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Abstract: The coexistence of students from different lingual and cultural backgrounds has 

increasingly become the dominant reality in the modern classroom both in relation to national 

schools and in Greek-speaking foreign education programs. Especially, when it comes to 

teaching Greek as a second/foreign language in abroad, the instructional material and the aims 

of the curriculum proposed for this purpose, need to be strengthened and adapted by the 

teacher according to the students towards whom it is aimed and in particular to the 

circumstances under which they are required to teach. Based on this fact, the present paper 

attempts to present a teaching plan based on the poem “I podilatissa (The bicycle rider)” by 

Odysseus Elytis. The design of the plan was based on Task Based Learning Teaching while 

also utilizing strategies from Differentiated Instruction. The lesson plan was applied on 3th 

grade pupils taught Greek as L2/FL in a minority Elementary School in Istanbul. The aim of 

the article is to highlight the importance of Differentiated Teaching in conjunction with the 

utilization of modern methods and techniques in classes where students with different 

language skill level coexist. 

Keywords: Differentiated Instruction, Task Based Learning, Teaching Greek as a Second/ 

Foreign Language 

Πεξίιεςε: Ζ ζπλχπαξμε καζεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα απνηειεί, πιένλ, ηελ ηζρχνπζα πξαγκαηηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε 

ζρνιηθή ηάμε, είηε γίλεηαη ιφγνο γηα ηα ζρνιεία ηεο εκεδαπήο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ 

ειιελφθσλε εθπαίδεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ. Δηδηθφηεξα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Διιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο ζην εμσηεξηθφ, ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη νη ζηφρνη ησλ 
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Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ
1
 πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνλ ελ ιφγσ ζθνπφ, ρξήδνπλ ελίζρπζεο 

θαη δηαθνξνπνίεζεο απφ κέξνπο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ αλάινγα ην καζεηηθφ θνηλφ ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα δηδάμεη. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, ζην παξφλ άξζξν επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε κίαο δηδαθηηθήο πξφηαζεοκε ζέκα 

ην πνίεκα «Ζ πνδειάηηζζα» ηνπ Οδπζζέα Διχηε. Ο ζρεδηαζκφο ηεοελ ιφγσ πξφηαζεο 

βαζίζηεθε ζηε Γξαζηεξηνθεληξηθή Δθκάζεζε, πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο 

σο δεχηεξεο/μέλεο
2
 ελψ παξάιιεια αμηνπνηεί ζηξαηεγηθέο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία 

ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο. Ζ πξφηαζε εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην δεηγκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο Σξίηεο Γεκνηηθνχ πνπ δηδάζθνληαη ηελ Διιεληθή σο Γ2/ΞΓ ζε 

δίγισζζν κεηνλνηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ηφρνο ηνπ άξζξνπ είλαη ε 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη κέζσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2/ΞΓ θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ζε ηάμεηο φπνπ ζπλππάξρνπλ καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν γισζζνκάζεηαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία, Γξαζηεξηνθεληξηθή Δθκάζεζε, Διιεληθήο 

σο δεχηεξε/μέλε 

Δηζαγσγή 

Ο φξνο «Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία
3
» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. 

Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: ζην 

καζεηή θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Παληειηάδνπ, 2008, ζ. 7). Δηδηθφηεξα, φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ηελ πεξίπησζε δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο Γ2/ΞΓε δηαρείξηζε ηεο γισζζηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαοπνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεη ηνπο καζεηέο θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε 

γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ ΑΠ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ
4
(παληηδάθεο θαη Βαζαξκίδνπ, 2014). 

ηα δίγισζζα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θνηηνχλ παηδηά Ρσκαίηθσλ 

νηθνγελεηψλ, παηδηά κεηθηψλ γάκσλ (έλαο εθ ησλ δχν γνληψλ είλαη Ρσκηφο ή Έιιελαο), παηδηά 

Διιαδηηψλ, παηδηά Αληηνρεηαλψλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ
5
 (Ρνκπνπνχινπ, 2018). Πξφθεηηαη, 

ζπλεπψο, γηα καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα. χκθσλα κε ηνλ Γακαλάθε (2004), φηαλ ε Διιεληθή δηδάζθεηαη ζε καζεηέο 

ειιεληθήο θαηαγσγήο κε έζησ πεξηνξηζκέλε γλψζε ζε απηή, πξέπεη λα δηδάζθεηαη σο 

δεχηεξε γιψζζα, ελψ ζηνπο καζεηέο κε ειιεληθήο θαηαγσγήο πνπ δελ έρνπλ θακία γλψζε 

                                                 
1
ην εμήο ΑΠ 

2
ην εμήο Γ2/ΞΓ 

3
ην εμήο ΓΓ 

4
Γηα ηελ απνθπγή ησλ δηπιψλ ηχπσλ νη καζεηέο/νη καζήηξηεο, πηνζεηείηαη ζην θείκελν ν ηχπνο «νη καζεηέο» θαη 

αλαθέξεηαη θαη ζηα δχν γέλε. 
5

Με ηνλ φξν «Αληηνρεηαλνί Οξζφδνμνη Υξηζηηαλνί» γίλεηαη αλαθνξά ζε Αξαβφθσλνπο Υξηζηηαλνχο 

Οξζφδνμνπο απφ ηνλ λνκφ Υαηάη (Hatay) ηεο Σνπξθίαο, νη νπνίνη ιφγσ πνιηηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ 

έρνπλ απνγξαθεί σο «Ρσκηνί Οξζφδνμνη» θαη ηα παηδηά ηνπο θνηηνχλ ζηα νκνγελεηαθά ζρνιεία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Γηα ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο ε Διιεληθή είλαη μέλε γιψζζα (Ρνκπνπνχινπ, 2018). 
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ηεο γιψζζαο σο μέλε. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

δεδνκέλεο ηεο ζπλχπαξμεο καζεηψλ πνπ γλσξίδνπλ ζε θάπνην βαζκφ ηελ Διιεληθή θαη 

καζεηψλ πνπ θαινχληαη λα ηελ θαηαθηήζνπλ σο κία λέα γιψζζα, ε αλάγθε γηα ηελ 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο ΓΓ θξίλεηαη απαξαίηεηε, εηδηθά, αλ ιεθζεί, επηπξφζζεηα, ππφςε 

φηη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ καζεηψλ κπνξεί λα πνηθίιεη θαη δηαθνξνπνηείηαη αλά 

πεξίπησζε καζεηή. 

