΚΔΓΔΠ  

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΔΝΡΖΓΔΚ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΔΛΓΖΑΞΠ 

ΤΝΔΓΗΓΧ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ  

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ 

ΑΠΧΓΧΡΔΓ 

ΑΝΣΑΓΜΑΘ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΔΞΓΟΔΛΔΚ 

ΥΡΠΗΚΑΤΛ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΟΡΡΟΛΚΑΘ 

ΤΝΓΓΣΤΠ 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΑΞΗΒΗΒΛ  
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28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

 ΤΠΔΞΔΦΟΡ  

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΔΞΔΠΔΗΓΑ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΝΧΘΔΧΠΛ  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΔΜΠΔΠΤΛ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΔΠΑΡΔΠ  

 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 6 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΑΝΓΡΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΦΗΛΟΟΦΗΑ-ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ-

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 
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ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

ΓΗΠΡΟΓΡΔ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΟΗΚΤΠΟ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΓΗΑΗΓΜΑ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΗΠΡΓΡΛΟ 

ΚΛΔΓΛΦΛΟ 

ΑΝΕΧΔΞΓΛ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΤΝΚΡΗΚ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ  
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ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΔΦΓΗΑΠΡΟ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΠΔΡΔΠΘΔΜ 

ΑΝΠΡΓΛΔΝ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΠΡΟΘΔΟΠΜ  

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

ΛΑΑΠΓΗΠΡ  

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΔΡΓΗΑΓΤ 

ΧΚΜΑΗΜΔ 

ΑΞΛΑΘΜΑΘ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  
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14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

ΑΡΗΜΑΘΟΜ  

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΓΡΑΝΡΟΛ  

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΔΞΚΔΠΛΟ 

ΑΞΟΡΓΠΛΟ 

ΜΑΓΗΟΡΔΛ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΡΤΝΓΡΑ 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΚΛΚΟΗΓΗΚ 

ΓΗΑΛΓΖΜ  

ΑΞΟΜΚΟΗ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 

ΑΞΑΣΠΟΜ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΤΥΠΡΟΛΟ 
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20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΓΖΔΠΜΑΘ 

ΑΤΣΓΝΧ 

ΔΜΝΔΓΝΔΜ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΔΝΡΖΓΔΚ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΓΗΓΜΑΓΔΚ 

ΔΝΓΔΔΚΜΑ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΤΦΤΥΠΟΣ  

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΠΡΔΠΜΑΘ  

ΠΡΟΥΟΓΡ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΔΝΡΟΛΓΟΝ 
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δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

 ΤΠΔΞΔΦΟΡ  

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΔΚΠΓΔΝΑΓ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

ΦΤΥΠΑΗΓ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΝΧΘΔΧΠΛ  

ΣΔΥΓΗΑΠΡ 

ΔΤΔΠΡΠ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

 

 

 

 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 7 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΑΝΓΡΑ 

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

(ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΛΑΗΚΟ) 

ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ-ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ Κωδικοί 
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Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΔΠΗΝΟΖΜ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΠΡΟΓΡΑΛΟ 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΤΜΑΓΗΑΛ 

ΤΓΟΝ 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΣΔΚΠΡΟΘΔ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ  

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΤΝΚΡΗΚ 

ΣΔΜΜΤΓΤ 

ΑΠΔΠΒΑΓΝ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ  
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ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΜΟΠΡΔΜΔΚ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ  

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΠΔΡΔΠΘΔΜ 

ΑΛΗΔΡΣΟ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΣΡΓΛΧΔΚΦ 

ΑΛΜΔΘΣΔΥ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

ΑΠΟΡΜΑΘ 

ΔΜΠΚΑΚΟΘ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΝΘΜΑ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΔΡΓΗΑΓΤ 

ΧΚΜΑΗΜΔ 
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ΔΝΑΚΡΔΚ 

ΔΠΗΚΑΝΜΑ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ  

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΔΞΚΔΠΛΟ 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΡΤΝΓΡΑ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΑΠΣΔΡΠΔ 

ΑΞΟΜΚΟΗ 

ΑΞΑΣΠΟΜ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΓΛΔΣΓΡΓΟ 

ΔΝΔΣΓΛΜΑ  
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ΠΡΟΑΠΘΔ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΑΠΑΓΥΔΞ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΗΚΑΝΜΑΘΑ 

ΑΠΣΔΓΔ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΑΝΓΔΝΔΚΛΑ 

ΛΑΔΚΜΑΓΤ 

ΑΠΑΗΥΔΜ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ 

ΦΟΜΑΔΝΑΠ 

ΔΛΤΓΗΥ 

ΑΠΧΓΧΡΔΓ 

ΠΡΔΚΜΑΓΤ 

ΔΠΑΝΜΓΤ 

ΣΗΜΑΘΓΤ  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ 

ΔΞΓΟΔΛΔΚ 

ΔΛΟΡΓΗΑΓ 

ΑΠΔΡΓΓΤΔ 

ΑΝΠΡΔΔΤΛ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΦΤΥΔΝΘΜΑ  
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26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΑΚΑΤΣΚΡ 

ΠΡΔΚΔΤΝ 

ΠΡΔΠΜΑΘ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

ΤΝΓΡΑΔΒ 

ΤΓΡΑΚΟΗ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΟΛΑΝΔΓΓΗ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΔΚΠΔΗΓΑΓ 

ΔΚΠΓΔΝΑΓ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΤΔΤΔΠΚΔ  

ΤΜΤΠΓΗΓ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ  

 

 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 8 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Α.Π.Θ 
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ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΘΝ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΠΡΟΓΡΑΛΟ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΠΛΖΟΗΚΠΔ  

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΣΔΚΠΡΟΘΔ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 
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ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΤΝΚΡΗΚ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΜΔΚΔΓΗΔΝ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΔΦΓΗΑΠΡΟ 

ΔΡΓΠΟΛΣΡ 

ΑΞΓΗΑΓΠΖ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΑΛΣΡΠΑΡΘ 

ΠΡΟΝΔΓΡ 

ΑΛΤΟΜ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ 

ΣΔΥΠΡΟΒ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΓΗΑΡΤΘΔΡ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΟΟΠΑΚΜΔ  

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε ΟΜΜΑΠΡΔΦ 



 

202 

 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  ΑΓΛΔΥΔΜ 

ΔΝΓΡΑΟΜ 

ΑΤΣΟΡΓΟΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΔΝΓ 

ΟΜΔΠΗΛΠΑ  

ΟΜΔΠΗΛΘΔ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΔΛΓΖΜΔΡΓ 

ΓΡΑΝΡΟΛ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΑΞΔΡΜΔΜΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΣΡΔΡΟΜ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΝΔΣΓΛΜΑ 

ΑΤΘΓΖΜΔΚ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΓΖΔΠΜΑΘ 
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21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΗΚΑΞΔΚΔΡ 

ΔΛΓΖΑΞΠ 

ΓΗΓΜΑΓΔΚ 

ΔΝΓΔΔΚΜΑ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ 

ΔΛΔΤΥΣΠΔ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΔΛΣΔΥΔΞ 

ΥΡΠΗΚΑΤΛ 

ΓΤΦΤΥΠΟΣ 

ΤΠΦΟΡΔΡΦ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΦΤΥΔΝΘΜΑ 

ΠΡΟΡΓΓΗΓ 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΑΚΑΤΣΚΡ 

ΠΡΔΚΔΤΝ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΑΝΚΑΓΗΠΡ 

ΤΑΤΣΜΔΚ 

ΣΖΓΗΔΥ 
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28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΣΔΥΔΝΗΦΟ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΔΚΠΓΔΝΑΓ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΔΜΠΔΠΤΛ 

ΔΠΗΜΣΠΔ 

ΓΔΗΓΓΗΓ 

ΤΠΤΛΣΡΓΡ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

 

 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 9 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΑΝΓΡΑ 

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Α.Π.Θ 

Master of Education 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

19 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΜΟΤΗΚΟ (ΓΤΜΝΑΗΟ- ΛΤΚΔΗΟ) 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ ΓΗΓΝΧΔΠΗ 
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πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΦΤΥΑΓΗΑ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΠΛΖΠΡΤΝ 

ΠΛΖΜΓΤΔΑ 

ΤΓΟΝ 

ΠΛΖΓΗΔΤΘ 

ΠΛΖΦΤΥΥ 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ  

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΤΝΚΡΗΚ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΑΝΝΔΓΔΞ 
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ΑΠΔΠΒΑΓΝ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΔΞΥΡΒΗΛΟ 

ΜΔΚΔΓΗΔΝ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ  

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΤΜΠΠΡΠ 

ΔΠΗΒΠΟΓΗ 

ΑΛΗΔΡΣΟ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΑΛΜΑΘΓΡΑ 

ΑΛΒΑΓΤΓΤ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ 

ΑΝΣΜΑΠΑΡ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

ΑΠΟΡΜΑΘ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ 

ΜΑΘΤΜΒ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 
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ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

ΗΓΔΟΘΑΦΟ 

ΤΠΟΤΛΚΔ 

ΑΝΓΔΞΜΑΚ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΓΗΓΠΔΚΣΑ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

ΓΗΑΥΧΡΤ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΔΝΓ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

ΟΜΔΠΗΛΠΑ 

ΟΜΜΑΣΤΛ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΔΝΝΟΗΥΑΡ 

ΓΡΑΓΗΑΓΤ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΒΑΓΖΜΠΡΧ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ 

ΑΓΗΔΠΛΑ 

ΔΡΔΔΡΑΝΜ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΡΤΝΓΡΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 
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ΑΞΑΣΠΟΜ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΑΤΘΓΖΜΔΚ 

 ΔΝΔΣΓΛΜΑ 

ΑΝΑΝΑΓΗΚ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΑΝΝΔΔΝΓ 

ΑΤΣΓΝΧ 

ΑΝΜΔΣΓΔΞ 

ΑΝΠΡΟΔΤΘ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΗΚΑΞΔΚΔΡ 

ΔΛΓΖΑΞΠ 

ΗΚΑΝΜΑΘΑ 

ΓΔΥΔΦΓΓ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ 

ΔΛΚΑΔΤΟΜ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη ΥΡΠΗΚΑΤΛ 
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ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΔΛΟΡΓΗΑΓ 

ΔΛΠΟΑΝΠΡ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΟΡΡΟΛΚΑΘ 

ΠΡΟΡΓΓΗΓ 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΑΚΑΤΣΚΡ 

ΠΡΔΚΔΤΝ 

ΔΞΠΟΠΟΤΛ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

ΑΝΜΑΠΡΟΛ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ  

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΦΟΡΤΜ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

ΓΗΓΔΔΚ 

ΗΔΠ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΤΔΤΔΠΚΔ  

ΓΗΑΜΑΞΗ 

ΓΖΜΑΠΡΟΦ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

 

  

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 10  
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  
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ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

25 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΘΝ 

ΓΗΘΡΖΠΗ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

ΓΗΡΤΘΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΟΗΚΤΠΟ 

ΚΟΤΛΟΗΚ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   
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5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΣΔΚΠΡΟΘΔ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΤΝΚΡΗΚ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΑΞΓΛΤΚΔ 

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΤΔΚΝΔΛΔ 

ΑΞΓΗΑΓΠΖ 

ΑΞΔΡΥΔΓ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΔΠΗΒΠΟΓΗ 

ΑΝΠΡΓΛΔΝ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΣΡΓΛΧΔΚΦ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

ΑΠΟΡΜΑΘ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ  
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ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΝΘΜΑ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΓΗΓΠΑΗΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΑΞΛΑΘΜΑΘ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΓΗΓΠΔΚΣΑ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

ΑΤΣΟΡΓΟΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ  

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΠΟΛΔΞΑΚ 

ΔΛΓΖΜΔΡΓ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΑΤΜΣΑ 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΑΗΡΟΛ 

ΒΔΜΓΛΔΔΠ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ΔΝΜΑΓΗΔΜ 
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δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΔΜΛΔΑΣΑΝ 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΜΔΠΗΥΓΗ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΑΤΣΓΝΧ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΔΝΡΖΓΔΚ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΤΓΗΥ 

ΓΛΔΠΥΑΜ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΔΛΣΔΥΔΞ 

ΥΡΠΗΚΑΤΛ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ ΧΓΗΑΥΡ  
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θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΠΡΔΚΔΤΝ  

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΑΝΚΑΓΗΠΡ 

ΔΝΡΟΛΓΟΝ 

ΤΑΤΣΜΔΚ 

ΤΓΟΚΛΜΑ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΑΝΑΝΔΓΥ 

ΔΜΒΗΒΑΡΚ 

ΣΔΥΔΝΗΦΟ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΤΔΤΔΠΚΔ  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΔΤΔΠΡΠ 

ΔΚΛΘΔΧΜΓ 

ΤΜΤΠΓΗΓ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ 

ΤΝΓΗΓΔΚ 
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ΦΤΛΟ 
 

ΑΝΓΡΑ 

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ-ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

ΔΚΠΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

24 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΣΔΚΠΡΟΘΔ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 
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ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΥΟΓΛΦΑΗ  

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΗΔΡΣΟ  

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΑΛΜΔΘΣΔΥ  

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

ΑΠΟΡΜΑΘ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΔΡΓΗΑΓΤ 

ΓΗΑΚΜΑΓΤ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ  
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14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΠΟΛΔΞΑΚ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΑΤΜΣΑ 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΔΜΛΔΑΣΑΝ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΜΔΠΗΥΓΗ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 



 

218 

 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΔΞΗΜΑΓΓΔ  

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ  

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΔΝΑΓΒΟΤ  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ  

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΗΔΠ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε ΠΡΑΔΦΓΗΓ 
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δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  ΓΔΗΓΓΗΓ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  
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ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Α.Π.Θ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

25 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΥΔΜΑΘ 

ΦΤΥΑΓΗΑ 

ΟΗΚΤΠΟ 

ΓΔΚΣΜΑΘ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ΓΗΑΔΞΠΡ 
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πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΤΓΟΝ 

ΠΛΖΓΗΔΤΘ 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΣΔΚΠΡΟΘΔ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΑΞΓΗΑΓΠΖ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΣΡΓΛΧΔΚΦ 

ΑΛΜΔΘΣΔΥ 

ΑΠΛΕΖΣ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 
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ΑΠΟΡΜΑΘ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΡΓΗΑΓΤ 

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

ΤΠΟΤΛΚΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΥΔΜΑΘ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ  

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία   

ΠΑΤΜΣΑ 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΔΡΜΔΜΑ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 
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19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΜΔΠΗΥΓΗ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ  

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΠΦΟΡΔΡΦ  

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΔΛΣΔΥΔΞ  

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΠΡΟΡΓΓΗΓ  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ΤΝΔΚΠΤ  
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θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΣΔΥΔΝΗΦΟ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΤΜΤΠΓΗΓ 

ΓΔΗΓΓΗΓ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 13 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΦΗΛΟΟΦΗΑ-ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ-

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ 

ΣΖ ΑΓΧΓΖ: ΘΔΧΡΗΑ, ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

16 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  
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1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

ΓΗΠΡΟΓΡΔ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΦΤΥΑΓΗΑ 

ΒΑΘΚΟΗΝ 

ΓΔΚΣΜΑΘ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΠΛΖΓΗΔΤΘ  

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΣΔΚΠΡΟΘΔ 

ΚΑΠΔΜΖΚ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΤΝΚΡΗΚ 

ΑΝΝΔΓΔΞ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 
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7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΓΗΑΛΥΔΚ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ  

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΣΡΓΛΧΔΚΦ 

ΑΠΛΕΖΣ 

ΑΛΣΤΠΔΡ  

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ 

ΛΑΔΚΚΑΔΡ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΡΓΗΑΓΤ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

ΗΓΔΟΘΑΦΟ 

ΠΑΠΔΓΡΑΜ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ ΟΜΓΗΑΓΔΞ 
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δξαζηεξηνηήησλ ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ  

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΡΟΒΔΛ 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΜΔΠΗΥΓΗ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΑΝΝΔΔΝΓ 

ΓΖΔΠΜΑΘ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 
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ΔΤΠΡΔΡΜΑ 

ΤΝΔΓΗΓΧ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ 

ΑΝΓΔΝΔΚΛΑ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΚΑΣΜΑΘΓΤ  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΑΝΥΔΓΜΑ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΑΞΠΟΛΔΤΚ 

ΑΝΚΟΤΛΓΡ 

ΤΑΤΣΜΔΚ 

ΔΝΡΟΛΓΟΝ 

ΤΔΓΡΜΑΣ 

ΤΑΠΔΚΔΡ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΚΑΓΗΑΔΚΦ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 
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ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ  

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ  

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 14 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Α.Π.Θ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 

20 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΘΝ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΟΗΚΤΠΟ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ  
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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΗΠΡΓΡΛΟ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ  

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΠΔΡΔΠΘΔΜ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

 ΑΛΜΔΘΣΔΥ  
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δηδαζθαιίαο  

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

ΑΠΟΡΜΑΘ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ 

ΔΡΓΗΑΓΤ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΔΝΓ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ  

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΒΔΠΤΜ 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 
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ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΛΚΟΗΓΗΚ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΗΚΑΞΔΚΔΡ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ  

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ 

ΔΛΣΔΥΔΞ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΠΡΟΡΓΓΗΓ  
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26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΑΚΑΤΣΚΡ 

ΠΡΔΚΔΤΝ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΑΝΚΑΓΗΠΡ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΣΔΥΔΝΗΦΟ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ  

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 15 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Α.Π.Θ – ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΗ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΗ 

ΜΔΑΗΧΝΗΚΔ ΚΑΗ ΝΔΟΣΔΡΔ 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΠΟΤΓΔ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

22 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΤΜΝΑΗΟ 
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ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΦΤΥΚΛΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΟΗΚΤΠΟ 

ΜΑΔΤΟΗΠΔ 

ΓΛΔΠΗΠΜΑ 

ΑΝΣΗΚΔΞΔΓ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

ΠΡΟΓΡΑΛΟ 

ΓΗΣΔΓΝΑΗ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΚΑΠΔΜΖΚ 
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ΤΚΓΡΑΤ  

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΑΠΔΠΒΑΓΝ 

ΗΔΤΚΜΑΘ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΔΦΓΗΑΠΡΟ 

ΡΔΑΛΓΡΔΡ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ  

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΑΛΣΡΠΑΡΘ 

ΑΛΜΔΘΣΔΥ 

ΑΛΜΑΘΓΡΑ  

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

 ΔΛΔΣΝΔΓΝ  

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 
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ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΡΓΗΑΓΤ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

ΠΑΠΔΓΡΑΜ 

ΥΡΠΟΛΚΔΗ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΒΑΞΓΤΝΜΟ  

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΓΡΑΓΗΑΓΤ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΑΤΜΣΑ 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΓΗΔΠΛΑ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 
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ΑΞΑΣΠΟΜ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ  

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΓΖΔΠΜΑΘ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΗΚΑΝΜΑΘΑ 

ΔΛΓΖΑΞΠ 

ΓΗΓΜΑΓΔΚ 

ΓΔΥΔΦΓΓ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ  

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΓΛΔΠΥΑΜ  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΥΡΠΗΚΑΤΛ 

ΔΛΟΡΔΤΠΤ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΤΝΓΓΣΤΠ 

 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΑΝΥΔΓΜΑ  

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ  
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ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

ΤΑΤΣΜΔΚ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΛΟΓΔΠΓΡΑ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

