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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
Η Θεματική Ενότητα «Εγκαθίδρυση διαδικασιών για τη διασφάλιση του Συμφέροντος του
Παιδιού εντός της τάξης» αποτελείται από τις τρεις πιο κάτω υπο-ενότητες:

1.
2.
3.

Προώθηση του συμφέροντος του παιδιού μέσω της διδασκαλίας: Διαφοροποιημένη διδασκαλία για την
κάλυψη διαφορετικών μαθητικών αναγκών
Προώθηση του Συμφέροντος του Παιδιού μέσω του κλίματος της τάξης: Εγκαθίδρυση περιβάλλοντος
σεβασμού δικαιωμάτων στην τάξη
Προώθηση του Συμφέροντος του Παιδιού μέσω της ενδυνάμωσης των παιδιών: Διδάσκοντας στα παιδιά
για τα δικαιώματα τους στο σχολείο

Για πρόσβαση σε όλο το υλικό της πλατφόρμας: https://sebi-project.eu/

Συμφέρον του παιδιού και διαφοροποιημένη διδασκαλία

❖ Το συμφέρον του παιδιού έχει αναγνωριστεί ως βασική αρχή στις προσπάθειες
παροχής του δικαιώματος ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά (Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, 1989).
❖ Το σχολείο αναμένεται να είναι ένας χώρος που διασφαλίζει το συμφέρον του
παιδιού μέσα από όλες τις πολιτικές, τις δράσεις και το περιεχόμενο που προωθεί.
❖ Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, ως οργανωσιακή-παιδαγωγική πρακτική στην
τάξη μπορεί να εξασφαλίσει και να προωθήσει το καλύτερο συμφέρον του
παιδιού.
❖ Για την εξασφάλιση και προώθηση του συμφέροντος του παιδιού, οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδεύονται επαρκώς με τρόπους που βοηθούν και
διευκολύνουν την ερμηνεία και την εφαρμογή της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας
(Schleicher, 2014)

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ VS ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη = Ομοιότητα

Ισότητα = Δικαιοσύνη

Δίνοντας σε όλους το ίδιο πράγμα
→Λειτουργεί μόνο αν όλοι ξεκινούν από το
ίδιο σημείο

Πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες→ Πρέπει πρώτα
να διασφαλίσουμε την ισότητα προτού
μπορέσουμε να απολαύσουμε την δικαιοσύνη

Εν ολίγοις, η δικαιοσύνη είναι:
Γενική
Εστιασμένη στην ομάδα
Ίση

Εν ολίγοις, η ισότητα είναι:
Προσαρμοσμένη
Εστιασμένη στο άτομο
Δίκαιη

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
Πώς αξιολογείς τη γνώση σου για τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία;
Γράψε τον αριθμό που
ανταποκρίνεται στη γνώση σου.
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Άριστη γνώση
για τη
διαφοροποίηση

Προσδιορίστε τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας βάσει του αριθμού που δηλώσατε

1-3

4-7

8-10

Η διαφοροποίηση
διδασκαλίας είναι….

Η διαφοροποίηση
διδασκαλίας αφορά σε…

Η διαφοροποίηση
διδασκαλίας δεν είναι…

μέθοδος, τεχνικές,
ισότητα, μαθητές,
ετοιμότητα, επίπεδα,
ανάγκες

Προαπαιτούμενες
Βασικές
Μετασχηματιστικές
Γνώσεις δεξιότητες

Υπερπαραγωγή
Κάτι που οι εκπαιδευτικοί
έκαναν πάντα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
«Διαφοροποίηση είναι η προσέγγιση της µαθησιακής διαδικασίας µε διαφορετικούς τρόπους
ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες, οι διαφορετικές δυνατότητες και οι
διαφορετικοί τρόποι µάθησης και έκφρασης όλων των παιδιών.» (Συµεωνίδου & Κυριακίδη,
2010:217)
«Η διαφοροποίηση είναι σχεδόν συνώνυµη µε την εξατοµίκευση. Περιλαµβάνει όλες εκείνες τις
οργανωτικές και µεθοδικές προσπάθειες που στοχεύουν στο να αντιµετωπίσουν δίκαια και
αποτελεσµατικά, µέσα σε ένα σχολείο ή µια τάξη, τις ατοµικές ικανότητες, τις δυνατότητες, τις
κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του µαθητή χωριστά ή µιας οµάδας µαθητών» (Klafki 1985:119 σε
Κοσσυβάκη, 2002:116)

Μια φιλοσοφία διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι μαθητές μαθαίνουν
καλύτερα όταν οι εκπαιδευτικοί τους προσαρμόζουν τις διαφορές στα επίπεδα ετοιμότητας,
τα ενδιαφέροντα και τα μαθησιακά προφίλ τους (Tomlinson, 2005)

Ένα μέσο ανταπόκρισης στις τάξεις με μαθητές μικτής ικανότητας όχι μόνο στην θεωρία αλλά
και στην πράξη (Koutselini & Agathangelou, 2009)

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΦΟΡΑ ΣΕ…

Σπίτι – Κοινωνικό
Περιβάλλον

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΔ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Αυτά που πρέπει να μάθουν ΟΛΟΙ οι μαθητές σε αυτό το μάθημα

Πυρηνικές Γνώσεις

Προαπαιτούμενη/
Προϋπάρχουσα
γνώση

Βασική γνώση

MΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σπίτι – Κοινωνικό
Περιβάλλον

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ…

Μόδα που θα περάσει
• Οι σύγχρονες τάξεις είναι τάξεις μικτής ικανότητας.
• Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας είναι αναπόδραστη ανάγκη.