ηελ παξνχζα εξγαζία
6

 πεξηγξάθεηαη ε αλάπηπμε ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ 

καζήκαηνο γηα ην πνίεκα «Ζ πνδειάηηζζα» ηνπ Οδπζζέα Διχηε. χκθσλα κε ηνπο Αγάζνο 

θ.ά. (2012) ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ παξαηίζεληαη ζηα εγρεηξίδηα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

Διιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο […] δελ έρνπλ ηελ αμίσζε κηαο πιήξνπο πξνζέγγηζεο […], 

σζηφζν,  «…ε θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηεο ινγνηερλίαο πξνζδίδεη λέα δηάζηαζε ζηε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο […]» (Ζιηνπνχινπ & Πινπζίνπ , 

2019, ζ. 7).  Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ πνηήκαηνο «Ζ πνδειάηηζζα» πνπ 

παξαηίζεηαη δηδαθηηθφ εγρεηξίδην Μαξγαξίηα 3. Οη δηδάζθνπζεο θαη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ 

επηζπκψληαο λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη λα εληάμνπλ ηελ πνίεζε ζηε δηδαζθαιία ηνπο, 

επεδίσμαλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζρεδηάδνληαο δξαζηεξηφηεηεο κε αθεηεξία 

ην ίδην ην πνίεκα. Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε εθαξκφζηεθε ζε καζεηέο ηεο Σξίηεο Γεκνηηθνχ πνπ 

δηδάζθνληαη ηελ Διιεληθή σο Γ2/ΞΓ γιψζζα ζε δίγισζζν κεηνλνηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο
7
.  

Σν πνίεκα «Ζ πνδειάηηζζα» παξαηίζεηαη ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδην «Μαξγαξίηα 3
8
». Γηα ηηο 

αλάγθεο ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο εθαξκφζηεθαλ πξαθηηθέο ηεο ΓΓ 

(πξσηφθνιια παξαηήξεζεο, εξσηεκαηνιφγηα αλίρλεπζεο ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι θαη ησλ 

ηδηαίηεξσλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ)κε ζθνπφ λα δηακνξθσζεί φζν ηνλ δπλαηφλ πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο ηδηαίηεξεο γισζζηθέο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην 

καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθαλ δηεμνδηθά νη ζηφρνη ηνπ Π: 

«Θεσξεηηθφ Πιαίζην θαη Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ηελ Διιελφγισζζε Δθπαίδεπζε ζηε 

Γηαζπνξά» θαη «Μαξγαξίηα 3, 4 Οδεγίεο γηα ηνλ Δθπαηδεπηηθφ» πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξνθίι θαη ηηο ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Δλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν βαζίζηεθε 

ν ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο θαη αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο: ε ζηνρνζεζία, ε 

πνξεία δηδαζθαιίαο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ. 

                                                 
6
Σκήκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο εθπνλήζεθε ζην εμ απνζηάζεσο πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο: «Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία: αξρέο θαη εθαξκνγέο», Γνκή Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Α.Π.Θ. Σν 

πξφγξακκα δηάξθεηαο 60 σξψλ (2 κήλεο) μεθίλεζε ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Ννέκβξε ηνπ 2017 θαη 

νινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2018. Δπηζηεκνληθή ππεχζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε Γξ. Παληειηάδνπ 

νπδάλα. 
7
εκεηψλεηαη φηη νη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ δελ αλήθνπλ ζην κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, 

αιιά θηινμελήζεθαλ ζε απηφ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ ην ζρέδην καζήκαηνο κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα 

Ζκέξα Πνίεζεο ζηηο 21/3/2018. 
8
Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 9-10 ρξνλψλ θαη αληηζηνηρεί ζην δεχηεξν επίπεδν 

ειιελνκάζεηαο θαη έρεη επηιεγεί σο βαζηθφ εγρεηξίδην απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ.  
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1. Θεσξεηηθό ππόβαζξν  

1.1. Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, πνπ επηδηψθνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία ζηηο 

ηθαλφηεηεο, ζηελ επίδνζε, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε 

λα δεκηνπξγήζνπλ γηα θάζε καζεηή ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, 

αιιά ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίζνπλ θαη έλα θνηλά απνδεθηφ επίπεδν βαζηθψλ γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ (Καλάθεο, 2017, ζ. 2). Ζ θηινζνθία ηεο ΓΓ ζηεξίδεηαη ζηε ζέζε 

φηη ε δηδαζθαιία πξέπεη λα αξρίδεη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη καζεηέο, παξά λα 

ζηεξίδεηαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν αγλνεί ηελ εηνηκφηεηα, ην 

ελδηαθέξνλ θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ καζεηή (Tomlinson, 2003).πλεπψο, ε ΓΓ είλαη 

έλα είδνο δηδαθηηθήο ζεσξίαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πξέπεη λα πνηθίινπλ θαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θάζε 

καζεηή (Hall, 2002). Ζ αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, άιισζηε, ηφζν απφ 

θνηλσληθήο φζν θαη απφ πνιηηηζκηθήο άπνςεο, έρεη εμαιείςεη ηελ επηθξαηνχζα κέρξη 

πξφζθαηα έλλνηα ηνπ «κέζνπ καζεηή» (Παληειηάδνπ, 2008, ζ. 7). 

χκθσλα κε ηελ Tomlishon (1999) ε ΓΓ θαζνδεγείηαη απφ γεληθέο αξρέο φπσο: α. 

δξαζηεξηφηεηεο κε λφεκα β. επέιηθηε νκαδνπνίεζε γ. ζπλερή αμηνιφγεζε, ελψ ζηεξίδεηαη 

ζηε ιεπηνκεξή θαη δηαξθή αμηνιφγεζε. Γηα ηε δηαθνξνπνίεζε απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο 

πιεξνθνξηψλ απφ πνιιέο πεγέο, ψζηε λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο κάζεζεο ησλ καζεηψλ (Παληειηάδνπ, 2008, ζ. 9). 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ην πεξηερφκελν (ηη δηδάζθνληαη), ηε δηαδηθαζία 

(πψο ην δηδάζθνληαη) θαη ην ηειηθφ πξντφλ (πψο εθαξκφδνπλ-αμηνπνηνχλ ηε λέα γλψζε) 

αλάινγα κε ηελ εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπ 

ρσξίο λα αιιάδεη ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ κία ζεηξά 

ζηξαηεγηθψλ φπσο: αμηνπνίεζε ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, δξαζηεξηφηεηεο Jigsaw, 

ερνγξαθεκέλν-καγλεηνζθνπεκέλν πιηθφ, επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο/ηηο 

καζήηξηεο πνπ νινθιεξψλνπλ γξήγνξα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, γξαθηθνχο 

νξγαλσηέο, θείκελα δηαθνξεηηθήο αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο, πιηθφ κε επηζεκάλζεηο θχξησλ 

ζηνηρείσλ, ρξήζε δηαβαζκηζκέλσλ εξγαζηψλ, δξαζηεξηφηεηεο πνιιαπιψλ πξνζεγγίζεσλ, 

θέληξα κάζεζεο, ζπλεξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, νκαδηθή έξεπλα, νκαδνπνίεζε αλάινγα κε 

ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ, απηφλνκε/αλεμάξηεηε κειέηε, θέληξα 

ελδηαθεξφλησλ,  νκάδεο ελδηαθεξφλησλ, πνηθηιία ζε εξγαζίεο, ζπκπχθλσζε ηεο χιεο θ.α. 