ΗΔΠ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΒΗΧΠΡΟΓΡ 

ΣΔΥΓΗΑΠΡ 

ΔΜΠΔΠΤΛ 

ΔΤΔΠΡΠ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΤΝΓΗΓΔΚ  

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 16 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΗΣΟΡΗΑ- ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

25 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 
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Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

ΓΗΠΡΟΓΡΔ 

ΓΗΡΤΘΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΦΤΥΑΓΗΑ 

ΒΑΘΚΟΗΝ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

ΓΛΔΠΗΠΜΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΔΛΔΡΠΡΔΠ 

ΠΑΠΛΟΗΜΑ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΠΛΖΟΗΚΠΔ  

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 
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ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΤΝΚΡΗΚ 

ΑΠΔΠΒΑΓΝ 

ΑΝΝΔΓΔΞ 

ΗΔΤΚΜΑΘ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΜΔΚΔΓΗΔΝ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΑΞΓΛΤΚΔ 

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΤΔΚΝΔΛΔ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΑΝΠΡΟΠ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

  

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

ΛΑΑΠΓΗΠΡ  

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΝΘΜΑ 
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ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΞΔΣΟΚΑΘ 

ΓΗΓΠΑΗΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ 

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΔΡΓΗΑΓΤ 

ΓΗΑΚΜΑΓΤ 

ΠΡΔΡΑΚΤΓ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ  

ΚΗΝΑΗΘΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΥΑΡΜ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΔΡΥΑΡΚΛΗ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΑΤΜΣΑ 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΔΞΚΔΠΛΟ 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ 

ΑΤΣΑΔΞΔΡΓ  

ΑΝΔΡΜΔΚΣ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ 
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ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

ΓΗΣΑΓΗΑΠ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΔΜΛΔΑΣΑΝ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΑΤΘΓΖΜΔΚ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΗΓΗΑΠΚΔΗ 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΑΝΝΔΔΝΓ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ  

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΜΔΛΤΝΜΑ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΑΞΗΟΜΔΡΓ  
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26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

ΔΝΡΟΛΓΟΝ 

ΑΞΗΒΗΒΛ 

ΚΛΗΜΑΓΔΗ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ  

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΔΚΠΓΔΝΑΓ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ  

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ  

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 17 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ Α.Π.Θ. 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

21 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
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ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΘΝ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

ΓΗΠΡΟΓΡΔ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΦΤΥΚΛΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΟΗΚΤΠΟ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

ΓΔΚΣΜΑΘ 

ΜΑΔΤΟΗΠΔ 

ΓΛΔΠΗΠΜΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

ΠΡΟΓΡΑΛΟ 

ΓΗΣΔΓΝΑΗ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 
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ηάμεο   

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΣΔΚΠΡΟΘΔ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΤΝΚΡΗΚ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΜΔΚΔΓΗΔΝ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΑΞΓΛΤΚΔ 

ΡΔΑΛΓΡΔΡ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΤΛΔΠΗΛΜΑ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΑΛΣΡΠΑΡΘ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΑΝΣΜΑΠΑΡ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
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12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΔΡΓΗΑΓΤ 

ΔΝΑΚΡΔΚ 

ΓΗΑΚΜΑΓΤ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΥΔΜΑΘ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

ΒΑΞΓΤΝΜΟ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΓΡΑΓΗΑΓΤ 

ΔΛΓΖΜΔΡΓ 

ΠΡΔΡΤΦΓΤ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΑΞΔΡΜΔΜΑ 

ΑΞΒΑΥΡΛΔ 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΑΞΠΡΟΒΔΛ 

ΔΞΚΔΠΛΟ 

ΑΞΟΡΓΠΛΟ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 
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ηάμεο ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΑΤΘΓΖΜΔΚ 

ΠΡΟΑΠΘΔ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ 

ΔΛΚΑΔΤΣΔ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ 

ΟΗΚΠΡΟΜΑ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΔΞΓΟΔΛΔΚ 

ΥΡΠΗΚΑΤΛ 

ΔΛΠΟΑΝΠΡ 
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25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΦΤΑΤΣΡΔΚ 

ΔΞΠΟΠΟΤΛ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΦΤΥΠΑΗΓ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΔΤΔΠΡΠ 

ΓΗΣΔΥΓΗΓ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΔΠΤΣ  

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 18 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ- ΣΜΖΜΑ 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ 

ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖ 
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ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΧΑ-ΠΑΝΔΠΔΗΣΖΜΗΟ 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

25 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΘΝ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΡΤΘΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

ΓΛΔΠΗΠΜΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΓΗΣΔΓΝΑΗ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε ΑΝΓΛΧΓΗΑ 
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βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΜΟΠΡΔΜΔΚ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΥΟΓΛΦΑΗ  

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΤΛΔΠΗΛΜΑ  

ΣΡΔΡΔΠΛΑ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

ΔΛΤΜΟΜΔ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 
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ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΑΞΛΑΘΜΑΘ 

ΔΝΑΚΡΔΚ 

ΔΠΗΚΑΝΜΑ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

ΤΠΔΦΣΠΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΚΟΜΑΑΝ 

ΟΜΣΤΥΔΠΗ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΔΛΓΖΜΔΡΓ 

ΓΡΑΓΗΑΓΤ 

 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΑΞΔΡΜΔΜΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΓΗΔΠΛΑ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΡΤΝΓΡΑ 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 
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ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 

ΑΞΑΣΠΟΜ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΓΔΥΔΦΓΓ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ 

ΓΟΡΓΛΔΟΜ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΦΟΜΑΔΝΑΠ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΑΝΟΡΓΟΜ 

ΑΝΤΛΔΠΟΜ 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ  
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πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

  

ΤΠΡΟΓΓΗ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ 

ΤΝΓΗΓΔΚ 

ΑΖΡΔΚΣΔ 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 19 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ-ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

Α.Π.Θ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ: ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΔΑΠ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
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ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΘΝ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

ΓΗΠΡΟΓΡΔ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΦΤΥΚΛΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

ΓΔΚΣΜΑΘ 

ΜΑΔΤΟΗΠΔ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΓΗΣΔΓΝΑΗ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΠΟΡΑΔΜΑ  

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ  

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 
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ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΤΝΚΡΗΚ 

ΗΔΤΚΜΑΘ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΔΦΓΗΑΠΡΟ  

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΣΡΓΛΧΔΚΦ 

ΑΛΜΔΘΣΔΥ 

ΑΠΛΕΖΣ 

ΑΛΣΤΠΔΡ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

ΑΠΟΡΜΑΘ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 
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ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΔΝΑΚΡΔΚ 

ΠΡΔΡΑΚΤΓ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΑΡΗΜΑΘΟΜ  

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΤΥΔΡΜΔΚ  

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 



 