Υπερπαραγωγή
• Μπορεί να γίνει πράξη χωρίς τη δημιουργία υπερβολικού και εξεζητημένου διδακτικού υλικού και τεχνικών
• διότι τότε είναι εξαντλητική και αδύνατη η συστηματική πραγματοποίηση της.

Εξατομίκευση
• Εστιάζεται στα 3-5 επίπεδα ετοιμότητας
• Η εξατομίκευση υπάρχει σε μια διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Αυτό που οι εκπαιδευτικοί έκαναν πάντα
• Χρειάζεται συνειδητοποιημένος προγραμματισμός και αναστοχασμός σε όλα τα στάδια της
διαφοροποίησης της διδασκαλίας με στόχο τη βελτίωση όλων των μαθητών

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ…
Στις τάξεις μικτής ικανότητας, οι ανάγκες των μαθητών δεν καθορίζονται βάσει του
συνολικού αριθμού των μαθητών αλλά βάσει των επιπέδων ετοιμότητάς τους να πετύχουν
έναν συγκεκριμένο σκοπό.
Επίπεδα ετοιμότητας → τρία έως πέντε επίπεδα ανάλογα με τις προϋπάρχουσεςπροαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες του μαθητή
ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Οι μαθητές που δεν έχουν
όλες ή μερικές από τις
απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες, έτσι δεν είναι έτοιμοι
να ακολουθήσουν

Μαθητές που είναι καλά
προετοιμασμένοι και μαθαίνουν
γρήγορα, οπότε χρειάζονται
εμπλουτισμένες προκλήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Μαθητές που είναι έτοιμοι να
παρακολουθήσουν το μάθημα
της ημέρας και να μάθουν

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Δραστηριότητα: Εκφράστε τις απόψεις σας λαμβάνοντας υπόψη τη προηγούμενη σας εμπειρία

▪ Έχετε εφαρμόσει ποτέ τη ΔΔ στην πράξη;
▪
▪
▪
▪

Πώς ήταν η εμπειρία;
Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε;
Τι είδους υποστήριξη χρειάζεστε;
Αισθάνεστε έτοιμοι για να διαφοροποιήσετε τη
διδασκαλία σας;

Διαφοροποίηση: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ; Τι πιστεύετε; Περιγράψτε
τις σκέψεις σας και μοιραστείτε τις ιδέες σας!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ιδέες από τεχνικές με τις μπορείτε να διαφοροποιήσετε τη
διδασκαλία σας…

• Ρουτίνες εργασίας
• Νοητικά στηρίγματα
• Δελτίο εισόδου-εξόδου
• Διαβαθμισμένες εργασίες
• Εργασίες αγκυροβολίας
• Μενού
• Τρίλιζα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προβληματισμός

1.

Πιστεύετε ότι η ομαδοποίηση ωφελεί τους
μαθητές;

2.

Τι σας προβληματίζει περισσότερο όταν
σκέφτεστε να εφαρμόσετε ευέλικτη
ομαδοποίηση στην διαφοροποιημένη
διδασκαλία;

Χρησιμοποιήστε το →

ή

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ορισμός
Οι ευέλικτες μικρές ομάδες βρίσκονται εντός της
ομαδοποίησης της τάξης στην οποία η ιδιότητα
του κάθε μέλους ποικίλλει ανάλογα με:

-

την ικανότητα (ίδια ικανότητα, μικτή ικανότητα),
το ενδιαφέρον ή τις ερωτήσεις,
το στυλ μάθησης ή στυλ επεξεργασίας,
το στυλ αποτελέσματος,
τη μακροζωία της ομάδας,
το μέγεθος ομάδας

Οι ομάδες μπορούν να επιλεχθούν από τους
εκπαιδευτικούς ή τους μαθητές, καθώς επίσης να
είναι σκόπιμες ή τυχαίες.
(Purcell & Cohen)

Η ευέλικτη ομαδοποίηση
δημιουργεί προσωρινές ομάδες
για μία ώρα, μια μέρα, μια
εβδομάδα ή έναν μήνα περίπου
έτσι ώστε να διευκολύνεται η
μάθηση για όλους

Κριτήρια Ομαδοποίησης
Ετοιμότητα
Ενδιαφέροντα
Φιλία-Σχέσεις
Μαθησιακό προφίλ
Επιλογή
Τυχαία

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ
Γιατί η ευέλικτη εκπαιδευτική ομαδοποίηση αποτελεί σήμα κατατεθέν της διαφοροποιημένης τάξης;

1.
2.

3.
4.

Βοηθά στη στρατηγική διαχείρισης στη διαφοροποιημένη τάξη.
Επιτρέπει μια καλύτερη εκπαιδευτική αντιστοίχιση μεταξύ των αναγκών των μαθητών και όσων
θέλετε οι μαθητές να γνωρίζουν, να κατανοούν και να μπορούν να κάνουν.

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις μαθησιακές δραστηριότητες σύμφωνα με τις ανάγκες των
μαθητών και τις μαθησιακές προτιμήσεις.
Δίνει χρόνο να παρέχετε πρόσθετες οδηγίες ή να εμπλουτίσετε τις μαθησιακές εμπειρίες σε
συγκεκριμένους μαθητές ή ομάδες.

ΡΟΥΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ρουτίνα Εργασίας στη Τάξη

Γιατί πρέπει να
εφαρμόζεται ΠΑΝΤΑ
αυτή η ρουτίνα;
•
•
•
•
•

Εξατομικευμένη βοήθεια
και στήριξη
Μαθησιακά στηρίγματα
Επικοινωνία και στήριξη
των μαθητών
Έλεγχος της εργασίας
των μαθητών
Αξιολόγηση και
συμπλήρωση στόχων

Οι εκπαιδευτικοί
καθοδηγούν και
στηρίζουν τους
μαθητές σε ατομικό και
ομαδικό επίπεδο

Εργασία
στην
ολομέλεια

Ατομική
εργασία

Ομαδική
εργασία

ΡΟΥΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
•

Ατομική εργασία:
• Ο μαθητής προετοιμάζεται στο δικό του ρυθμό με την χρήση του κατάλληλου
νοητικού στηρίγματος

•

Εργασία με το ζευγάρι:
• Ο μαθητής επιβεβαιώνει το τι έμαθε μέσα από την ασφάλεια του ζευγαριού πριν
εκτεθεί σε συζήτηση στην ολομέλεια

•

Εργασία στην ολομέλεια
• Δίνεται η ευκαιρία για διάκριση στους μαθητές, αναγνώριση της εργασίας τους
• Ο εκπαιδευτικός συνοψίζει, λύνει μαζικές παρανοήσεις, κωδικοποιεί.
Valiandes & Neophytou, (2017)
Βαλιάντη και Νεοφύτου, (2017)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΟΔΟΥ/ ΕΙΣΟΔΟΥ

•

Ανασύρουν την προαπαιτούμενη γνώση (δελτίο εισόδου)

•

Γρήγορες και άτυπες αξιολογήσεις με βάση το περιεχόμενο (δελτίο εξόδου)

•

Συμπληρώνονται από τους μαθητές με βάση τα ερωτήματα των εκπαιδευτικών που
αναγράφονται σε ένα χαρτάκι (καρτέλα, ψήφος ).

Λόγοι χρησιμοποίησης του δελτίου εξόδου /εισόδου

•
•
•

Δίνουν στον εκπαιδευτικό μια άτυπη εικόνα του επιπέδου ετοιμότητας ή κατάκτησης
συγκεκριμένης δεξιότητας.
Βοηθούν τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει την ευέλικτη ομαδοποίηση και να προχωρήσει
σε δυναμική προσαρμογή της διδασκαλίας
Βοηθούν τους μαθητές να αναστοχαστούν σε αυτά που έχουν μάθει ή θέλουν να
μάθουν και να οργανωθούν (μεταγνωστική ανάπτυξη)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Valiandes & Neophytou, (2017).
Βαλιάντη και Νεοφύτου, (2017)

ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΟΔΟΥ

Valiandes & Neophytou, (2017).
Βαλιάντη και Νεοφύτου, (2017)

ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητα:

1. Έχετε χρησιμοποιήσει ξανά διαβαθμισμένες δραστηριότητες στη διδασκαλία;
2. Δώστε ένα παράδειγμα διαβαθμισμένης δραστηριότητας

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν
ιεραρχημένες δραστηριότητες έτσι ώστε
όλοι οι μαθητές να επικεντρώνονται σε
αξιόλογες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά
σε διαφορετικά επίπεδα
πολυπλοκότητας, αφαιρετικότητας και
ανοιχτότητας

Διατηρώντας ίδιο το επίκεντρο της
δραστηριότητας, αλλά παρέχοντας
τρόπους πρόσβασης με διαφορετικούς
βαθμούς δυσκολίας
•

•

κάθε μαθητής έρχεται σε επαφή με
βασικές δεξιότητες και τρόπους
κατανόησης
κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται
κατάλληλα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Σχεδιασμός Διαβαθμισμένων
Δραστηριοτήτων
Δημιουργήστε την δραστηριότητα με βάση την
βασική γνώση και στη συνέχεια διαφοροποιήστε
την ανάλογα

Ένα επίπεδο
πιο κάτω

Δραστηριότητα
με βάση την
πυρηνική γνώση

“Διαμόρφωση
Δραστηριότητας”

Ένα επίπεδο
πιο πάνω

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Αρχικό Επίπεδο

Μέσο Επίπεδο

Ανώτερο Επίπεδο

Στόχος

Οι μαθητές θα γράψουν 1
παράγραφο 5 προτάσεων όπου
θα περιέχεται η κεντρική ιδέα, 3
υποστηρικτικές προτάσεις και 1
καταληκτική πρόταση.

Οι μαθητές θα γράψουν 2
παραγράφους με στόχο να
υποστηρίξουν συγκεκριμένη
οπτική του θέματος

Οι μαθητές θα γράψουν 5 τουλάχιστον
παραγράφους με στόχο να
υποστηρίξουν συγκεκριμένη οπτική του
θέματος
υποστηρίζοντας το με συγκεκριμένα
επιχειρήματα από πηγές.

Δραστηριότητα

Θα δοθεί στους μαθητές ένα
μοντέλο με 5 προτάσεις και
συγκεκριμένες οδηγίες για τη
δημιουργία παραγράφου.
Ως προσυγραφικό στάδιο
μπορούν οι μαθητές θα
σημειώσουν λέξεις / θέματα που
θα αναφέρουν.

Οι μαθητές μπορούν να
εργαστούν με βάση ένα
μοντέλο έκθεσης
επιχειρηματολογίας ή ένα
γραφικό οργανωτή που
επεξηγεί τα βασικά
χαρακτηριστικά έκθεσης
επιχειρηματικού λόγου.

Οι μαθητές θα μελετήσουν ένα
γραφικό οργανωτή επιχειρηματικού
λόγου. Στους μαθητές θα δοθούν
οδηγίες για την εξεύρεση και
αξιοποίηση των πηγών

Κριτήρια
Αξιολόγησης

Οι μαθητές να μπορούν να
γράψουν μία παράγραφο με 5
προτάσεις ώστε να παρουσιάσουν
ή να υποστηρίξουν ένα θέμα.

