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Abstract: The aim of this paper is to present the design and implementation of a teaching 

intervention on differentiated instruction that was developed for the 4th Grade of primary 

school, alongside the cooperation of various teachers. The novelty of this teaching plan is that 

an experimental interdisciplinary approach is attempted in differentiated instruction, in order 

to bring together three different school subjects (Mathematics, English, Physical Education). 

In particular, this complex didactic scenario is structured within the framework of 

differentiated instruction, focuses on one main topic (problem solving on four mathematical 

operations) and identifies individual goals and concepts related to the different school subjects 

involved. The theoretical approach, the methodology and the development phases of the 

lesson are presented, including examples of activities. Finally, there is an evaluation of the 

impact of this innovative approach on the extend of the effectiveness of learning. 
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Πεξίιεςε: Σην παξόλ άξζξν παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε κηαο δηδαθηηθήο 

πξόηαζεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηε Γ΄ ηάμε Γεκνηηθνύ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο θαη εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ πνπ δηδάζθνπλ ζηελ ίδηα 

ηάμε. Η θαηλνηνκία ηνπ ελ ιόγσ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ ζπλίζηαηαη ζην όηη επηρεηξείηαη κηα 

πεηξακαηηθή δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κε ζηόρν λα 

δηαζπλδεζνύλ ηξία δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα (Μαζεκαηηθά, Αγγιηθά, Φπζηθή 

Αγσγή). Σπγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα έλα ζύλζεην δηδαθηηθό ζελάξην κέζα ζε εληαίν πιαίζην 

(δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία) πνπ έρεη σο βάζε έλα θεληξηθό ζέκα (επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά) θαη πξνρσξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό επηκέξνπο ζηόρσλ 

θαη ελλνηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Παξνπζηάδεηαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ε κεζνδνινγία θαη νη θάζεηο αλάπηπμεο ηεο δξάζεο, όπσο επίζεο θαη 

παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ. Τέινο, αμηνινγείηαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο απηή ε θαηλνηόκα εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία, Μαζεκαηηθά, Αγγιηθά, Φπζηθή Αγσγή.  
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Δηζαγσγή  

Οη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηε ζύγρξνλε θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα έρνπλ επηθέξεη πνιύπιεπξε δηαθνξνπνίεζε ζην καζεηηθό πιεζπζκό: 

αηνκηθή, πνιηηηζκηθή, γισζζηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη ζξεζθεπηηθή. Σ’ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο έληνλεο εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνύ πιεζπζκνύ ε ύπαξμε ελόο 

κέζνπ, ηππηθνύ καζεηή θαη άξα κηαο εληαίαο δηδαζθαιίαο πνπ απεπζύλεηαη ζε απηόλ 

απνδεηθλύεηαη ζεσξεηηθά δπζπξόζηηε θαη πξαθηηθά αλαπνηειεζκαηηθή (Παληειηάδνπ, 2000). 

Οη ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ε έθθιεζε γηα ηζόηεηα έρεη νδεγήζεη ηα ζρνιεία 

ζηε δεκηνπξγία ηάμεσλ κηθηώλ ηθαλνηήησλ. Απηέο νη ηάμεηο κηθηήο ηθαλόηεηαο κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ δσληαλό παξάδεηγκα ηζόηεηαο επθαηξηώλ, αλ νη καζεηέο δερηνύλ ηέηνηα 

δηδαζθαιία, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν εηνηκόηεηάο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην 

καζεζηαθό ηνπο ζηπι, κεγηζηνπνηώληαο ηηο επθαηξίεο ηνπο γηα αλάπηπμε 

(McLaughlin&Talbert, 1993). 

Η Tomlinson (2003) ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά, πσο ν κόλνο ηξόπνο γηα λα κπνξέζεη ε παηδεία 

λα ζπκβαδίζεη κε ηελ αλάπηπμε θαη πξόνδν ηεο θνηλσλίαο καο είλαη λα βξεη εθείλνπο ηνπο 

θαηλνηόκνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα δηαθνξνπνηεζεί ε δηδαζθαιία, ώζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ. Η θαηλνηνκία ζηελ 

εθπαίδεπζε εζηηάδεηαη ζε ελέξγεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ θαη πξνσζνύλ λέεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε 

κε ηελ αιιαγή αξρώλ, ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, ηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθώλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ηε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθώλ κέζσλ (Fullan, 1991). 