(Παληειηάδνπ, 2008; Tomlison, 1999). Αξθεηά απφ ηα παξαπάλσ αμηνπνηνχληαη θαη ζηελ 

πξφηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε.  



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 273 απφ 416 

1.2. Γξαζηεξηνθεληξηθή Δθκάζεζε9 

χκθσλα κε ηνπο Richards θαη Rodgers (2001, ζ. 223) ν φξνο Task Based Learnıng Teaching 

(TBLT) αλαθέξεηαη ζε κία πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ σο βαζηθφ 

ππξήλα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε, πιαηζηψλεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Μαηζαηνπδάθε, ρ.ρ; Willis, 

1996). χκθσλα κε ηε Willis (1996) νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη θιεηζηνχ 

ηχπνπ, δειαδή, ε επίιπζή ηνπο λα απαηηεί κφλν κία απάληεζε, κεηθηνχ ηχπνπ νη νπνίεο 

επηδέρνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο-απαληήζεηο, αιιά ν ηξφπνο δηεθπεξαίσζήο ηνπο 

είλαη θνηλφο, θαζψο, θαη πην ειεχζεξεο, αλνηρηνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο. Οη παξαπάλσ φξνη 

έρνπλ απνδνζεί ζηελ ειιεληθή σο ειεγρφκελεο, θαζνδεγνχκελεο θαη επηθνηλσληαθέο 

(Μαηζαηνπδάθε, ρ.ρ.) αληίζηνηρα. ε θάζε πεξίπησζε ζην πιαίζην ηεο ΓΔ νη καζεηέο κέζσ 

ηεο εκπινθήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαινχληαη λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηε λέα 

γλψζε, θαζψο πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα- ζηφρν γηα ηελ επίιπζε ελφο 

δεηήκαηνο ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί (Μαηζαηνπδάθε, ρ.ρ.; Willis, 1996).  

Ζ ΓΔ δηαξζξψλεηαη ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, απηφ ηεο 

Πξνδξαζηεξηφηεηαο, αξρηθά, αλαθνηλψλεηαη ζηνπο καζεηέο ην ζέκα κε ην νπνίν πξφθεηηαη λα 

αζρνιεζνχλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, νξγαλψλεηαη κία δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα πξνεηνηκάζεη ην 

έδαθνο γηα ηνλ θχθιν δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δξαζηεξηνηήησλ νη 

καζεηέο αζρνινχληαη κε ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ θαζήθνληνο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο έπεηαη ην ζηάδην ηεο αλαθνξάο θαηά ην νπνίν νη νκάδεο 

αλαθνηλψλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο αλαηέζεθε. Με ην πέξαο ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 

ζπδήηεζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ απαληήζεσλ-απνηειεζκάησλ νη καζεηέο εμαζθνχληαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεγρφκελεο (θιεηζηνχ ηχπνπ), θαζνδεγνχκελεο (κεηθηνχ ηχπνπ) θαη 

επηθνηλσληαθέο (αλνηρηνχ ηχπνπ) (Γξίβα θαη έκνγινπ, 2016; Μαηζαηνπδάθε θ.ά., ρ.ρ.; 

Willis, 1996). Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε 

αθνινπζεί ηε δνκή ηεο Γξαζηεξηνθεληξηθήο Δθκάζεζεο.  

1.3. Σπγθεξαζκόο ησλ δύν πξνζεγγίζεσλ 

Ο ζπγθεξαζκφο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ επηιέρζεθε θαζψο ε ΓΔ σο κέζνδνο εθκάζεζεο ηεο 

Γ2/ΞΓπαξνπζηάδεη θνηλά ζεκεία κε ηε θηινζνθία ηεο ΓΓ. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη έλαο 

αληηπαξαβνιηθφο πίλαθαο (πίλαθαο 1) κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔ θαη ηεο ΓΓ. 

  

                                                 
9
ην εμήο ΓΔ 
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Πίλαθαο 1: Αληηπαξαβνιηθόο πίλαθαο κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔ θαη ΓΓ 

Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

Tomlinson, 2005 

Γξαζηεξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

Willis, 1996 

Μαζεηνθεληξηθή, ν καζεηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη νηθνδνκεί ν ίδηνο 

ηε γλψζε. 

Μαζεηνθεληξηθή, δίλεη πξσηνβνπιίεο ζηνπο καζεηέο, 

ππνζηεξίδεη θαη πξνσζεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε κάζεζε. 

Ζ αμηνιφγεζε είλαη ζπλερήο, δηαγλσζηηθή θαη 

δηακνξθσηηθή ψζηε ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα 

επαλαπξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

H αμηνιφγεζε κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο 

αλαθιαζηηθήο ζθέςεο. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζεσξεί ηηο 

αξρέο, πεπνηζήζεηο θαη ηδέεο ηνπ, ψζηε λα εηζαγάγεη 

λέα ζηνηρεία ή λα θάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθεη. 

Δλαιιαθηηθέο κνξθέο εξγαζίαο. Όρη 

ηππνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Γξαζηεξηφηεηεο κε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία.πνπ 

έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζεκαηηθέο ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ. 

Δπειημία ρξφλνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. 

Γελ εληνπίδεηαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 

ζρεηηθά κε ηε ΓΔ, πνπ λα ζέηεη δήηεκα ρξνληθνχ 

πεξηνξηζκνχ. 

Υξήζε πνιιαπιψλ δηδαθηηθψλ κέζσλ. Υξήζε κέζσλ πνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή 

δσή. 

Γηαβαζκηζκέλεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε 

ην επίπεδν εηνηκφηεηαο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην 

καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ. 

Γξαζηεξηφηεηεο απμαλφκελεο δπζθνιίαο ν 

ζρεδηαζκφο ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη ζε παξάγνληεο 

φπσο: ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ καζεηή, ηα 

γισζζηθά κέζα, ε πεξηπινθφηεηα 

Δπέιηθηε Οκαδνπνίεζε. πλεξγαζία ζε νκάδεο, αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ 

γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ. 