Οι μαθητές να μπορούν να
γράψουν 2 παραγράφους
ώστε να υποστηρίξουν την
οπτική τους σχετικά με ένα
θέμα χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα επιχειρήματα.

Οι μαθητές να μπορούν να γράψουν
τουλάχιστον 5 παραγράφους ώστε να
υποστηρίξουν την οπτική τους σχετικά
με ένα θέμα χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα επιχειρήματα που
υποστηρίζονται από πηγές

Μπορεί να δοθεί το ίδιο φύλλο εργασίας
και να δοθεί επιλογή στους μαθητές ή να
δοθούν διαφορετικά θέματα για
επιχειρηματολογία ανάλογα με την
ετοιμότητα των μαθητών.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Γνωστικό
αντικείμενο:
Μαθηματικά

ΝΟΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

Μπορούν να υποστηρίξουν τη γνωστική διαδικασία των μαθητών και να μειώσουν το
φορτίο της εργασίας τους (Valiandes & Neophytou, 2017)

Μοιραστείτε μαζί μας κάποια
παραδείγματα που θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για να
στηρίξουν μαθητές που το έχουν το
χρειάζονται!

ΝΟΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
•

Υλικό το οποίο διευκολύνει την ανεξάρτητη/αυτόνομη μάθηση και επιτρέπει στον
μαθητή να αντλήσει τη δεδομένη στιγμή στήριξη που θα του επιτρέψει είτε να
ανασύρει προαπαιτούμενη γνώση, είτε να εργαστεί για μετασχηματισμό-επέκταση
της βασικής γνώσης.

Παραδείγματα:
o Υπολογιστικές μηχανές, Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Γραμματικές

o Πινακίδες αναρτημένες στην τάξη με κανόνες, φαινόμενα, λεξιλόγιο εμπλουτισμού
o Μικρές φορητές καρτέλες
o Αριθμητικές γραμμές, ιστορικές γραμμές, κύβοι κοκ.
o Συμμαθητές-βοηθοί εκπαιδευτικού
o Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός
Valiandes & Neophytou, (2017).
Βαλιάντη και Νεοφύτου, (2017)

ΝΟΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ)

Αφήγηση
Χώρος:
Πού διαδραματίζονται τα
γεγονότα του κειμένου;
Χρόνος:
Πότε; μέρα, χρόνος, εποχή …
Ήρωες
Πρωταγωνιστές και άλλα
πρόσωπα που συμμετέχουν
Εξέλιξη της ιστορίας
Πώς ξεκινάει, πώς
προχωράει
και πώς τελειώνει η ιστορία;
- Ρήματα δράσης - Τι
κάνουν
οι ήρωες;
- Λέξεις ή φράσεις που
δείχνουν τη χρονική σειρά.
- Λέξεις ή φράσεις που
δείχνουν την αιτία (επειδή,
διότι κ.ά.).
Σκέψεις και συναισθήματα των
ηρώων
- Ρήματα έκφρασης σκέψεων
και συναισθημάτων

Νιώθω …
χαρά
προσμονή
ευτυχία
ικανοποίηση
αγωνία
απογοήτευση
δυστυχία
θλίψη
στεναχώρια
ενθουσιασμό
υπερηφάνεια
ευγνωμοσύνη
αγάπη
ζήλια
μοναξιά
έκπληξη
φόβο
θυμό
Τα συναισθήματά
μου!

ΝΟΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΝΟΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
Υποστηρικτικές Υλικές Ιδέες

Δάχτυλο ερώτησης: Οι
λέξεις με βοηθούν να
κάνω μια ερώτηση!

Αντικείμενο: Γλώσσα

Μέρη του Λόγου

Τελείωσα! Τι πρέπει να
κάνω;

Σύνδεση λέξεων που
με βοηθούν να κάνω
μια σύνθετη πρόταση

Πώς τα ρήματα
δείχνουν τον χρόνο!

ΝΟΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΌ ΝΟΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
Υποστηρικτικές Υλικές Ιδέες
Αντικείμενο: Μαθηματικά

Φύλλα εργασίας για
πρόσθεση

Ετικέτες
πολλαπλασιασμού

Πίνακας
πολλαπλασιασμού

Πίνακας αριθμών

Τοίχος Πρόσθεσης!

ΠΙΝΑΚΑΣ TIC-TAC-TOE / ΤΡΙΛΙΖΑ
Tic-tac-toe για περίληψη βιβλίου

o

Δίνοντας στους μαθητές επιλογές για το πώς
να εκφράσουν τo απαιτούμενο αποτέλεσμα

o

Χρησιμοποιώντας ρουμπρίκες που ταιριάζουν
και εμπλουτίζουν τις δεξιότητες μαθητών
διαφορετικών επιπέδων

o

Σχεδιάστε μια
εικόνα του κύριου
χαρακτήρα

Γράψτε ένα τραγούδι
για ένα από τα κύρια
γεγονότα

Ενθάρρυνση των μαθητών να
δημιουργήσουν τις δικές τους εργασίες
επιλέγοντας τον τρόπο που θα εργαστούν, εφ’
όσον φυσικά περιέχουν τα απαιτούμενα
στοιχεία του έργου.