Σην παξόλ άξζξν αλαπηύζζεηαη κηα δηδαθηηθή πξόηαζε ζρεδηαζκέλε ζύκθσλα κε ηεο αξρέο 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κε βαζηθό γεληθό ζηόρν ηελ εμάζθεζε ησλ καζεηώλ ηεο 

Γ ηάμεο ζε πξνβιήκαηα Μαζεκαηηθώλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ θαη εθαξκνγή ζε ηξία 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα: Μαζεκαηηθά, Αγγιηθά, Φπζηθή Αγσγή. Τν ζπγθεθξηκέλν 

εγρείξεκα αθνξά ζην ζρεδηαζκό κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κέζα ζε εληαίν πιαίζην 

(δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία) πνπ έρεη σο βάζε έλα θεληξηθό ζέκα (επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά) θαη πξνρσξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκό επηκέξνπο ζηόρσλ 

θαη ελλνηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. ρξήζε ηνπ 

SimplePresent-Απινύ Δλεζηώηα ζηα Αγγιηθά ή ηελ εμάζθεζε ηζνξξνπίαο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνύ ζηε Φπζηθή Αγσγή). Καζώο ζηε δηδαθηηθή απηή πξόηαζε πξνζδίδεηαη 

βησκαηηθή θαη επξεκαηηθήκνξθή µε ζηόρν ηελ ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο, είλαη αλαγθαία, ζύκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνύξα (2003), ε ζύκπξαμε γλώζεσλ 

από δηαθνξεηηθνύο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο. Οη επηκέξνπο ζηόρνη θαη δεμηόηεηεο πνπ 

ηέζεθαλ ζηα αληηθείκελα ησλ Αγγιηθώλ θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο αληιήζεθαλ από ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα (ΑΠΣ) ησλ δύν καζεκάησλ γηα ηε Γ΄ Γεκνηηθνύ, ζπλδέζεθαλ κε 

εθείλνπο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη δηακνξθώζεθαλ όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

(Πίλαθαο 1).  
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Πίλαθαο 1. Σηόρνη ησλ δηαθνξεηηθώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ε δηαζύλδεζή ηνπο 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑΣΥΝΓΔΣΗ 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ:  

Οη καζεηέο εμεξεπλνύλ κία 

θαηάζηαζε, θαηαζθεπάδνπλ 

εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, 

δηαηππώλνπλ δηαθνξεηηθά ην ίδην 

πξόβιεκα, αλαγλσξίδνπλ θαη 

πεξηγξάθνπλ αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο, εξεπλνύλ αλνηρηέο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα καζεκαηηθά 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα 

θαηαλνήζνπλ γλσζηά νλόκαηα 

θαη ιέμεηο ζε απιέο πξνηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηνύλ απιέο ιέμεηο θαη 

εθθξάζεηο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο ή κηα 

εηθόλα, κπνξνύλ λα 

ζπλδηαιέγνληαη κε απινύο 

ηξόπνπο, κπνξνύλ λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο θαη λα δώζνπλ 

απαληήζεηο πάλσ ζε απιά ζέκαηα. 

Να κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

δεδνκέλα ελόο καζεκαηηθνύ 

πξνβιήκαηνο γξακκέλνπ ζε απιή 

γιώζζα ζηα Αγγιηθά, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απιό ιεμηιόγην 

γηα λα παξνπζηάζνπλ ηε ιύζε ηνπ 

θαη λα επεμεξγαζηνύλ ηα 

δεδνκέλα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

Αγγιηθά θαη καζεκαηηθά ζε real-

lifesituations (π.ρ. γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή 

δηαγσληζκό). 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΥΝΓΔΣΗ 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ:  

Οη καζεηέο εμεξεπλνύλ κηα 

θαηάζηαζε, θαηαζθεπάδνπλ 

εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, 

δηαηππώλνπλ δηαθνξεηηθά ην ίδην 

πξόβιεκα, αλαγλσξίδνπλ θαη 

πεξηγξάθνπλ αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο, εξεπλνύλ αλνηρηέο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα καζεκαηηθά 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

Βαζηθέο έλλνηεο 

πξνζαλαηνιηζκνύ, αλάπηπμε 

αληηιεπηηθώλ ηθαλνηήησλ, 

εθκάζεζε θαηεπζύλζεσλ, 

αλάπηπμε αίζζεζεο ζώκαηνο, 

αληίιεςεο ρώξνπ, ζπληνληζκνύ, 

ελίζρπζε απηνζπγθέληξσζεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο. Έλλνηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη απηελέξγεηαο. 

Να ζπλδέζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ αληηιεπηηθώλ 

ηθαλνηήησλ κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη ην 

παηρλίδη ηνπο. Να 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο ζηα 

καζεκαηηθά γηα θα μεπεξάζνπλ 

δνθηκαζίεο ζε έλα παηρλίδη 

ζπλεξγαζίαο. 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην – Μεζνδνινγία 

Ο όξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην 

ζρεδηαζκό ηνπ ζπλόινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. 

Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζε δύν βαζηθνύο άμνλεο: ζην 

καζεηή θαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα. (Tomlinson, 2001, 2003; Κνπηζειίλε, 2001, 2006 ). 