2. Δθαξκνγή 

2.1. Σρέδην καζήκαηνο  

ην παξφλ ζρέδην καζήκαηνο δηδάζθεηαη κφλν έλα κέξνο ηεο 6εο Δλφηεηαο ηνπ εγρεηξηδίνπ 

Μαξγαξίηα 3, θαη ζπγθεθξηκέλα, ην πνίεκα «Ζ πνδειάηηζζα». Οξηζκέλα απφ ηα  κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο, παξαηίζεληαη κέζα ζην θείκελν κε ηε 

κνξθή ππεξζπλδέζκσλ γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο. Ζ  εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ  πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο. Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηνπ 

καζήκαηνο, βαζίζηεθε ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο κε βάζε ηνλ παξαθάησ ζπλδπαζκφ: α. Γηαθνξνπνίεζε πεξηερνκέλνπ σο 

Γξίβα & έκνγινπ (2016)· Μαηζαηνπδάθε ρ.ρ.· παληδάθεο & Βαξζακίδνπ (2014)·Tomlison (2005)·Willis(1996) 
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πξνο ηελ εηνηκφηεηα. β. Γηαθνξνπνίεζε επεμεξγαζίαο σο πξνο ηα ελδηαθέξνληα. γ. 

Γηαθνξνπνίεζε ηειηθνχ πξντφληνο σο πξνο ην καζεζηαθφ πξνθίι. 

2.2. Σθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ηεο ηάμεο 

Πξφθεηηαη γηα κία ηάμε αλειίθσλ αξραξίσλ καζεηψλ, ειηθίαο 9-10 εηψλ κε γισζζηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν πνπ πνηθίιεη. Οη ελ ιφγσ καζεηέο δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Σνπξθία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη θνηηνχλ ζηελ Σξίηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ. Ζ ηάμε 

αξηζκεί 20 καζεηέο ζπλνιηθά, 12 αγφξηα θαη 8 θνξίηζηα, απφ ηα νπνία  πέληε είλαη κεηθηψλ 

γάκσλ, νρηψ παηδηά νκνγελψλ θαη εθηά Αληηνρείο καζεηέο. Όπσο πξναλαθέξζεθε γηα 

κεξηθνχο απφ ηνπο καζεηέο ε Διιεληθή δηδάζθεηαη σο δεχηεξε θαη γηα άιινπο σο μέλε 

ζπλεπψο, θξίλεηαη απαξαίηεηεε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Π πνπ αθνινπζείηαη απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο.  

2.3. Δηνηκόηεηα καζεηώλ 

Πξηλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο κάπηερ 

εξόδος
10

(εηδηθά θχιια εξγαζίαο ζρεδηαζκέλα κε δηαβάζκηζε σο πξνο ην επίπεδν δπζθνιίαο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα ειέγμνπλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ ην επίπεδν γλψζεο θαη εηνηκφηεηαο ησλ 

καζεηψλ γχξσ απφ έλα νξηζκέλν ζέκα) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ ζηνλ αφξηζην ζηνλ αφξηζην ζπρλφρξεζησλ ξεκάησλ 1εο θαη 2εο ζπδπγίαο. 

Δπηπιένλ, δφζεθε λίζηα εηοιμόηηηαρ (εηθφλα 1) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί, αλ ηα παηδηά 

γλσξίδνπλ ην θαηλνχξην ιεμηιφγην ηνπ πνηήκαηνο. Απφ ηηο ιίζηεο εηνηκφηεηαο πξνέθπςε φηη 

νη ιέμεηο: «πανέπι», «διάθανη», «μνήμαηα» και «ασνάπια»είλαη άγλσζηεο ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ παηδηψλ, ζπλεπψο, πξνλνήζεθε ν ζρεδηαζκφο γπαθικού οπγανυηή (εηθφλα 2) θαη 

δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθήο κε ην άγλσζην ιεμηιφγην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 2εο δηδαθηηθήο 

ψξαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.  
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Κάξηεο εμφδνπ: πςειφ επίπεδν: 

https://drive.google.com/file/d/1wYfUYv8M_0Iogl_ELA1CVX9Rg6QOISUH/view?usp=sharing 

Μέζν επίπεδν: https://drive.google.com/file/d/1O9iwlHgM96iB8sve9Sp4hKXdGArTIg4U/view?usp=sharing 

Υακειφ επίπεδν: 

https://drive.google.com/file/d/1ig_OmH68vwnHYEUk5sIdoTix2Q1bR5AN/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1wYfUYv8M_0Iogl_ELA1CVX9Rg6QOISUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O9iwlHgM96iB8sve9Sp4hKXdGArTIg4U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ig_OmH68vwnHYEUk5sIdoTix2Q1bR5AN/view?usp=sharing
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               Δηθόλα 1: Λίζηα εηνηκόηεηαο                Δηθόλα 2: Παξάδεηγκα γξαθηθνύ νξγαλσηή 

2.4. Μαζεζηαθό πξνθίι καζεηώλ 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο ζρεδηάζηεθαλ θαη δφζεθαλ γηα ζπκπιήξσζε 

ζηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ππυηόκολλα παπαηήπηζηρ-αξιολόγηζηρ
11

 μαθηζιακού πποθίλ. 

Δπηπιένλ, δεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

απαληήζνπλ ζε ένα ηλεκηπονικό ηεζη
12

 αξιολόγηζηρ μαθηζιακού πποθίλ
13

ηνπο. Απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ, πξνέθπςε φηη ππήξρε πνηθηιία ζηα καζεζηαθά πξνθίι ησλ 

καζεηψλ, κε θπξίαξρα ηνλ γισζζηθφ ηχπν, ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ θαη ηνλ δηαπξνζσπηθφ ηχπν. 

Δπηδηψρζεθε ν ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά 

πξνθίι.  

2.5. Αλίρλεπζε ελδηαθεξόλησλ 

Δπηπξφζζεηα, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο δφζεθε ζηνπο καζεηέο θύλλο αξιολόγηζηρ 

ενδιαθεπόνηυν(εηθφλα 3) πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Απφ ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ππεξηεξνχλ ην πνδήιαην, ηα 

ηαμίδηα, ηα δψα, νη ππνινγηζηέο, ε δσγξαθηθή θαη ε καγεηξηθή. 