Παίξτε ένα έργο
που δείχνει το
τέλος μιας
ιστορίας

Γράψτε ένα
ποίημα για δύο
κύρια γεγονότα
της ιστορίας

Φτιάξτε μια
αφίσα που
δείχνει τη σειρά
των γεγονότων
στην ιστορία

Ντυθείτε ως ο
αγαπημένος σας
χαρακτήρας και
εκτελέστε ένα
μονόλογο λέγοντας
ποιος είστε

Δημιουργήστε ένα
διάγραμμα Venn
συγκρίνοντας και
αντιπαραβάλλοντ
ας την εισαγωγή
με το κλείσιμο

Γράψτε δύο
παραγράφους
για τον
κεντρικό
χαρακτήρα

Γράψτε δύο
παραγράφους για
το
συγκείμενο/σκηνικό

Σε ποια άλλα γνωστικά αντικείμενα θα
μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον
πίνακα αυτό;

Χρησιμοποιήστε το →

ΝΟΗΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (ΤΡΙΛΙΖΑ)

Βασική ή/ και Προαπαιτούμενη γνώση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ
Αντίστροφες ενέργειες
o αντί απάντηση ερωτήσεων-υποβολή ερωτήσεων
o αντί εφαρμογή κανόνων-διατύπωση κανόνων
Μεταφορά της νέας γνώσης σε άλλη μορφή
o άλλο κειμενικό είδος
o άλλη μορφή αναπαράστασης (αντί κείμενο εικόνα-διάγραμμα
o αντί αριθμοί-γραφική παράσταση/διάγραμμα)
Εργασία σε ζευγάρια
o επεξήγηση τρόπου σκέψης
o παρουσίαση εργασίας και υποβολή ερωτήσεων μεταξύ των μελών της ομάδας
o αλληλοδιόρθωση
Αξιοποίηση κέντρων μάθησης της τάξης
o Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, ΥΗ ή άλλη γωνιά για επέκταση, εμβάθυνση κτλ.

Προσοχή:
Οι εργασίες
αγκυροβολίας πρέπει
να είναι συναφείς με
τους στόχους του
μαθήματος…δεν
ζητάμε άσχετα
πράγματα απλά και
μόνο για να
απασχολούνται οι
μαθητές

…και πολλά άλλα:
σιωπηρή ανάγνωση ενός βιβλίου /ή άλλου εντύπου, δημοσιογραφικό γράψιμο, ημερολογιακές εγγραφές,
τήρηση λεξικού, λεξιλογικές εργασίες, μαθησιακά κέντρα, ασκήσεις ορθογραφίας, δημιουργικές εργασίες,
δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας, ερευνητικές εργασίες / καταγραφές, δημιουργία γραφικών
αναπαραστάσεων

ΑΤΖΕΝΤΑ/ ΜΕΝΟΥ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ)
Παροχή
εργασιών με
βάση το στυλ
μάθησης του
κάθε μαθητή:
Δραστηριότητα:
Εισηγηθείτε
εργασίες με
βάση το στυλ
μάθησης του
μαθητή!

ΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ

ΓΡΑΠΤΟΣ

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

Διαφήμιση

Ηχογράφηση

Βιβλίο έκθεσης

Μοντελοποίηση

Κολάζ

Δελτίο ειδήσεων

Επιστολή

Αφίσα

Ομιλία

Ποίηση

Απόδοσης χορού ή
σκετς

Διάγραμμα ροής

Συζήτηση - Debate

Ερευνητικό έγγραφο

Διάγραμμα Venn

Διάλεξη

Λίστα ιστοριών

Ζωγραφική

Ομαδική συζήτηση

Έρευνα περιοδικού

Χάρτης

Συνέντευξη

Έκθεση

Βίντεο

Συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης

Διαφημιστικό
φυλλάδιο

Ιστορία χάρτη
Χρονολόγιο

Γλυπτική
Τηλέφωνο
Μακέτα

Δραματοποίηση
Πείραμα
Παντομίμα

Κριτική βιβλίου

Παιχνίδι ρόλων

Διδάξτε άλλους

Απεικόνιση

ΑΤΖΕΝΤΑ/ ΜΕΝΟΥ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ)
Ορεκτικό (Υποχρεωτικό για όλους )
• Γράψετε τη χημική ένωση της φωτοσύνθεσης

Κυρίως Πιάτο (Επιλέξτε ένα από τα πιο κάτω)
• σχεδιάστε μια εικόνα που να δείχνει τι γίνεται κατά τη φωτοσύνθεση
• Γράψετε σε 2 παραγράφους τι γίνεται κατά τη φωτοσύνθεση .
• Δημιουργήστε ένα τραγούδι «rap» για να εξηγήσετε τι γίνεται κατά τη
φωτοσύνθεση.
Συνοδευτικό Πιάτο (Επιλέξτε τουλάχιστον δύο )
• Ορίστε τη φωτοσύνθεση, γραπτώς.
• Συγκρίνεται τη φωτοσύνθεση με την αναπνοή χρησιμοποιώντας ένα
διάγραμμα Venn
• Γράψετε μια ημερολογιακή εγγραφή από για τη φωτοσύνθεση από την
οπτική γωνιά του φυτού.
• Με έναν συμμαθητή σας δημιουργήστε ένα σκετσάκι-δρώμενο για να
δείξετε τη διαφορά αναπνοής και φωτοσύνθεσης.
Επιδόρπιο (Προαιρετικό)
• Δημιουργήστε ένα δοκίμιο / τεστ για να αξιολογήσετε τη γνώση του
καθηγητή σας ή των συμμαθητών σας για τη φωτοσύνθεση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δραστηριότητα:
1. Η αξιολόγηση του μαθητή στην Κύπρο προωθεί τη
διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαγνωστική/Προγνωστική/Αρχική
▪ Συμβαίνει στην αρχή μιας ενότητας, ενός μαθήματος, ενός
τετράμηνου ή μιας χρονικής περιόδου.
▪ Προσδιορίζει τα δυνατά σημεία και τους τομείς βελτίωσης για
τον μαθητή
▪ Βοηθά στον προσδιορισμό της αφετηρίας ενός μαθητή με
στόχους μάθησης καθώς και λαμβάνοντας υπόψη
προϋπάρχουσες γνώσεις, επίπεδο κατανόησης και δεξιότητες
που είναι απαραίτητες για τη συνεχή πρόοδο.
Διαμορφωτική/Συντρέχουσα
▪ Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης
▪ Παρέχει ανατροφοδότηση κατά τη μαθησιακή διαδικασία
▪ Βασίζεται στη συζήτηση και δεν βαθμολογείται
Αθροιστική/Συγκριτική/Τελική
▪ Χρησιμοποιείται στο τέλος της διαδικασίας μάθησης
▪ Αξιολογεί τη μάθηση του μαθητή σε σύγκριση με κάποια
πρότυπα ή σημεία αναφοράς
▪ Βαθμολογείται