Όζνλ αθνξά ζηνλ πξώην άμνλα, ην καζεηή, δηαθξίλνπκε ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο: ηελ 

εηνηκόηεηά ηνπ ή αιιηώο ην επίπεδν επίδνζεο (readiness), ηα ελδηαθέξνληά ηνπ (interest) θαη 

ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη (καζεζηαθό πξνθίι, learningprofile). Αληίζηνηρα, 

ζε ό,ηη αθνξά ζην δεύηεξν άμνλα, δειαδή ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία, 

δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ην πεξηερόκελν (content), ηελ επεμεξγαζία ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ (process), ην ηειηθό πξντόλ (product) θαη ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ 

(learningenvironment) (Tomlinson, 2001).   

Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη όρη 

κεηά από απνηπρία. Ο εθπαηδεπηηθόο ζρεδηάδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ θαη δελ πεξηκέλεη λα απνηύρεη ε δηδαζθαιία γηα 

λα παξέκβεη δηνξζσηηθά ζηε ζπλέρεηα. Οη εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ζην θαηάιιειν επίπεδν 

δπζθνιίαο έηζη ώζηε λα θηλεηνπνηνύλ ελεξγά ηνπο καζεηέο ζε όιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζήο 

ηνπο. Δξγαζίεο πνπ είλαη πνιύ εύθνιεο, γίλνληαη αληαξέο ελώ εξγαζίεο πνπ είλαη πνιύ 

δύζθνιεο πξνθαινύλ απνγνήηεπζε (Tomlinson, 2010). 

Δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην επίπεδν ή ηε καζεζηαθή εηνηκόηεηα ηνπ 

καζεηή: Η καζεζηαθή εηνηκόηεηα δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο έκθπηεο ηθαλόηεηεο ηνπ καζεηή, αιιά 

αληαλαθιά ηηο γλώζεηο ηνπ θαη ηηο δεμηόηεηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό ζεκείν θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε καζεζηαθή ελόηεηα ή δεμηόηεηα. Η δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αθνξά 

ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζε εθείλν ην επίπεδν πνπ ν καζεηήο είλαη ήδε έηνηκνο λα 

πξνρσξήζεη ρσξίο όκσο λα κπνξεί λα ην θάλεη κόλνο ηνπ. Σην ζεκείν απηό μεθηλά ε 

«πξαγκαηηθή κάζεζε» (Tomlinson, 2010) θαη απηό κπνξεί λα εληνπηζζεί κόλν κέζα από ηελ 

αμηνπνίεζε πιήζνπο δεδνκέλσλ αμηνιόγεζεο. Από ηε ζηηγκή πνπ ν εθπαηδεπηηθόο έρεη βξεη 

αθξηβώο ζε πνην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη ε δηδαζθαιία, κπνξεί λα ξπζκίζεη θαηάιιεια 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο. Οη καζεηέο, γηα λα κάζνπλ θαηλνύξηεο έλλνηεο, κπνξεί λα 

δνπιεύνπλ είηε θάησ από ην επίπεδν ηεο ηάμεο είηε πάλσ από απηό ή λα θαιύπηνπλ ηα 

πξνεγνύκελα θελά ηνπο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ζε θάζε νκάδα ζπρλά δηαθνξνπνηνύληαη 

αλάινγα κε ην βαζκό δπζθνιίαο πνπ πεξηέρνπλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο κε 

ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο κηθξόηεξε από ην κέζν όξν ηνπ επηπέδνπ ηεο ηάμεο ζα αλαιάβνπλ 

εξγαζίεο ιηγόηεξν ζύλζεηεο από εθείλεο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνύλ νη πην πξνρσξεκέλνη 

καζεηέο.  

Δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή: Αλακθηζβήηεηα, γηα λα κάζνπκε 

θάηη ζα πξέπεη λα ζέινπκε λα ην κάζνπκε, ή αιιηώο λα έρνπκε θίλεηξν γηα κάζεζε. Γύν 

παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ην θίλεηξν ηνπ καζεηή γηα 

κάζεζε, είλαη: ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό πνπ πξέπεη λα 

θαηαθηήζεη θαη ε δπλαηόηεηά ηνπ λα επηιέμεη κόλνο ηνπ (Hall, 2002). Αξρηθά, ν 

εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί εξσηεκαηνιόγηα θαη ξνπκπξίθεο αμηνιόγεζεο γηα λα θαζνξίζεη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. Σηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο αλαιύεη 

ην βαζηθό ζέκα ζε ππνζέκαηα αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. Η δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αμηνπνηήζνπλ ζην ζρνιείν ό,ηη γλώζεηο έρνπλ ήδε από ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη 

αλαηξνθνδνηεί ην θίλεηξό ηνπο γηα κάζεζε (Tomlinson, 2004). 