256 

 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΓΔΥΔΦΓΓ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ  

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ 

ΟΗΚΠΡΟΜΑ 

ΓΛΔΠΥΑΜ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΔΛΣΔΥΔΞ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΠΡΟΡΓΓΗΓ 

ΚΑΣΜΑΘΓΤ 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΑΚΑΤΣΚΡ 

ΑΝΥΔΓΜΑ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΣΔΥΔΞΑ 

ΓΗΝΚΟΣΔΓ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο  ΤΠΔΞΔΦΟΡ 
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πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΝΠΓΔΤ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ  

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΖΜΑΠΡΟΦ 

ΔΠΔΝΜΑΓΤ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΔΣΖΔΠΓΗΓ  

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 20 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ-ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

ΣΟΤ ΔΚΠΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΔΠΑΛ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 
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2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΦΤΥΚΛΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΔΛΔΡΠΡΔΠ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΗΠΡΓΡΛΟ 

ΑΝΕΧΔΞΓΛ 

ΓΗΑΓΡΠΡΛ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΗΔΤΚΜΑΘ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην ΤΚΔΜΠΜΑ 
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γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΔΞΥΡΒΗΛΟ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΥΟΓΛΦΑΗ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΤΜΠΠΡΠ 

ΔΠΗΒΠΟΓΗ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΑΛΣΡΠΑΡΘ 

ΑΛΜΔΘΣΔΥ 

ΑΛΣΤΠΔΡ 

ΑΛΑΡΜΟΜ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΦΤΓΗΑΜΑΘ 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΠΑΜΔΞΤΝ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ 

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΔΞΠΑΓΛΚΔ 

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΔΡΓΗΑΓΤ 

ΔΝΑΚΡΔΚ 

ΔΠΗΚΑΝΜΑ 



 

260 

 

ΜΑΘΤΜΒ 

ΓΗΑΚΜΑΓΤ 

ΠΡΜΑΓΥΔΠ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

ΔΝΑΣΟΜΓΡ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

ΑΡΗΜΑΘΟΜ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΔΡΥΑΡΚΛΗ 

ΓΡΑΓΗΑΓΤ 

ΔΝΓΡΜΠΡΟ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΑΞΔΡΜΔΜΑ 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΡΟΒΔΛ 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ 

ΑΞΒΤΝΜΟ 

ΑΝΔΡΜΔΚΣ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 
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ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

ΓΗΑΛΓΖΜ  

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΤΥΠΡΟΛΟ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΓΖΔΠΜΑΘ 

ΑΠΦΟΒΔΛΑ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΓΗΓΜΑΓΔΚ 

ΜΔΝΔΚΜΑ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ 

ΧΚΟΤΔΚ 

ΚΑΦΤΓΗΔΚ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ 

ΦΟΜΑΔΝΑΠ 

ΦΟΠΑΡΣΔ 

ΟΗΚΠΡΟΜΑ 

ΔΛΤΓΗΥ 

ΓΛΔΠΥΑΜ 

ΔΛΔΞΜΑΤΠ 
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24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ 

ΔΞΓΟΔΛΔΚ 

ΥΡΠΗΚΑΤΛ 

ΔΛΟΡΓΗΑΓ 

ΔΛΣΔΥΔΞ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΦΤΥΔΝΘΜΑ  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΠΡΔΚΔΤΝ 

ΤΒΟΚΑΘ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ  

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΚΑΘΒΟΚΑΘ 

ΚΟΥΠΔΚΦ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΦΟΡΤΜ 

ΔΚΠΔΗΓΑΓ 

ΥΟΤΜ 

ΦΤΥΠΑΗΓ 

ΥΟΛΓΟΝ 

ΤΠΔΡΓΔΠΔ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΖΜΑΠΡΟΦ 

ΤΜΤΠΓΗΓ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ 

ΤΝΓΗΓΔΚ 
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ΦΤΥΤΠΜΑΘ 

ΔΠΔΠΠΡΟΜ 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 21 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΦΠΦ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΔΠΑΛ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΘΝ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΦΤΥΚΛΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

ΓΔΚΣΜΑΘ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 
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3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΤΓΟΝ 

ΜΔΛΑΣΦΑΚ 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΗΠΡΓΡΛΟ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΣΔΜΜΤΓΤ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΓΗΑΛΥΔΚ 

ΡΔΑΛΓΡΔΡ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΠΔΡΔΠΘΔΜ  

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΠΡΟΝΔΓΡ 

ΑΛΒΑΓΤΓΤ 

ΑΠΛΕΖΣ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ  
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ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΡΓΗΑΓΤ 

ΔΠΗΚΑΝΜΑ 

ΠΡΔΡΑΚΤΓ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΤΥΔΡΜΔΚ 

ΓΡΑΓΗΑΓΤ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ  

ΑΞΠΡΟΒΔΛ 

ΑΞΔΡΓΓΗΓ 

ΑΞΣΡΔΡΟΜ 

ΑΞΒΤΝΜΟ 

ΠΔΡΗΑΞΗΛ 

ΓΗΑΜΑΞΗΠ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
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18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

ΜΔΗΑΝΣΑΓ 

ΑΠΣΔΡΠΔ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΔΤΥΠΡΟΛΟ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΓΖΔΠΜΑΘ 

ΑΠΦΟΒΔΛΑ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ 

ΑΠΑΗΥΔΜ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

 ΓΛΔΠΥΑΜ  
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24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΠΡΟΡΓΓΗΓ  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΠΡΔΚΔΤΝ 

ΠΡΔΞΦΟΠΡ 

ΤΒΟΚΑΘ 

ΑΝΥΔΓΜΑ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΑΝΚΑΓΗΠΡ 

ΔΝΡΟΛΓΟΝ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΔΜΒΗΒΑΡΚ 

ΚΑΘΒΟΚΑΘ 

ΚΑΘΤΜΚΑ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΦΟΡΤΜ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΦΤΥΠΑΗΓ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΤΔΤΔΠΚΔ  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 22 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  
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ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 

ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΣΡΟΜΑΘ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ  

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΚΟΤΛΟΗΚ  

ΠΡΟΚΗΝ 

ΔΠΗΝΟΖΜ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΔΛΔΡΠΡΔΠ 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

ΠΡΟΓΡΑΛΟ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΤΓΟΝ  

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 
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βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ΗΠΡΓΡΛΟ 

ΚΛΔΓΛΦΛΟ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΗΔΤΚΜΑΘ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

ΑΞΚΟΔΜΥ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΥΟΓΛΦΑΗ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΠΔΡΔΠΘΔΜ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΑΛΣΤΠΔΡ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΑΠΟΡΜΑΘ 

ΔΜΠΚΑΚΟΘ 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 
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ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΠΑΜΔΞΤΝ 

ΔΚΦΔΝΘΜΑ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΓΗΓΠΑΗΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΔΝΑΚΡΔΚ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΗΓΔΟΘΑΦΟ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

ΓΗΓΠΔΚΣΑ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΑΡΗΜΑΘΟΜ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΓΡΑΝΡΟΛ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΠΑΗΡΟΛ 

ΑΞΠΡΟΒΔΛ 

ΔΞΚΔΠΛΟ 

ΑΞΒΚΑΔΠΛ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ΔΝΜΑΓΗΔΜ 
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δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΔΜΛΔΑΣΑΝ 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΜΔΠΗΥΓΗ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΑΠΦΟΒΔΛΑ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΓΤΓΗΜΤΓΔ  

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ  

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

ΠΡΟΡΓΓΗΓ  
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πεξηβάιινληνο  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΑΝΥΔΓΜΑ  

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

ΔΝΡΟΛΓΟΝ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ  

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΓΔΗΓΓΗΓ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΣΑΑΝΤ  

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 23 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ 
 

ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Α.Π.Θ – ΔΗΓΗΚΔΤΖ 

ΚΛΑΗΚΟ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

15 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ Κωδικοί 



 

273 

 

 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΦΤΥΑΓΗΑ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

ΜΑΔΤΟΗΠΔ 

ΓΛΔΠΗΠΜΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΔΝΓΛΧΣΑΤ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΓΛΔΡΚΟΑΝ 

ΚΛΔΓΛΦΛΟ 

ΤΚΓΡΑΤ 
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6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΔΞΥΡΒΗΛΟ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΔΦΓΗΑΠΡΟ 

ΔΡΓΠΟΛΣΡ 

ΡΔΑΛΓΡΔΡ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΔΠΗΒΠΟΓΗ 

ΑΝΠΡΓΛΔΝ 

ΑΝΠΡΟΠ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

  

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

ΑΠΟΡΜΑΘ  

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε ΣΑΠΡΑΝΜ 
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ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΠΑΜΔΞΤΝ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΓΗΓΠΑΗΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ 

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΔΞΠΑΓΛΚΔ 

ΑΞΛΑΘΜΑΘ 

ΚΤΚΔΝΡΟΓ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ  

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΓΗΑΘΔΜ 

ΑΡΗΜΑΘΟΜ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΓΡΑΝΡΟΛ 

ΔΡΥΑΡΚΛΗ 

ΔΛΓΖΜΔΡΓ 

ΑΓΗΔΠΛΑ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΑΞΔΡΜΔΜΑ 

ΑΞΒΑΥΡΛΔ 

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΑΗΡΟΛ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
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18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΗΓΗΑΠΚΔΗ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΓΖΔΠΜΑΘ 

ΑΤΣΓΝΧ 

ΑΠΦΟΒΔΛΑ 

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΓΛΔΠΥΑΜ 

ΑΠΟΗΚΥΟ 

ΓΝΤΠΥΑΠ 

ΑΜΦΥΜΑΘ  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΥΡΠΗΚΑΤΛ  
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25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΠΡΟΡΓΓΗΓ  

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΠΡΔΠΜΑΘ  

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΑΞΠΟΛΔΤΚ  

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΑΦΓΡΑΦΤΛ 

ΑΞΓΠΔΤΠΠ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

Τ.ΠΑΗ.Θ 

ΠΑΝΔΡΔ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

ΓΗΓΔΔΚ 

ΤΓΥΔΓΥ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ  

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΔΠΔΠΠΡΟΜ 

ΣΑΑΝΤ 

ΔΠΝΔΚΥΡΔ 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 24 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΓΤΝΑΗΚΑ  

ΠΟΤΓΔ Φ.Π.Φ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ- ΔΗΓΗΚΔΤΖ 
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 ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

17 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 

ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

ΓΗΠΡΟΓΡΔ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΦΤΥΑΓΗΑ 

ΟΗΚΤΠΟ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

ΓΔΚΣΜΑΘ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΠΡΟΓΡΑΛΟ 

ΓΗΑΗΓΜΑ 

ΓΗΣΔΓΝΑΗ 
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4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΥΡΓΛΔΠΠΔ 

ΚΛΔΓΛΦΛΟ 

ΑΝΕΧΔΞΓΛ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΤΝΚΡΗΚ  

ΑΠΔΠΒΑΓΝ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΑΞΚΟΔΜΥ 

ΔΝΔΣΝΓΛΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΡΔΑΛΓΡΔΡ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΠΑΠΡΟΠ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΔΠΗΒΠΟΓΗ 

ΑΝΠΡΟΠ 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΛΣΡΠΑΡΘ 
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καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΑΛΔΗΓΡΑ 

ΠΡΟΦΤΚΛΗ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΦΤΓΗΑΜΑΘ 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ 

ΦΤΓΗΑΔΚΠ 

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΠΑΜΔΞΤΝ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΓΗΓΠΑΗΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΑΞΛΑΘΜΑΘ 

ΔΠΗΚΑΝΜΑ 

ΠΡΔΡΑΚΤΓ 

ΠΡΜΑΓΥΔΠ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ  

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΔΝΓ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

ΑΡΗΜΑΘΟΜ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ  

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ΓΛΓΔΚΑΠΑ 
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ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΡΟΒΔΛ 

ΓΗΑΜΑΞΗΠ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 

ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

ΜΔΗΑΝΣΑΓ 

ΑΠΣΔΡΠΔ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΔΜΔΠΗΥΓΗ 

ΔΤΥΠΡΟΛΟ 

ΑΝΑΝΑΓΗΚ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΑΠΦΟΒΔΛΑ  

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ΤΝΗΚΑΠΜ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΑΝΤΛΓΗΑΞ 
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Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΧΚΟΤΔΚ 

ΚΑΦΤΓΗΔΚ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΔΛΚΗΝΜΑ  

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΓΗΑΥΠΟΣΜ  

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΦΤΑΤΣΡΔΚ 

ΔΞΠΟΠΟΤΛ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ  

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ  

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΦΟΡΤΜ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΥΟΤΜ 

ΦΤΥΠΑΗΓ 
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ΚΟΗΝΛΔΗΣ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΜΔΣΔΜΠ 

ΜΔΣΔΞΓΝΧ 

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΒΗΧΠΡΟΓΡ 

ΣΔΥΓΗΑΠΡ 

ΓΔΗΓΓΗΓ 

ΔΠΔΝΜΑΓΤ 

ΤΜΤΠΓΗΓ 

ΔΠΔΠΠΡΟΜ 

ΠΡΠΓΗΣΔ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΔΠΤΣ 

ΣΑΑΝΤ 

 