Ερώτημα:
Ποιος τύπος
αξιολόγησης
πιστεύετε ότι
ανταποκρίνεται
περισσότερο στην
ιδέα της
διαφοροποίησης;

Βαλιάντη και
Νεοφύτου, (2017)

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

❑ Η αξιολόγηση, ως διαγνωστική διαδικασία, προσαρμόζει τη διδασκαλία στο επίπεδο ετοιμότητας

των μαθητών και στο κοινωνικοπολιτισμικό τους πλαίσιο, ενώ ως συντρέχουσα πρακτική
παρακολουθεί την όλη προσπάθεια ώστε να μην αποπροσανατολίζεται από τις βασικές της
επιδιώξεις.

❑ Ως

απολογισμός, ανατροφοδοτεί την εκπαιδευτική πράξη με σκοπό τη λήψη αποφάσεων
αναφορικά με το εάν μια διδακτική προσέγγιση είναι καλή ή όχι και ανάλογα εάν αυτή θα
διατηρηθεί, τροποποιηθεί ή καταργηθεί.

→ Κάθε αξιολόγηση δεν γίνεται / δεν εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
η αξιολόγηση που εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς δεν είναι απαραίτητη ή σημαντική.

→ Ο βασικός σκοπός της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, δεν είναι μόνο η τελική
αποτίμηση της επίδοσης αλλά και η παροχή πληροφοριών για θεραπευτική παρέμβαση.

→ Διαφοροποίηση χωρίς αξιολόγηση δεν

μπορείς να διαφοροποιήσεις στα τυφλά.

μπορεί να υπάρξει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν

ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

▪

Οι παραδοσιακές
τεχνικές
αξιολόγησης

Τρεις από αυτές
εμπερικλείουν
περισσότερο το
πνεύμα της
• Προφορική
διαφοροποιημένης
αξιολόγηση
διδασκαλίας: τα
Μαθητικά Projects, τον • Εργασίες
στο
Φάκελο Επιτευγμάτων
σπίτι
του Μαθητή
(Πορτοφόλιο) και τις
• Γραπτές εξετάσεις
Ρουμπρίκες
Αξιολόγησης (Βαλιάντη
& Νεοφύτου, 2017).

Εναλλακτικοί τρόποι
αξιολόγησης των
μαθητών

•

Παρατήρηση

Τεχνικές αξιολόγησης
με έμφαση στην
καταγραφή και
επικοινωνία των
αποτελεσμάτων
•

καθημερινής εργασίας

Αριθμητική
βαθμολογία

•

Αξιολόγηση project

•

Κλίμακα γραμμάτων

•

Αξιολόγηση βάσει

•

Περιγραφική

φακέλου (portfolio)
•

Μαθητική
Αυτοαξιολόγηση και

αξιολόγηση
•

Σύστημα Πολλαπλής
Βαθμολόγησης

Ετεροαξιολόγηση
(Μανωλάκος, 2011)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα Project ή Σχέδια Εκπαιδευτικής Δράσης:

✓

επιτρέπουν στο μαθητή ελευθερία επιλογών σε σχέση με τη
θεματική του μαθήματος

✓

αξιοποιούν την ασύγχρονη και αυτόνομη εργασία και
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο μαθητή να προσαρμόσει
τη μάθηση στα δικά του ενδιαφέροντα και στο δικό του
ρυθμό,

✓

εφαρμογή από το πρώτο κιόλας στάδιο όπου τίθενται οι
στόχοι.

Τι μπορεί να επιτευχθεί:

✓

διαφοροποίηση περιεχομένου (το τί διδάσκουμε στους
μαθητές και ποια μέσα),

✓
✓

διαδικασίας (πώς επιλέγονται οι διάφορές δραστηριότητες),
αποτελέσματος (πώς ο μαθητής επιδεικνύει τις γνώσεις και
δεξιότητες που απέκτησε).

Βαλιάντη και Νεοφύτου, (2017)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο Φάκελος Επιτευγμάτων του Μαθητή ή πορτφόλιο:

✓

συνειδητή, συστηματική, συμμετοχική
παιδαγωγική προσέγγιση,

✓

συλλογή έργων του μαθητή που παρουσιάζει στον
εκπαιδευτικό, ή σε άλλους μαθητές, τις προσπάθειες και τα
επιτεύγματά του σε ένα ή περισσότερα μαθήματα,

✓

περιλαμβάνει πέραν των έργων,
το σκεπτικό που
αναπτύσσει ο μαθητής καθώς συμπληρώνει τις εργασίες,
τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, τα κριτήρια αξιολόγησης της
ποιότητας των έργων και την κριτική/αξιολόγηση που έχει
γίνει για τον φάκελο.

✓

εφαρμογή από το πρώτο κιόλας στάδιο όπου τίθενται οι
στόχοι.