                                                 
11

 Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ην Πξσηφθνιιν Παξαηήξεζεο Γισζζηθήο Ννεκνζχλεο: 

https://drive.google.com/file/d/1GJgCExxv7YHhWadMRdkjHE02-qllph-4/view?usp=sharing 
12

 Σν ηεζη επηιέρζεθε λα δνζεί ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη γνλείο θαη λα κπνξεί 

λα νινθιεξσζεί κε ηε βνήζεηα θαη ελίζρπζε ηνπο. 
13

 Γηαηίζεηαη ζην: https://www.mentalup.net/blog/coklu-zeka-testi(αλαθηήζεθε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2018). 

https://drive.google.com/file/d/1GJgCExxv7YHhWadMRdkjHE02-qllph-4/view?usp=sharing
https://www.mentalup.net/blog/coklu-zeka-testi
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Δηθόλα 3:Φύιιν αμηνιόγεζεο ελδηαθεξόλησλ 

2.6. Σηόρνη 

Ο Γακαλάθεο (2004) επηζεκαίλεη φηη ηα φξηα κεηαμχ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Διιεληθήο σο 

δεχηεξεο θαη σο μέλεο γιψζζαο είλαη ξεπζηά θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη δπζθνιία ζηνλ 

ζρεδηαζκφ δηαθνξνπνηεκέλσλ Π γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Διιεληθήο σο Γ2/ΞΓ. πλεπψο, 

επαθίεηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε θνηλνχ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή νη ζηφρνη ηνπ 

Π αλαπξνζαξκφζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ην καζεζηαθφ πξνθίι θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζηφρνπο έρνπλ δηαηεξεζεί σο έρνπλ, 

σζηφζν, επηδηψρζεθε ε «ελίζρπζή» ηνπο κε ηελ πξνζζήθε πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ. 

Δπηπξνζζέησο, νη ζηφρνη έρνπλ δηεπξπλζεί θαη εκπινπηηζηεί. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ζηφρνπο 

πξνζηέζεθαλ: ε γλσξηκία κε ηνλ πνηεηή (βηνγξαθηθά ζηνηρεία), δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κε αθνξκή ην πνίεκα, θαζψο, θαη ε δηαηχπσζε απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε 

απηφ.  

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη αληηπαξαβνιηθφο πίλαθαο (πίλαθαο 2) κε ηε ζηνρνζεζία ηνπ Π 

θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε ζηνρνζεζία. Οη ζηφρνη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ 

ηαμηλνκία ηεο Heacox (2002), ε νπνία επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηελ 

ηάμε σο πξνο ηηο γλψζεηο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα 

κάζνπλ νη καζεηέο. 
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Πίλαθαο 2: Αληηπαξαβνιηθόο πίλαθαο κε ηελ ζηνρνζεζία ηνπ ΠΣ θαη ηε δηαθνξνπνηεκέλε ζηνρνζεζία. 

Σηνρνζεζία Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ 

ηεο 6
εο

 ελόηεηαο ηνπ εγρεηξηδίνπΜαξγαξίηα 3 

Γηαθνξνπνηεκέλε ζηνρνζεζία 

ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο κε ζέκα ην πνίεκα 

πνδειάηηζζα  

o Να αθεγείηαη ζε απιό πξνζσπηθό ύθνο 

κηα θαληαζηηθή ή πξαγκαηηθή ηζηνξία 

ζρεηηθά κε ην πνδήιαην πνπ έιαβε ρώξα 

ζην παξειζόλ.  

o Να θαηαλνεί ηνλ πνηεηηθό 

εηθνλνγξαθεκέλν ιόγν κε ηε βνήζεηα 

ηεο εηθνλνγξάθεζεο 

o Να γξάθεη εκεξνιόγην γηα λα αθεγεζεί ζε 

απιφ χθνο πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο. 

o Ο αόξηζηνο ησλ ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ 

α θαη β ηάμεο 

o Να δεηά θαη λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα θάηη πνπ έγηλε 

ζην παξειζφλ. 

o Να ξσηά θαη λα απαληά γηα ηελ ψξα
14

 

 

 

 

Δπηθνηλσληαθνί/Λεηηνπξγηθνί 

o Να αθεγνύληαη ζε απιό πξνζσπηθό ύθνο 

κηα θαληαζηηθή ή πξαγκαηηθή ηζηνξία 

ζρεηηθά κε ην πνδήιαην πνπ έιαβε ρώξα 

ζην παξειζόλ. (ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ) 

o Να θαηαλννύλ ηνλ πνηεηηθό, κεινπνηεκέλν 

ιόγν ελόο ηξαγνπδηνύ κε ηε βνήζεηα ηεο 

εηθνλνγξάθεζεο. (ΚΑΣΑΝΟΖΖ) 

o Να δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο έξγα 

(εηθφλεο, δηαιφγνπο, θφκημ, ζπγγξαθή  

o εκεξνινγίνπ, ηξαγνχδη, ρξνλνιφγην) 

αλάινγα κε ην καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι, 

εκπλεφκελνη/εο  απφ ην πνίεκα «Ζ 

πνδειάηηζζα». (ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ) 

Γνκηθνί: 

o Να θάλνπλ επαλάιεςε ζηνλ ζρεκαηηζκό 

ηνπ ανξίζηνπ ζπρλόρξεζησλ ξεκάησλ 1εο 

θαη 2εο ζπδπγίαοκέζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. (ΓΝΩΖ) 

Λεμηινγηθνί: 

o Να θαηαζθεπάζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

γξαθηθνχο νξγαλσηέο κε ην λέν ιεμηιφγην. 

(ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ) 

πλαηζζεκαηηθνί-θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί : 

o Να γλσξίζνπλ ηνλ Οδπζζέα Διχηε σο 

δεκηνπξγφ πνηεηηθνχ ιφγνπ. (ΓΝΩΖ) 

o Να εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα φζα 

δηαδξακαηίδνληαη ζην πνίεκα. 

(ΓΔΞΗΟΣΖΣΑ) 

2.7. 1ε&2ε  Γηδαθηηθή ώξα:  

Δηζαγσγή  -  Πξνζέξκαλζε/Πξνδξαζηεξηόηεηα      

Με ηελ είζνδν ζηελ ηάμε αθηεξψζεθαλ κεξηθά ιεπηά γηα ηνλ ραηξεηηζκφ θαη εξσηήζεηο 

ξνπηίλαο ζηνπο καζεηέο «ηη θάλεηε;», παξνπζίεο θηι. Αλαθνηλψζεθε ζηνπο καζεηέο φηη 

πξφθεηηαη λα δηαβάζνπλ έλα πνίεκα κε ηίηιν «Ζ πνδειάηηζζα». Αξρηθά, νη καζεηέο 

                                                 
14

Ο ζηφρνο αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξε ηελ Δλφηεηα 6 ηνπ βηβιίνπ ζηελ νπνία δηδάζθεηαη θαη ε ψξα, σζηφζν, δελ 

απνηέιεζε ζηφρνο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο.  
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θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ αγαπεκέλε ηνπο ζπλήζεηα, ην πνδήιαην. Αθεγήζεθαλ 