Δηαθνξνπνίεζε αλάινγα κε ην καζεζηαθό πξνθίι ηνπ καζεηή: Σύκθσλα κε ηνπο Gardner  

(1983) θαη Sternberg (1985), νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

(νπηηθνί, αθνπζηηθνί, θηλαηζζεηηθνί, ινγηθνκαζεκαηηθνί, θιπ). Η δηαθνξνπνίεζε ηεο 
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δηδαζθαιίαο κε βάζε ην καζεζηαθό πξνθίι αθνξά ζηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνύ από 

ηνλ εθπαηδεπηηθό (πξνθνξηθά, νπηηθά, από ην κέξνο ζην όιν ή ην αληίζεην), ζηε ζπλέρεηα ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ηέινο ζηνπο ηξόπνπο αμηνιόγεζεο ζύκθσλα 

κε ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο λνεκνζύλεο (γισζζηθή, καζεκαηηθή, νπηηθνρσξηθή, κνπζηθή, 

θηλαηζζεηηθή, δηαπξνζσπηθή, ελδνπξνζσπηθή). 

Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη ζηνπο ηξόπνπο πνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί ε ζρνιηθή ηάμε (ππνζηήξημε από ηνλ εθπαηδεπηηθό, νξγάλσζε ρώξνπ, 

πξόζβαζε ζε νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή ΤΠΔ, αηζζεηηθή) ώζηε λα απνηειεί έλα πεξηβάιινλ 

πνπ εληζρύεη ηε καζεζηαθή πξνζπάζεηα ηνπ θάζε καζεηή. Σην Γεκνηηθό πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ρώξνη κέζα ζηελ αίζνπζα όπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα απνκνλώλνληαη ή λα 

ζπλεξγάδνληαη. Δθεί ζα βξίζθνπλ πιηθά πνπ κπνξεί λα αληαλαθινύλ δηάθνξεο θνπιηνύξεο 

(π.ρ εηθόλεο, αληηθείκελα) ή ηνπο ζπκίδνπλ ην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ ηνπο (π.ρ. 

καμηιάξεο δαπέδνπ, ραιάθηα). Δπίζεο, είλαη μεθάζαξν, ζύκθσλα κε ηελ Tomlinson (2003), 

όηη ζηηο ηάμεηο καο ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα «θηλνύληαη» γηα λα κάζνπλ. Ο 

εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη λα δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο κε ζθνπό ηελελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηώλ ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζα θαιύπηνπλ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπο. Βαζηθό δνκηθό ζηνηρείν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη ε επέιηθηε νκαδνπνίεζε (flexiblegrouping) (King-

Shaver&Hunter, 2003), πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηπραία νκαδνπνίεζε, νκνηνγελείο 

νκάδεο, νκάδεο θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, κηθηνύ επηπέδνπ νκάδεο, νκάδεο επηινγήο ησλ 

καζεηώλ. Κάζε κνξθή νκαδνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη θαηάιιειε γηα δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο, 

αξθεί λα δηεπθνιύλεη ηε κάζεζε γηα ηνπο καζεηέο. 

2. Υινπνίεζε ηεο δξάζεο 

2.1. Οκάδα – ζηόρνο θαη αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζελαξίνπ 

Η νκάδα ζηόρνο ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ην παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην είλαη νη καζεηέο ηεο Γ 

Γεκνηηθνύ. Βαζηθόο ζηόρνο θαη αθεηεξηαθή αλάγθε πνπ πξνζπαζήζακε λα θαιύςνπκε είλαη 

ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Πξηλ ην ζρεδηαζκό ησλ 

δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ έγηλε δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε (pre-assessment) µε ηεζη 

δηαβαζµηζµέλεο δπζθνιίαο ζε καζεκαηηθνύοππνινγηζκνύο θαη πξνβιήκαηα ησλ ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ ώζηε λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν θάζε καζεηήο θαη λα ππάξρεη 

κηα μεθάζαξε εηθόλα γηα ην θάζκαεηνηκόηεηαο θαη ην επίπεδν ηεο ηάμεο. Δπίζεο, 

δόζεθαλεξσηεκαηνιόγηα δηεξεύλεζεο ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαιύηεξα 

(καζεζηαθό πξνθίι), θαη ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο. 

Από ηελ αμηνιόγεζε ηεο γλσζηηθήο εηνηκόηεηαο πξνέθπςε όηη: θάπνηνη καζεηέο 

δπζθνιεύνληαλ µε ηνπο θαλόλεο θαη ηηο ηερληθέο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. Μπνξεί 

λα γλώξηδαλ µόλν ηελ πξνπαίδεηα (απνζηήζηζε) ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ 
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πνιιαπιαζηαζκνύ. Κάπνηνη άιινη καζεηέο γλώξηδαλ πξόζζεζε, αθαίξεζε θαη 

πνιιαπιαζηαζκό, αιιά ρξεηάδνληαλ πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα ηηο εθαξκόζνπλ θαη ήηαλ 

έηνηκνη λα γλσξίζνπλ ηελ ηερληθή ηεο δηαίξεζεο. Άιινη καζεηέο έβξηζθαλ «βαξεηέο» απηέο 

ηηο ηξεηο πξάμεηο, είραλ ηελ δηαίζζεζε θαηαλόεζεο ηεο δηαίξεζεο ή κπνξεί λα έκαζαλ µόλνη 

ηνπο ηε δηαίξεζε εκπεηξηθά. 