ΠΡΟΦΘΛ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ 25 
 

ΦΤΛΟ 
 

ΑΝΓΡΑ 

ΠΟΤΓΔ 
 

ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ-ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

Α.Π.Θ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖ ΒΑΛΚΑΝΗΚΖ 

ΗΣΟΡΗΑ 

ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

17 

ΣΤΠΟ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

ΘΕΜΑΣΘΚΟΘ ΑΞΟΝΕ/Καηηγοπίερ 

 

Κωδικοί 

Α. ΣΟ ΑΝΟΜΟΗΟΓΔΝΔ 

ΜΑΘΖΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνιχκνξθνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο 

ΓΗΓΝΧΔΠΗ 

ΓΗΓΔΞ 

ΓΗΥΑΡΤΜ 

ΓΗΔΝΓΔΝΑ 
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ΓΗΓΛΠΟΔΜ 

ΓΗΑΔΣΜΑΘ 

ΓΗΠΡΟΓΡΔ 

2 Παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

πνιππνίθηινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

ΓΔΧΔΘΝΚΑ 

ΚΟΗΠΔΡΑΝ 

ΜΟΡΔΠΟΗΚ 

ΚΟΤΛΟΗΚ 

ΠΡΟΚΗΝ 

ΦΤΥΑΓΗΑ 

ΔΦΑΛΥΑΠΡ 

ΓΝΧΤΠΟΜΑ 

ΓΔΚΣΜΑΘ 

ΜΑΔΤΟΗΠΔ 

ΓΛΔΠΗΠΜΑ 

Β. ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

3 Μέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε 

ΠΑΓΗΑΤΜ 

ΓΗΑΔΞΠΡ 

ΜΠΡΤΦΛΔ 

ΠΡΟΓΡΑΛΟ 

ΓΗΣΔΓΝΑΗ 

4 Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην  

δηαθνξεηηθφ καζεζηαθφ πξνθίι εθηφο 

ηάμεο   

ΠΛΖΠΡΤΝ 

ΜΔΛΑΣΦΑΚ 

5 ηνρνζεζία ζην γισζζηθφ κάζεκα κε 

βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

ΑΝΓΛΧΓΗΑ 

ΔΝΓΛΧΣΑΤ 

ΜΟΗΓΛΧΔΜ 

ΓΛΔΡΚΟΑΝ 

ΚΛΔΓΛΦΛΟ 

ΑΝΕΧΔΞΓΛ 

ΚΑΠΔΜΖΚ 
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ΤΚΓΡΑΤ 

ΓΗΑΓΡΠΡΛ 

6  χλδεζε ησλ γισζζηθψλ ζηφρσλ κε 

επξχηεξνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο  

ΓΖΚΗΝΤΜ 

ΚΑΔΜΝΔΔΝ 

ΑΝΗΓΗΚΑΝ 

ΚΗΝΚΔΛΟ 

ΜΔΘΔΓΝΠΡ 

ΤΠΡΓΝΝΔ 

ΓΛΑΝΑΕΔΑ 

ΠΡΑΠΚΟΕΖ 

ΤΝΚΡΗΚ 

ΗΔΤΚΜΑΘ 

Γ. Ζ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

 

7 Δθαξκνγή ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ζην 

γισζζηθφ κάζεκα πξνζαξκνζκέλνπ ζηα 

πξνθίι ησλ καζεηψλ 

ΤΚΔΜΠΜΑ 

ΔΞΓΛΠΟΔΜ 

ΜΟΠΡΔΜΔΚ 

ΑΞΔΜΠΡΑΚ 

ΤΓΝΧΠΡΑ 

ΠΡΘΔΓΗΟΠ 

ΑΞΗΚΓΗΚΔ 

ΔΝΔΣΝΓΛΔ 

8  χλδεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο κε ην πξφγξακκα ηνπ 

γισζζηθνχ καζήκαηνο  

ΝΟΔΠΠΚΔΗ 

ΥΟΓΛΦΑΗ 

ΔΦΓΗΑΠΡΟ 

ΓΗΑΛΥΔΚ 

ΡΔΑΛΓΡΔΡ 

9  Σξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηδαζθαιίαο κε βάζε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ 

ΠΑΠΡΟΠ 

ΑΛΠΔΓΗΓ 

ΔΠΗΒΠΟΓΗ 

ΑΝΠΡΓΛΔΝ 

ΑΝΠΡΟΠ 

ΣΡΔΡΔΠΛΑ 



 

286 

 