πεξηζηαηηθά, πεξηέγξαςαλ ην πνδήιαηφ ηνπο θηι. Ζ ζπδήηεζε επέζηξεςε ζηνλ ηίηιν ηνπ 

πνηήκαηνο θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα καληέςνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Οη 

δηδάζθνπζεο έζεζαλ ζηνπο καζεηέο ην εξψηεκα: «Ζ πνδειάηηζζα είλαη έλα θνξίηζη πνπ 

θάλεη πνδήιαην. Μηα κέξα βγήθε έμσ θαη…Ση λνκίδεηε φηη έγηλε;». Αθνινχζεζε ζπδήηεζε 

ζηελ νπνία νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην εξψηεκα πνπ ηνπο 

ηέζεθε. ηε ζπλέρεηα, νη δηδάζθνπζεο ελεκέξσζαλ ηνπο καζεηέο φηη πξφθεηηαη λα αθνχζνπλ-

παξαθνινπζήζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο πνδειάηηζζαο. 

Ζ πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κε ην πνίεκα έγηλε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ κε παηγληψδε 

ραξαθηήξα, ελψ, εζηίαζε, θπξίσο, ζηελ αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ, ηεο κνπζηθφηεηαο θαη ηεο 

απφιαπζεο ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ (Σνθκαθίδνπ θαη Κνζκίδνπ, 2003).Δπηιέρζεθε κηα πνιπ-

αηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ηνπ βίληεν:
15

«Ζ 

πνδειάηηζζα-ην πνίεκα κεινπνηεκέλν»
16

 κε ζπλνδεία ππφηηηισλ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο 

δηδάζθνπζεο θαη ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

επηιέρζεθε δηφηη κέζσ ηνπ βίληεν ηα παηδηά αθνχλε ηε γιψζζα, ηελ επαλαιακβάλνπλ, 

κηκνχληαη ηνλ ηνληζκφ, ηελ πξνθνξά θαη ηηο εθθξάζεηο κε κεγάιε επθνιία θαη επραξίζηεζε. 

Οη εηθφλεο, εθηφο απφ αληηθείκελν παξαηήξεζεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα 

δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αλάιπζεο αιιά θαη θαηαλφεζεο 

(θπξφεξα, 2003). Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ παξαθίλεζε 

ηεο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή σο κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα (Σνθκαθίδνπ θαη Κνζκίδνπ, 2013). 

Δπαθή ησλ καζεηώλ κε ηα δεδνκέλα – Κύθινο Γξαζηεξηόηεηαο- Δζηίαζε ζηε γιώζζα  

Δπηδηψρζεθε ε δηαθνξνπνίεζε πεξηερνκέλνπ σο πξνο ηελ εηνηκφηεηα. Αμηνπνηήζεθαλ νη 

παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: α.Κείκελα δηαθνξεηηθήο αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο, β. Τιηθφ κε 

επηζεκάλζεηο θχξησλ ζηνηρείσλ γ.Βηληενζθνπεκέλν/καγλεηνθσλεκέλν πιηθφ. Οη καζεηέο 

κεηαθέξζεθαλ ζηνπο ζηαζκνχο κάζεζεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα
17

. Πξηλ ηε δεχηεξε πξνβνιή ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ηνπο 

γλσζηνπνηήζεθε φηη παξαθνινπζψληαο ην βίληεν θαινχληαη λα εζηηάζνπλ ηε πξνζνρή ηνπο 

ζηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ φπσο εκθαλίδνληαη ζε απηφ. Ζ ηάμε ρσξίζηεθε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηάμεο ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο νκάδεο κε βάζε ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ, ελ 

πξνθεηκέλσ, ηηο ηδηαίηεξεο γισζζηθέο ηνπο αλάγθεο θαη σο ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ζε 

«ρακειφ», «κέζν» θαη «πςειφ» επίπεδν. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηηο 

ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ ε απνζαθήληζε ησλ φξσλ ρακειφ, κέζν θαη πςειφ νη νπνίνη 

πεξηγξάθνπλ ηελ απφδνζε ηνπ εθάζηνηε καζεηή ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη δε 

ραξαθηεξίδνπλ ην ζχλνιν ηεο πνξείαο θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή, σζηφζν, πηνζεηνχληαη 

γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

                                                 
15

 Ζ εηθνλνγξάθεζε έγηλε απφ ηελ Μαξία Πινπζίνπ.  
16

Γηαηίζεηαη ζην: https://drive.google.com/file/d/167d2UdyUyuW0QV1slkysq_fJYuF7Ujqv/view?usp=sharing 
17

Οη ζηαζκνί κάζεζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ θέληξα κάζεζεο σο πξνο ηε κνληκφηεηα. Οη ζηαζκνί 

δεκηνπξγνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ελφο καζήκαηνο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα, ηελ εηνηκφηεηα, ην καζεζηαθφ 

πξνθίι  ησλ καζεηψλ (King-Shaver, 2008). 

https://drive.google.com/file/d/167d2UdyUyuW0QV1slkysq_fJYuF7Ujqv/view?usp=sharing
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καζεηψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνχο δφζεθε δηαβαζκηζκέλε. Δηδηθφηεξα, ηνπο δφζεθαλ θάξηεο 

κε εηθνλνγξαθεκέλνπο ηνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο κε θνηλφ ζηφρν φισλ ησλ νκάδσλ λα 

βάινπλ ηνπο ζηίρνπο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην πνίεκα θαη λα ην επαλαζπλζέζνπλ 

(εηθφλα 4). 

 

 
Δηθόλα 4: Οη καζεηέο/ηξηεο ζπλεξγάδνληαη γηα λα βάινπλ ζηε ζεηξά ηηο θάξηεο κε ηνπο 

εηθνλνγξαθεκέλνπο ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο  

 

Δηδηθφηεξα γηα ηξία επηκέξνπο επίπεδα εηνηκφηεηαο: ην ρακειφ επίπεδν δφζεθαλ ζηνπο 

καζεηέο θάξηεο κε εηθφλα θαη ζηίρν φπνπ ηα ξήκαηα ήηαλ ππνγξακκηζκέλα θαη ην δεηνχκελν 

ήηαλ λα βάινπλ ηηο θάξηεο κε ηνπο εηθνλνγξαθεκέλνπο ζηίρνπο ζηε ζεηξά. ην κέζν επίπεδν, 

ηνπο δφζεθαλ θάξηεο κε ηηο εηθφλεο φπνπ νη ζηίρνη ήηαλ αλνινθιήξσηνη. Οη καζεηέο 

θιήζεθαλ λα βξνχλε ηηο θξάζεηο ή ηηο ιέμεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνπο ζηίρνπο. Σέινο ζην 

πςειφ επίπεδν ηνπο δφζεθαλ νη εηθφλεο θαη ρσξηζηά νη ζηίρνη. Καζήθνλ ησλ καζεηψλ ήηαλ 

λα ελψζνπλ ηα θνκκάηηα ησλ ζηίρσλ, λα ηνπο αληηζηνηρίζνπλ κε ηηο εηθφλεο θαη λα ηνπο 

βάινπλ ζε ζεηξά. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ηξηψλ νκάδσλ παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ ηάμε θαη ε δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψζεθε κε κία ηξίηε πξνβνιή ηνπ βίληεν. Οη 

δηδάζθνπζεο παξείραλ ζηα παηδηά αλαηξνθνδφηεζε, φπνπ θξίζεθε απαξαίηεην. 