και

στοχευμένη

Βαλιάντη και Νεοφύτου, (2017)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι Ρούμπρικες διαβαθμισμένης κλίμακας ως εργαλείο
περιγραφικής αξιολόγησης:

✓
✓

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αυτοσχέδια,

✓

παροχή διαφοροποιημένης ανατροφοδότησης αφού τους βοηθά να εστιάσουν
στις ελλείψεις και τις αδυναμίες των μαθητών,

✓

διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή αλλά και μεταξύ
των μαθητών,

✓

βοηθά τους εκπαιδευτικούς να είναι δίκαιοι και αντικειμενικοί στην αξιολόγηση
των μαθητών.

δημιουργούνται από τον εκπαιδευτικό ώστε να συνδεθεί η ποιοτική περιγραφή
της αναμενόμενης εργασίας με τον βαθμό στον οποίο αυτή η περιγραφή
αντιστοιχεί.

Βαλιάντη και Νεοφύτου, (2017)

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Τελική Δραστηριότητα: Συζήτηση με βάση το δοσμένο σενάριο

Σενάριο:
Ο κ. Γιάννης είναι εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Χ στη Λεμεσό.
Στην τάξη του υπάρχουν μαθητές που βρίσκονται σε
διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας.
Αρκετά παιδιά παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση σε διάφορα
γνωστικά αντικείμενα (πχ. Ελληνικά, Μαθηματικά, Γεωγραφία,
κτλ) και φαίνεται να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τα
μαθήματα.

Ο κ. Γιάννης προβληματίζεται και ανησυχεί ιδιαίτερα για τη μαθησιακή πορεία αυτών των
παιδιών και κάνει μερικές σκέψεις θέλοντας να εντοπίσει τρόπους να βοηθήσει και να
στηρίξει τα παιδιά αυτά χρησιμοποιώντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στη τάξη του.

Σκέψη 1: Να βάζει τα παιδιά με χαμηλή επίδοση να εργάζονται σε πιο
απλές δραστηριότητες από αυτές που θα εργαστούν οι υπόλοιποι,
ασχέτως του επιδιωκόμενου στόχου (πχ. αντί να γράψουν μια
πρόταση, να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό).

❖Πώς κρίνετε τη σκέψη που
προτίθεται να υιοθετήσει ο κ.
Γιάννης στην τάξη του; Μέσω
αυτής πιστεύετε ότι διασφαλίζεται
το συμφέρον του παιδιού;
❖Σύμφωνα με τα στοιχεία του
σεναρίου τι θα μπορούσαμε να
εισηγηθούμε στον κ. Γιάννη για να
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τη
διαφοροποίηση στη διδασκαλία
του;

Σκέψη 2: Να θέσει άλλους στόχους για τα παιδιά με πιο χαμηλή
επίδοση, έτσι ώστε να μπορούν να τους επιτύχουν.

❖Πώς κρίνετε τη σκέψη που
προτίθεται να υιοθετήσει ο κ.
Γιάννης στην τάξη του; Μέσω
αυτής πιστεύετε ότι διασφαλίζεται
το συμφέρον του παιδιού;
❖Σύμφωνα με τα στοιχεία του
σεναρίου τι θα μπορούσαμε να
εισηγηθούμε στον κ. Γιάννη για να
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τη
διαφοροποίηση στη διδασκαλία
του;

Σκέψη 3: Να αξιολογεί τους μαθητές του με γραπτά διαγωνίσματα
στο τέλος κάθε ενότητας διότι πιστεύει πως με αυτόν τον τρόπο
αξιολόγησης διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και δεν θα υπάρχουν
διακρίσεις ανάμεσα στους μαθητές.

❖Πώς κρίνετε τη σκέψη που
προτίθεται να υιοθετήσει ο κ.
Γιάννης στην τάξη του; Μέσω
αυτής πιστεύετε ότι διασφαλίζεται
το συμφέρον του παιδιού;
❖Σύμφωνα με τα στοιχεία του
σεναρίου τι θα μπορούσαμε να
εισηγηθούμε στον κ. Γιάννη για να
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τη
διαφοροποίηση στη διδασκαλία
του;

Σκέψη 4: Να χρησιμοποιήσει νοητικά στηρίγματα στο περιβάλλοντα
χώρο της τάξης (πχ. πίνακες αριθμών) αλλά και να διαφοροποιήσει
τα φύλλα εργασίας για τους μαθητές έτσι ώστε να δίνεται
❖Πώς κρίνετε τη σκέψη που
επιπρόσθετη καθοδήγηση.
προτίθεται να υιοθετήσει ο
κ. Γιάννης στην τάξη του;
Μέσω αυτής πιστεύετε ότι
διασφαλίζεται το συμφέρον
του παιδιού;

Σκέψη 5: Να χρησιμοποιήσει τη διαγνωστική/αρχική αξιολόγηση για
να εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις καθώς και
ενδιαφέροντα των παιδιών στο μάθημα και με βάση αυτά να θέσει
τους επόμενους στόχους (οι οποίοι να συνάδουν με την ύλη και ❖Πώς κρίνετε τη σκέψη που
περιεχόμενο που θα καλύψουν και οι υπόλοιποι μαθητές) και να προτίθεται να υιοθετήσει ο
κ. Γιάννης στην τάξη του;
επιλέξει τη θεματολογία του μαθήματος.
Μέσω αυτή πιστεύετε ότι
διασφαλίζεται το συμφέρον
του παιδιού;