3. Γηαθνξνπνίεζε ζηα Μαζεκαηηθά:  πξνβιήκαηα, ζθέςε, ιύζε 

Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηε καζεζηαθή εηνηκόηεηα: 

Με βάζε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ, νη καζεηέο θαηαηάζζνληαη 

ζε έλα από ηα ηξία πξνβιεπόκελα καζεζηαθά επίπεδα (Αξράξηνη, Μεζαίνη θαη 

Πξνρσξεκέλνη) ζρεκαηίδνληαο ηξεηο νκνηνγελείο νκάδεο. Με ζηόρν ηελ εθπιήξσζε ησλ 

δηθώλ ηεο πξνζδνθώκελσλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ, ζε θάζε νκάδα δόζεθαλ κηα ζεηξά από 

δηαβαζκηζκέλεο, ζε βαζκό δπζθνιίαο, δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο κάζεζεο.  

Παξάδεηγκα Δξαζηεξηόηεηαο: Οη καζεηέο θάζε επηπέδνπ ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη 

αζρνινύληαη κηα δξαζηεξηόηεηα ηύπνπ tictactoe (ηξίιηδα). Σε θάζε έλαλ από ηνπο 

«αληηπάινπο» δίλεηαη έλα θύιιν εξγαζίαο κε κηα ηξίιηδα. Σε θάζε έλα από ηα 9 πιαίζηα ηεο 

ηξίιηδαο ππάξρεη ε εθθώλεζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο, ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο. Οη 

καζεηέο δηαιέγνπλ ην Χ ή ην Ο θαη απνθαζίδνπλ πνηνο ζα «παίμεη» πξώηνο. Δπηιέγνπλ 

πιαίζην, ιύλνπλ ην καζεκαηηθό πξόβιεκα θαη ζεκεηώλνπλ Χ ή Ο αληίζηνηρα ζε θάζε πιαίζην 

πνπ ιύλνπλ επηδηώθνληαο λα ζρεκαηίζνπλ πξώηνη ηξίιηδα θαη λα θεξδίζνπλ.  

Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη ίδηα γηα όια ηα δεπγάξηα ησλ καζεηώλ, αλεμαξηήησο 

ηνπ καζεζηαθνύ ηνπο επηπέδνπ. Η δηαθνξά βξίζθεηαη ζην πεξηερόκελν ησλ πιαηζίσλ ηεο 

ηξίιηδαο. Σηνπο καζεηέο πνπ αλήθνπλ ζην πξώην, αλώηεξν γλσζηηθά επίπεδν, δίλνληαη 

πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ (ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο), κε ζηόρν ε ιύζε ησλ 

πξνβιεκάησλ λα πξαγκαηνπνηεζεί γξάθνληαο κόλν ην ζθεπηηθό ηνπο (ζθέςε) γηα ηε ζεηξά 

ησλ πξάμεσλ, αηηηνινγώληαο ηελ θάζε επηινγή ηνπο θαη αλαγλσξίδνληαο ην απνηέιεζκα ηεο 

θάζε πξάμεο (ηη είλαη απηό πνπ βξήθαλ) ώζηε λα κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, αλ 

ρξεηαζηεί, γηα λα ζπλερηζηεί ε «ιύζε» ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ επόκελε 

πξάμε. Σηε δεύηεξε, κεζαίνπ γλσζηηθά επηπέδνπ νκάδα, δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ (δπν έσο ηξεηο πξάμεηο) κε ζηόρν ε ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

γξάθνληαο κόλν ην ζθεπηηθό ηνπο (ζθέςε) γηα ηε ζσζηή ζεηξά ησλ πξάμεσλ. Η ηξίηε νκάδα 

είλαη ρακεινύ γλσζηηθά επηπέδνπ. Σηνπο καζεηέο δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ 

(έσο δπν δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα πξνρσξά ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

παξαδνζηαθά θάλνληαο πξώηα ηηο πξάμεηο θαη κεηά ηνπο δεηείηαη λα «πνπλ» πξνθνξηθά, 

βνεζνύκελνη από ηνλ εθπαηδεπηηθό, ην πώο ζθέθηεθαλ θαη ηέινο λα θαηαγξάςνπλ ηε ζθέςε 

ηνπο.  
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Η αμηνιόγεζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηώλ γίλεηαη κε έηεξν-αμηνιόγεζε από ηνλ 

«αληίπαιν» παίθηε ηνπ δεπγαξηνύ κε βάζε έλα έληππν κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο πνπ έρεη 

δνζεί ζηνπο καζεηέο από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Οη ζσζηέο απαληήζεηο είλαη θαιπκκέλεο ώζηε λα 

κελ ππάξρεη ν θίλδπλνο νη καζεηέο λα δνπλ άζειά ηνπο ηηο απαληήζεηο όισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ. 