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ ζην πνίεκα θαη κε ηηο 

εληππψζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθάιεζε ζηνπο καζεηέο. Δλ ζπλερεία, νη καζεηέο 

κεηέβεζαλ ζηνπο ζηαζκνχο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο 

ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο. Πξψηνο ζηαζκφο, ν ζηαζκφο ηεο ζπδήηεζεο γηα 

ην πνίεκα, ζην νπνίν κηθξέο νκάδεο καζεηψλ ζπδήηεζαλ γηα ην πνίεκα θαη παίδνληαο κε ηηο 

εηθνλνγξαθεκέλεο θάξηεο πξνζπάζεζαλ λα αιιάμνπλ ηελ ηζηνξία. Δπφκελνο ζηαζκφο, 

ζηαζκφο ηεο εηθφλαο, φπνπ νη καζεηέο επέιεγαλ λα δσγξαθίζνπλ κία εηθφλα-ζθελή ηνπ 

πνηήκαηνο. Σέινο, ν ζηαζκφο ησλ ιέμεσλ, φπνπ νη καζεηέο ζπλεξγαδφκελνη θαη έρνληαο σο 

παξάδεηγκα έλαλ γξαθηθφ νξγαλσηή δεκηνχξγεζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο γξαθηθνχο νξγαλσηέο 

κε ην άγλσζην ιεμηιφγην. Οη καζεηέο κπνξνχζαλ λα κεηαβαίλνπλ απφ ηνλ έλαλ ζηαζκφ ζε 

άιινλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Σφκνο 8, Σεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 281 απφ 416 

 

Δηθόλα5: Ζ πνδειάηηζζα κέζα από ηα κάηηα ησλ κηθξώλ καζεηώλ/ καζεηξηώλ 

3ε Γηδαθηηθή ώξα: Δμάζθεζε – Διεγρόκελε θαη Καζνδεγνύκελε Γξαζηεξηόηεηα-

Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ 

Ζ δηαθνξνπνίεζε επεμεξγαζίαο βαζίζηεθε ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Οη ζηξαηεγηθέο 

πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζε απηή ηε θάζε ηνπ καζήκαηνο ήηαλ: α. δεκηνπξγία θέληξσλ 

ελδηαθέξνληνο θαη νκάδσλ ζπδήηεζεο β. ζρεδηαζκφο έξγνπ κε βάζε ηελ αμηνπνίεζε πνιιψλ 

ελδηαθεξφλησλ γ. δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκέλεο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. 

Πεξλψληαο ζηελ επφκελε θάζε ηνπ καζήκαηνο θαη, αθνχ, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο νκάδεο κε 

θξηηήξην ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε δεχγε 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθεζνχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ ανξίζηνπ δηεθπεξαηψλνληαο κία θιεηζηνχ 

ηχπνπ, ειεγρφκελε δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζεκαηνινγία αληιήζεθε απφ ηα θπξίαξρα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ (καγεηξηθή, δσγξαθηθή, ηαμίδηα), γηα ηα νπνία γξάθηεθαλ αληίζηνηρα ηξεηο
18

 

παξαιιαγέο ηνπ πνηήκαηνο «Ζ πνδειάηηζζα»: «Ζ καγείξηζζα» (εηθφλα 6,7), «Ο δσγξάθνο», 

«Ο ηαμηδηψηεο».  

 

Δηθόλα 6:Ζ Μαγείξηζζα ηνπ πνηήκαηνο δσγξαθηζκέλε από καζεηέο ηεο ηάμεο 

Δηθόλα 7: Παξάδεηγκα ειεγρόκελεο δξαζηεξηόηεηαο «Ζ καγείξηζζα» 

 

                                                 
18

Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά κέξνο ηνπ πιηθνχ.  
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Ζ θαζνδεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα, κεηθηνχ ηχπνπ, απνηέιεζε ζπλέρεηα ηεο ειεγρφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνεγήζεθε θαη δηαθνξνπνηήζεθε, επίζεο, σο πξνο ηελ εηνηκφηεηα θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Δηδηθφηεξα, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο  λα  γξάςνπλ κηα 

ζχληνκε θαληαζηηθή ηζηνξία κε ηίηιν: «Ση έγηλε φηαλ ε πνδειάηηζζα ζπλάληεζε ηε 

καγείξηζζα/ ηνλ ηαμηδηψηε/ ηνλ δσγξάθν» ζε έμη πξνηάζεηο. ην ρακειφ επίπεδν δφζεθε 

ζηνπο καζεηέο θχιιν εξγαζίαο κε έμη εκηηειείο πξνηάζεηο πνπ πεξηιάκβαλαλ ζπρλφρξεζηα 

ξήκαηα 1εο θαη 2εο ζπδπγίαο ζηνλ αφξηζην θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηηο ζπλερίζνπλ. ην κέζν 

επίπεδν δφζεθε ζηνπο καζεηέο θχιιν εξγαζίαο κε δέθα ζπρλφρξεζηα ξήκαηα ζηνλ αφξηζην 

θαη ηνπο δεηήζεθε λα επηιέμνπλ ηα ξήκαηα πνπ ζέινπλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ πξνηάζεηο. 

Σέινο, ζην πςειφ επίπεδν δφζεθε ζηνπο καζεηέο ην θχιιν εξγαζίαο ρσξίο επηπιένλ βνήζεηα 

θαη ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα. ηφρνο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο, σο πξνο ηελ 

εηνηκφηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, δξαζηεξηφηεηαο, ήηαλ νη καζεηέο λα 

αθεγεζνχλ κία ηζηνξία πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην παξειζφλ θάλνληαο ρξήζε ξεκάησλ ζηνλ 

αφξηζην. 