Σκέψη 1: Να βάζει τα παιδιά με χαμηλή επίδοση να εργάζονται σε πιο
απλές δραστηριότητες από αυτές που θα εργαστούν οι υπόλοιποι,
ασχέτως του επιδιωκόμενου στόχου (πχ. αντί να γράψουν μια
πρόταση να την αναπαραστήσουν με σχέδιο).
Σκέψη 2: Να θέσει άλλους στόχους για τα παιδιά με χαμηλή επίδοση,
μικρότερου βαθμού δυσκολίας έτσι ώστε να μπορούν να τους
επιτύχουν.
Σκέψη 3: Να αξιολογεί τους μαθητές του με γραπτά διαγωνίσματα
στο τέλος κάθε ενότητας διότι πιστεύει πως με αυτόν τον τρόπο
αξιολόγησης διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και δεν υπάρχουν
διακρίσεις ανάμεσα στους μαθητές.
Σκέψη 4: Να χρησιμοποιήσει νοητικά στηρίγματα στο περιβάλλοντα
χώρο της τάξης (πχ. πίνακες αριθμών) αλλά και να διαφοροποιήσει
τα φύλλα εργασίας για τους μαθητές έτσι ώστε να δίνεται
επιπρόσθετη καθοδήγηση.
Σκέψη 5: Να χρησιμοποιήσει τη διαγνωστική/αρχική αξιολόγηση για
να εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις καθώς και
ενδιαφέροντα των παιδιών στο μάθημα και με βάση αυτά να θέσει
τους επόμενους στόχους (οι οποίοι να συνάδουν με την ύλη και
περιεχόμενο που θα καλύψουν και οι υπόλοιποι μαθητές) και να
επιλέξει τη θεματολογία του μαθήματος.

❖Πώς κρίνετε τις σκέψεις που
προτίθεται να υιοθετήσει ο κ.
Γιάννης στην τάξη του; Μέσω
αυτών πιστεύετε ότι διασφαλίζεται
το συμφέρον του παιδιού;
❖Σύμφωνα με τα στοιχεία του
σεναρίου τι θα μπορούσαμε να
εισηγηθούμε στον κ. Γιάννη για να
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τη
διαφοροποίηση στη διδασκαλία
του;

ΣΥΝΟΨΗ

Διαφοροποίηση
είναι η προνοητική ανταπόκριση ενός εκπαιδευτικού στις ανάγκες του
κάθε μαθητή

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διασφάλιση και Προώθηση του δικαιώματος
συμμετοχής των παιδιών χρησιμοποιώντας
τη ΔΔ
Τι προωθείται χρησιμοποιώντας της ΔΔ;
• το δικαίωμα ακρόασης και συμμετοχής,

• αναγνώριση των παιδιών ως ενεργών
μελών της κοινωνίας
• τα παιδιά μπορούν να συζητούν και να
αποφασίζουν από κοινού για όλα τα
θέματα που τα επηρεάζουν στην τάξη τους
• ενδυνάμωση των παιδιών και ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και των
παιδιών
Assessment and Student Success in a Differentiated Classroom
by Carol Ann Tomlinson and Tonya R. Moon (2013)

Διαμορφώνεται από νοοτροπία
και καθοδηγείται από γενικές αρχές διαφοροποίησης
Περιβάλλον που
ενθαρρύνει τη
στήριξη και τη
μάθηση

Ποιότητα στο
αναλυτικό
πρόγραμμα

Αξιολόγηση που
πληροφορεί τη
διδασκαλία και
τη μάθηση

Διδασκαλία που
ανταποκρίνεται
στη
διαφορετικότητα
των μαθητών

Καθοδηγεί τους
μαθητές και
διαχειρίζεται τις
ρουτίνες

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν
Περιεχόμενο
Οι πληροφορίες
και οι ιδέες που
απασχολούν τους
μαθητές για να
κατακτήσουν
τους
μαθησιακούς
στόχους

Διαδικασία
Πως οι
μαθητές
παίρνουν και
κατανοούν το
περιεχόμενο

Προϊόν
Πως οι μαθητές
δείχνουν τι
ξέρουν,
κατανοούν και
μπορούν να
κάνουν

Περιβάλλον
μάθησης
Το κλίμα ή η
ατμόσφαιρα
της τάξης

με βάση τα πιο κάτω στοιχεία του μαθητή

Ετοιμότητα
Mια εγγύτητα των
μαθητών με
συγκεκριμένους
μαθησιακούς στόχους

Ενδιαφέροντα
Ταλέντα και
Προτιμήσεις που
ενθαρρύνουν τη
μάθηση

Μαθησιακό προφίλ
Προτιμώμενες
προσεγγίσεις στη
μάθηση

μέσω μια ποικιλίας εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Οι μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας και εθνικότητας διαφέρουν ο ένας από τον άλλο σε διάφορες νοητικές και
ψυχοκινητικές δεξιότητες, γενικευμένες και εξειδικευμένες προηγούμενες γνώσεις, ενδιαφέροντα και κίνητρα,
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και τρόπο σκέψης (Tomlinson, 1999)

o

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης μια συμμετοχικής σχολικής
κουλτούρας σεβασμού, συμμετοχικότητας και χωρίς αποκλεισμούς είναι ζωτικής
σημασίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην
καθημερινή εμπειρία των παιδιών στο σχολείο (UNICEF & UNESCO, 2007).

Οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του
μαθήματος πρέπει να καθοδηγούνται απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Έχω λάβει υπόψη το καλύτερο συμφέρον του παιδιού στην επιλογή των παιδαγωγικών μου
πρακτικών;

2. Είναι το συμφέρον του παιδιού η πιο σημαντική παράμετρος στις αποφάσεις μου (πχ.
επιλογή περιεχομένου);

Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας!