Ο εθπαηδεπηηθόο παξέρεη θπθιηθά ππνζηήξημε ζε όιεο ηηο νκάδεο. Τα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε νκάδα, αιιά ν ζηόρνο είλαη εληαίνο θαη αθνξά ηελ θαηαλόεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ηε ιύζε ηνπο πξώηα ζθεπηόκελνη, άξα θαηαλνώληαο ηα δεδνκέλα θαη ηα 

δεηνύκελα, θζάλνληαο ζηνλ ζηόρν, ηελ ηειηθή ιύζε ηνπ. 

Γηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην καζεζηαθό πξνθίι θαη ζηπι 

Ήδε από ηε θάζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιόγεζεο έρεη γίλεη ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ κε 

βάζε ηνπο ηύπνπο ηεοπνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ Gardner (1983). Σηελ αξρή απηήο ηεο 

δηδαθηηθήο ελόηεηαο νη καζεηέο νκαδνπνηνύληαη αλάινγα κε ηνλ πην «δπλαηό» ηύπν 

λνεκνζύλεο πνπ δηαζέηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αλαηεζνύλ νη εξγαζίεο. 

Παξάδεηγκα Δξαζηεξηόηεηαο: Ο δηδαθηηθόο ζηόρνο πνπ έρεη επηιεγεί ζε απηή ηε 

δξαζηεξηόηεηα είλαη θνηλόο γηα όιεο ηηο νκάδεο θαη αθνξά ζηελ εμάζθεζε ησλ καζεηώλ ζε 

πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ (ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο) κε ηελ ηερληθή cubing 

(θύβνο). Σε θάζε νκάδα καζεηώλ ν εθπαηδεπηηθόο παξαδίδεη έλα θύβν (θόθθηλνο-καζεηέο κε 

νπηηθναθνπζηηθό πξνθίι, πξάζηλνο- καζεηέο κε ινγηθνκαζεκαηηθό πξνθίι, κπιε-καζεηέο κε 

θηλαηζζεηηθό πξνθίι) θαη έλα θύιιν εξγαζίαο κε αξηζκεκέλα πξνβιήκαηα. Σε θάζε έδξα ησλ 

θύβσλ ππάξρεη έλαο αξηζκόο (1-6) πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα πξόβιεκα από ην θύιιν εξγαζίαο. 

Τα κέιε ηεο θάζε νκάδαο θάζνληαη θπθιηθά θαη έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηνλ αλάινγν θύβν. 

Κάζε καζεηήο ξίρλεη ηνλ θύβν δύν θνξέο θαη θπθιώλεη ζην θύιιν εξγαζίαο ηηο εθθσλήζεηο 

ησλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ώζηε κόιηο νινθιεξσζεί από όια ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ε ξίςε ηνπ θύβνπ λα μεθηλήζνπλ ηελ επίιπζε κέζα ζε ρξνληθό όξην πνπ έρεη 

νξηζζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

Σηελ πξώηε νκάδα κε νπηηθναθνπζηηθό πξνθίι δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ 

(ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Οη καζεηέο ηεο νκάδαο δνπιεύνπλ ζε δεπγάξηα θαηά ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ο έλαο καζεηήο ηνπ δεπγαξηνύ δηαβάδεη ην πξόβιεκα ζην 

ζπκκαζεηή ηνπ, έρνληαο θαη νη δπν ην θύιιν εξγαζίαο κπξνζηά ηνπο. Σηε ζπλέρεηα ν έλαο 

«αθεγείηαη» ηε ζθέςε/ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηε ζεηξά ησλ πξάμεσλ αηηηνινγώληαο ηεο, θαη 

ν άιινο ηε γξάθεη ζην θύιιν εξγαζίαο. Σην επόκελν πξόβιεκα αιιάδνπλ νη ξόινη.  

Σηε δεύηεξε νκάδα κε ινγηθνκαζεκαηηθό πξνθίι δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ 

(κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Δδώ ν θάζε καζεηήο δνπιεύεη κόλνο ηνπ αμηνινγώληαο 

ηα πξόβιεκα θαη γξάθνληαο ηε ζθέςε/ιύζε ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο ζην αηνκηθό ηνπ θύιιν 

εξγαζίαο. Σηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνπλ ηηο ιύζεηο ηνπο θαη θαηαιήγνπλ σο νκάδα ζε κηα θνηλά 

απνδεθηή ιύζε γηα θάζε πξόβιεκα ζην θύιιν εξγαζίαο. 