4ε Γηδαθηηθή ώξα: Δπηθνηλσληαθή δξαζηεξηόηεηα-Γηαθνξνπνίεζε ηειηθνύ πξντόληνο 

κε βάζε ην καζεζηαθό πξνθίι.  

ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ επηδηψρζεθε ε δηαθνξνπνίεζε ηειηθνχ 

πξντφληνο κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αμηνπνηήζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο ηξίιηδαο (εηθφλα 8) φπνπ ζρεδηάζηεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πξνθίι καζεηψλ. Οη καζεηέο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ. Ζ 

ηξίιηδα απαξηίδεηαη απφ νρηψ δξαζηεξηφηεηεο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο. ηελ πξψηε ζεηξά 

παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε ρακειφ βαζκφ δπζθνιίαο, ζηε δεχηεξε ν βαζκφο 

δπζθνιίαο απμάλεηαη, ελψ, ζηελ ηξίηε ζεηξά ηα δεηνχκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, απαηηνχλ 

επεμεξγαζία ζε βάζνο. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά κεξηθά απφ ηα θχιια εξγαζίαο 

ηεο ηξίιηδαο ζπκπιεξσκέλα απφ ηνπο καζεηέο (εηθφλα 9 «Γξάςε έλαλ δηάινγν κεηαμχ ηεο 

πνδειάηηζζαο θαη ηνπ παηδηνχ», εηθφλα 10«Εσγξάθηζε έλα θφκηθ γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

πνδειάηηζζαο» θαη εηθφλα 11 «Γξάςε κε έλαλ ζπκκαζεηή ζνπ ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Ση 

έθαλε ην παηδί κεηά;».  
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Δηθόλα 8: Τξίιηδα 

 

 

 

 

Δηθόλα 9: Γξάθσ έλαλ δηάινγν αλάκεζα ζηελ πνδειάηηζζα θαη ην παηδί 

Δηθόλα 10: Εσγξαθίδσ έλα θόκηθ γηα ηελ ηζηνξία ηεο πνδειάηηζζαο 
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Δηθόλα 11: Γξάθσ κε έλαλ ζπκκαζεηή ζνπ ηελ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Τη έθαλε ην παηδί κεηά; 

ην ηέινο ηεο 4
εο

 ψξαο, πξνβάιιεηαη PowerPoint
19

 κε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πνηεηή, 

Οδπζζέα Διχηε. Σα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη κε ηδηαίηεξα απιντθφ ιφγν ψζηε λα γίλνληαη 

θαηαλνεηά απφ ηνπο καζεηέο θαη ζπλνδεχνληαη απφ έλα γξαθηθφ νξγαλσηή (ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ) (εηθφλα 12)ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα πην ζεκαληηθά 

γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ πνηεηή. 

 

Δηθόλα 12: Γξαθηθόο νξγαλσηήο γηα ηε δσή ηνπ πνηεηή 

3. Αμηνιόγεζε 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο, ε αμηνιφγεζε ήηαλ ζπληξέρνπζα, ζπλερήο 

θαη δηακνξθσηηθή ρσξίο λα ππάξρεη βαζκνινγία. Δίρε δηαθνξνπνηεηηθφ ραξαθηήξα, κε ηελ 

έλλνηα φηη ζε θάζε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο αμηνινγνχληαλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ 

(πεξηερφκελν, δηαδηθαζία ή πξντφλ) (Heacox, 2009), ελψ ππήξρε αλαηξνθνδφηεζε θαη 

θαζνδήγεζε φπνπ θαη φπνηε θξηλφηαλ αλαγθαίν απφ ηηο δηδάζθνπζεο. Δπηπξφζζεηα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ κέξνπο ησλ δηδαζθνπζψλ Πξσηφθνιιν Παξαηήξεζεο- Αμηνιφγεζεο 
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Γηαηίζεηαη ζην :https://drive.google.com/file/d/1zHBthKHbF9uI2b1eBvEkZs5_l3XFKbDR/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ddLVM4DLcH7bybNkEM4KNpjZmP81G9An/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHBthKHbF9uI2b1eBvEkZs5_l3XFKbDR/view?usp=sharing
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γηα ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά. ην πξσηφθνιιν εμεηάζηεθε ζε ηη βαζκφ έρνπλ επηηεπρζεί νη 

βαζηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο, ελψ, ε πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο έγηλε κε ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο (πνιχ θαιά, αξθεηά θαιά, φρη θαη ηφζν θαιά, ζρεδφλ θαιά, θαζφινπ) θαη 

επηπξφζζεηα κε ζρφιηα γηα ηνλ θάζε καζεηή μερσξηζηά. 

4. Σπκπεξάζκαηα 

Σν παξφλ ζρέδην καζήκαηνο βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο 

εθαξκφζηεθε κε επηηπρία, θαζψο αληαπνθξίζεθε ζηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ, ελψ ην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ αληέδξαζε ζεηηθά ζηνλ θαηλνχξην ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. ε θάζε 

ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο ππήξρε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο ζπδεηήζεηο 

πνπ πξνέθππηαλ ζρεηηθά κε απηέο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηφζν ζηηο νκαδηθέο, 

φζν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε δεχγε, ππήξμε αξκνληθή, κε ηνπο καζεηέο λα δειψλνπλ ηελ 

πξνηίκεζή ηνπο ζηηο πην δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δεκηνπξγία θφκηθ.  

Ζ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο γισζζηθέο αλάγθεο, ην καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ πνηήκαηνο 

(κνπζηθή, εηθφλεο, βίληεν), δεκηνχξγεζαλ έλα θιίκα επραξίζηεζεο πνπ επλφεζε ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο θαη ηνπο ελζάξξπλε λα πεξηγξάςνπλ πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο κε ην πνδήιαην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπδήηεζε επεθηάζεθε ζηε ζσζηή ρξήζε 

ηνπ πνδειάηνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο.  

Ο γξαθηθφο νξγαλσηήο κε ηε δσή ηνπ πνηεηή εληππσζίαζε ηνπο καζεηέο θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πξνβνιή ηνπ PPT ηνπο βνήζεζε λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο βαζηθφηεξεο πιεξνθνξίεο.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, αλ θαη απνηειεί κηα θνπηαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, θαζψο απαηηείηαη απμεκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, εμαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κάζεζεο. Οη δηδάζθνληεο παξαθνινπζνχλ θαιχηεξα ηελ πξφνδν 

ησλ καζεηψλ ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο, έρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ.  

Δηδηθφηεξα, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο/μέλεο ε παξνχζα δηδαθηηθή 

πξφηαζε απνηειεί έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο 

Γηδαζθαιίαο θαη επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία αλάινγσλ δηδαζθαιηψλ. 
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