10  Οξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

καζήκαηνο θαηά ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο  

ΣΡΓΛΧΔΚΦ 

ΠΡΟΘΔΟΠΜ 

ΑΛΣΡΠΑΡΘ 

ΑΛΜΔΘΣΔΥ 

11  Αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο 

ΜΔΗΔΝΓΜΑ 

ΠΟΛΔΠΗΥΜ 

ΔΛΔΣΝΔΓΝ 

ΛΑΔΚΥΡΓΡ 

ΛΑΑΠΓΗΠΡ 

ΑΠΟΡΜΑΘ 

ΔΜΠΚΑΚΟΘ  

Γ  ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

12  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΣΑΠΡΑΝΜ 

ΓΗΑΔΚΜΑ 

ΠΑΡΑΞΔΜΠ 

ΔΚΦΔΝΘΜΑ 

ΔΚΦΔΔΝΓ 

ΓΗΓΠΑΗΓ 

ΔΤΔΓΗΜΠΔ  

ΔΝΑΤΣΓΗΑ 

ΓΡΑΝΡΟΛ 

ΚΑΣΔΡΧΘΔ 

ΔΝΑΚΡΔΚ 

ΠΡΔΡΑΚΤΓ 

13  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηε δηαρείξηζε 

ηεο χιεο ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  

ΜΤΠΠΑΚΠΔ 

ΠΡΟΠΔΔΝΜΑ 

ΠΟΟΠΑΚΜΔ 

ΚΗΝΑΗΘΔ 

14  Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο  

ΟΜΜΑΠΡΔΦ 

ΑΓΛΔΥΔΜ 
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ΚΤΚΔΝΡΟΓ 

15 Κξηηήξηα ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ΟΜΓΗΑΓΔΞ 

ΟΜΔΝΓ 

ΟΜΓΗΑΓΝΔ 

ΑΡΗΜΑΘΟΜ 

ΒΑΞΓΤΝΜΟ 

16  Σππνινγία δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ΔΡΓΝΔΓΔΠ 

ΔΡΥΑΡΚΛΗ 

ΠΔΡΚΑΘΔΗ 

ΠΟΛΔΞΑΚ 

ΤΥΔΡΜΔΚ 

ΔΛΓΖΜΔΡΓ 

17 Δλαιιαθηηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

ζηε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΓΛΓΔΚΑΠΑ 

ΠΑΤΜΣΑ 

ΑΞΒΔΑΡΔΠ 

ΑΞΠΑΗΡΟΛ 

ΑΞΠΡΟΒΔΛ 

ΑΓΗΔΠΛΑ 

ΔΞΚΔΠΛΟ 

ΑΞΟΡΓΠΛΟ 

ΒΔΜΓΛΔΔΠ 

ΑΞΒΔΠΤΜ 

ΓΗΑΜΑΞΗΠ  

ΑΞΒΚΑΔΠΛ  

ΑΝΔΡΜΔΚΣ 

Δ ΤΝΓΔΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

18 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

ηάμεο 

ΔΝΜΑΓΗΔΜ 

ΑΗΠΑΡΣΑ 

ΑΗΔΔΝ 

ΑΝΣΤΝΔ 
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ΑΗΑΝΟΜ 

ΑΡΤΝΓΡΑ 

ΓΖΑΞΤΛΓΗ 

ΑΗΥΑΗΚΜΑ 

ΔΤΥΜΑΘΠΔ 

ΓΔΚΜΑΓΗΑ 

ΓΗΠΟΛΔΠΗ 

ΚΑΚΛΔΜΑ 

ΚΛΚΟΗΓΗΚ 

ΑΗΓΗΑΦΤ 

ΜΔΗΑΝΣΑΓ 

ΑΠΣΔΡΠΔ 

ΑΞΟΜΚΟΗ 

ΚΟΗΓΗΑΣΑ 

ΓΗΣΑΓΗΑΠ 

19 Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηε γισζζηθή επίδνζε ηνπ 

καζεηή 

ΟΡΓΟΜΛΟΓ 

ΓΛΔΞΓΛΔΠ 

ΤΝΑΞΓΛΧ 

ΑΤΘΓΖΜΔΚ 

ΔΜΔΠΗΥΓΗ 

ΔΤΥΠΡΟΛΟ 

ΔΝΔΣΓΛΜΑ  

ΑΝΑΝΑΓΗΚ 

20  Ζ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηξνπνίεζε θαη ηε  

γλσζηηθή  επίδνζε  ηνπ καζεηή 

 

ΚΗΓΗΑΠΚΔΗ 

ΚΡΚΔΓΔΠ 

ΔΝΑΤΣΓΛΧ 

ΑΤΣΜΑΘΓΗ 

ΓΖΔΠΜΑΘ 

ΔΜΝΔΓΝΔΜ 

ΠΡΟΑΠΘΔ 

ΑΝΜΔΣΓΔΞ 

ΒΑΓΝΚΑΝΜ  

21 Ο απφερνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ΤΝΗΚΑΠΜ 
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δηδαζθαιίαο ζηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔΝΔΤΘΓΛΑ 

ΔΝΡΖΓΔΚ 

ΠΡΑΤΣΓΗΓ 

ΘΑΚΗΝΔΠΑ 

ΔΝΑΝΠΜΑΠ 

ΗΚΑΝΜΑΘΑ 

ΔΛΓΖΑΞΠ 

ΓΔΥΔΦΓΓ 

Σ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

22 Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ΤΝΔΓΡΔΚ 

ΧΚΟΤΔΚ 

ΛΑΔΚΜΑΓΤ 

ΔΛΚΑΔΤΣΔ 

ΣΑΥΑΛΠΡΜ 

ΒΑΘΑΞΗΦΗ 

23  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο  

ΓΛΔΠΥΑΜ 

ΑΠΟΗΚΥΟ 

ΑΜΦΥΜΑΘ 

ΔΛΒΗΔΜΘΔ 

24  Γπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηε δνκή θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

ΥΡΠΗΚΑΤΛ 

ΔΞΓΟΔΛΔΚ 

ΤΠΦΟΡΔΡΦ 

ΔΛΠΟΑΝΠΡ 

25  Μέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ 

θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο  

ΔΝΔΚΠΡΟΜ 

ΠΡΟΡΓΓΗΓ 

ΧΓΗΑΥΡ 

ΜΤΒΗΧΗΔ 

26  Δμσδηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ησλ δπζθνιηψλ  

ΠΡΔΚΔΤΝ 

ΠΡΔΞΦΟΠΡ 

ΑΚΑΤΣΚΡ 
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ΚΑΣΜΑΘΓΤ 

ΔΞΠΟΠΟΤΛ 

ΑΝΥΔΓΜΑ 

ΠΡΑΝΣΠΡ 

Ε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 

27 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θνπιηνχξαο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο ζηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ 

ΤΝΔΚΠΤ 

ΝΔΠΡΟΔΚΔ 

ΑΝΚΑΓΗΠΡ 

ΤΝΓΡΑΔΒ 

ΤΑΤΣΜΔΚ 

ΑΝΜΑΠΡΟΛ 

ΤΑΠΔΚΔΡ 

ΚΛΗΜΑΓΔΗ  

ΠΣΓΗΜΜΑΔ 

28  Πξνηάζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο  

ΤΠΔΞΔΦΟΡ 

ΑΝΑΝΔΓΥ 

ΚΑΓΗΑΔΚΦ 

Ζ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ  ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ Δ 

ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ  

 

29 Πξφζσπα – θνξείο σο ζπληειεζηέο 

επηκφξθσζεο  ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία 

ΦΟΡΤΜ 

ΔΚΠΔΗΓΑΓ 

ΔΚΠΓΔΝΑΓ 

ΔΠΗΜΓΗΓΑ 

ΔΞΔΠΔΗΓΑ 

ΦΤΥΠΑΗΓ 

30  Πεξηερφκελν επηκφξθσζεο ζηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

ΠΡΑΔΦΓΗΓ 

ΒΗΧΠΡΟΓΡ 

ΓΖΜΑΠΡΟΦ 

ΔΚΛΘΔΧΜΓ 

ΓΗΣΔΥΓΗΓ 
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ΤΠΡΟΓΓΗ 

ΔΠΔΝΜΑΓΤ 

ΤΜΤΠΓΗΓ 

ΜΔΛΠΔΡΓΓ 

ΑΠΟΣΠΔΡΗ 

31  Μνξθή θαη νξγάλσζε ηεο 

επηκφξθσζεο  

ΓΗΑΤΝΔΚ 

ΤΝΓΗΓΔΚ 

ΔΝΤΔΚΔΡ 

ΦΤΥΤΠΜΑΘ 

ΓΗΑΔΠΤΣ 

ΔΠΔΠΠΡΟΜ 

 