Σηελ ηξίηε νκάδα κε θηλαηζζεηηθό πξνθίι δίλνληαη πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ (κε 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξάμεηο). Τα πξνβιήκαηα πνπ δίλνληαη έρνπλ δεδνκέλα θαη δεηνύκελα 
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πνπ αθνξνύλ ρξήκαηα ή πξνβιήκαηα κε ηελ δηαθνξά ώξαο. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ θαη 

εξγάδνληαη ζηελ νκάδα ηνπο. Χξεζηκνπνηνύλ απηηθό πιηθό (π.ρ. ξνιόη ηνίρνπ ή λνκίζκαηα). 

Η ζθέςε/ιύζε είλαη πξντόλ νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ν θάζε καζεηήο θαηαγξάθεη ηε ιύζε ζην 

αηνκηθό ηνπ θύιιν εξγαζίαο. 

4. Μαζεκαηηθά θαη Αγγιηθά: ε δηαζύλδεζε 

Γηα ην ζρεδηαζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε απηό ην δηδαθηηθό ζελάξην εθηόο από ηελ 

πξνθαηαξθηηθή αμηνιόγεζε (pre-assessment) ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ Μαζεκαηηθώλ, 

ζηα ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθό πξνθίι ησλ καζεηώλ, ν εθπαηδεπηηθόο Αγγιηθήο 

ρξεηάζηεθε λα αμηνινγήζεη θαη ηηο γλώζεηο (πξν απαηηνύκελε γλώζε) ησλ καζεηώλ πάλσ ζην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ησλ Αγγιηθώλ ζε ζρέζε κε: 1) Αγγιηθά ζην επίπεδν ηεο ηάμεο 

(ΓΔΠΠΣ-ΑΠΣ Ξέλσλ Γισζζώλ/Αγγιηθά-Τάμε Γ), 2) Αγγιηθά γηα ηελ εξγαζία: ιεμηιόγην 

καζεκαηηθώλ: αξηζκνί, ζύκβνια (π.ρ. + addition, add, and, total, both, θιπ.), ξήκαηα ζηνλ 

απιό ελεζηώηα, ρξήζε απινύ ελεζηώηα. Καζώο, ζύκθσλα κε ηελ Tomlinson (2001), ε 

πξνθαηαξηηθή αμηνιόγεζε (pre-assessment) αιιά θαη ε πξν δηδαζθαιία (pre-teaching) 

κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ λα εληνπίζνπκε ηπρόλ πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ πξν απαηηνύκελε γλώζε, ζε εηζαγσγηθό κάζεκα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ 

ζελαξίνπ, δόζεθαλ δηεπθξηλήζεηο, κνηξάζηεθαλ θπιιάδηα θαη αλαξηήζεθαλ ζηνπο ηνίρνπο 

πόζηεξ κε ην «ιεμηιόγην ηνπ καζήκαηνο», κε όινπο ηνπο βαζηθνύο όξνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επόκελσλ καζεκάησλ (Παππά, 2013). 

Διαθοροποίηζη με βάζη ηη μαθηζιακή εηοιμόηηηα: 

Χξεζηκνπνηώληαο ηελ αμηνιόγεζε ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηέο ηνπο πάλσ ζην ππό κειέηε ζέκα (Μαζεκαηηθά – Αγγιηθά), αιιά θαη 

ζε ζρέζε κε δεμηόηεηεο δηαδηθαζηηθήο γλώζεο έγηλε ε νκαδνπνίεζή ηνπο (Πίλαθαο 2). Ο 

νκαδνπνίεζε ζε απηό ην ζηάδην βαζίδεηαη ζε ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηαμηλνκία ηνπ 

Bloom (Bloometal., 1956). Η ηαμηλόκεζε πξνηείλεη κηα ηεξαξρία ηξηώλ γλσζηηθώλ επηπέδσλ 

(masterydegrees) ηνλίδνληαο όηη ζα πξέπεη λα θαηέρεη θαλείο πνιύ θαιά ην έλα επίπεδν γηα λα 

πξνρσξήζεη ζην επόκελν. 

Σε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα όινη νη καζεηέο ζα αζρνιεζνύλ κε έλα θνηλό θύιιν εξγαζίαο ζην 

νπνίν παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα καζεκαηηθώλ (wordproblems) ζηα αγγιηθά. Κνηλόο 

ζηόρνο γηα όινπο ηνπο καζεηέο είλαη λα εμαζθεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ επίιπζε ελόο 

πξνβιήκαηνο ζηα καζεκαηηθά γξακκέλν όκσο ζηα αγγιηθά.  

Παξάδεηγκα πξνβιήκαηνο (Δηθόλα 1):Animals: Farmer Freddy keeps his cows and ducks in 

the barn. If there are 13 animals in the barn and altogether, they have 34 legs, how many 

cows and how many ducks does he have? 
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Δηθόλα 1. Πξνβιήκαηα - Αγγιηθά 

 

 Πίλαθαο 2: Αμηνιόγεζε γλσζηηθνύ επηπέδνπ καζεηώλ (Μαζεκαηηθά – Αγγιηθά) 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

Υπόκλεκα: 

      Α. Τη γλσξίδνπλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο; 

Β.  Τη ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ; (καζεζηαθνί ζηόρνη) 

Β 

1. Να ζπλδπάζεη γλώζεηο 

2. Να εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία 

3. Να γξάςεηδηθάηνπ 

πξνβιήκαηα 

 

   1. Να ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

2. Να ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο γηα 

λα εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία 

3. Να ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο γηα 

λα θηηάμεη δηθό ηνπ πξόβιεκα 

4. Να ρξεζηκνπνηεί όξνπο 

Μαζεκαηηθώλ ζηα Αγγιηθά 

 

  1. Να κάζεη ην απαξαίηεην 

ιεμηιόγην ζηα Αγγιηθά 

  2. Να θαηαλνεί πξνβιήκαηα 

Μαζεκαηηθώλ κε ιέμεηο 

  3. Να ρξεζηκνπνηεί 

ζύκβνια γηα λα 

“κεηαθξάδεη” ηηο ιέμεηο θαηά 

ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

 4. Να θηηάρλεη απιά 

πξνβιήκαηα καζεκαηηθώλ 

ζηα αγγιηθά  

A 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

1. Μπνξεί λα θαηαιάβεη θαη λα 

επηιύζεη έλα πξόβιεκα 

2. Μπνξεί λα θηηάμεη έλα πιό 

πξόβιεκα κε ιέμεηο 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ: 

1. Γλσξίδεη θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ξήκαηα ζηνλ 

Απιό Δλεζηώηα 

(SimplePresent) 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

1. Μπνξεί λα θαηαλνήζεη έλα 

πξόβιεκα 

2. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζύκβνια θαη αξηζκνύο γηα λα 

θηηάμεη έλα απιό πξόβιεκα 

κε ιέμεηο 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ: 

1. Αλαγλσξίδεη ηα ξήκαηα 

ζηνλ SimplePresent 

2. Αλαγλσξίδεη 

καζεκαηηθνύο όξνπο θαη 

ζύκβνια ζηα Αγγιηθά 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 

1. Καηαλνεί απιά 

πξνβιήκαηα κόλν. 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ: 

    1. Αλαγλσξίδεη ηηο ιέμεηο 

κόλν όηαλ ηηο βιέπεη.  
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2. Γλσξίδεη θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη καζεκαηηθά 

ζύκβνια θαη όξνπο ζηα 

Αγγιηθά 

 

 

 
High Degree of Mastery 

(Αλώηεξν Δπίπεδν) 

Approaching Mastery 

(Μεζαίν Δπίπεδν) 

Beginning Mastery 

(Φακειό Δπίπεδν) 

 

Οη γλσζηηθά πςεινύ επηπέδνπ καζεηέο αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζύλζεζεο θαη 

αμηνιόγεζεο: ζα ιύζνπλ ην πξόβιεκα ρξεζηκνπνηώληαο ιέμεηο (Αγγιηθά) θαη πξάμεηο 

(Μαζεκαηηθά), ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ νκάδα ηνπο ηε δηαδηθαζία/ηξόπν ζθέςεο πνπ 

αθνινύζεζαλ γηα ηελ επίιπζε θαη ζα ζπλζέζνπλ ην δηθό ηνπο πξόβιεκα ζηα Αγγιηθά 

(ρξεζηκνπνηώληαο αξηζκνύο, εηθνλνγξάθεζε θαη ιέμεηο). Οη κεζαίνπ επηπέδνπ καζεηέο 

αλαιακβάλνπλ εξγαζίεο εθαξκνγήο θαη αλάιπζεο. Απηή ε νκάδα ζα πξνζπαζήζεη λα ιύζεη 

ηα πξνβιήκαηα αλαιύνληάο ηα θαη θόβνληάο ηα ζε θνκκάηηα. Έηζη γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα 

δηαθξίλνπλ ηηο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ, λα ιύζνπλ ηελ άζθεζε 

ρξεζηκνπνηώληαο αξηζκνύο θαη ζύκβνια θαη ηέινο λα πεξηγξάςνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινύζεζαλ γηα ηελ επίιπζε ζηα Διιεληθά. Οη γλσζηηθά ρακεινύ επηπέδνπ καζεηέο 

αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηόηεηεο γλώζεο θαη θαηαλόεζεο. Απηή ε νκάδα ζα πξνζπαζήζεη λα 

αλαγλσξίζεη (λα θπθιώζεη) κέζα ζηα πξνβιήκαηα αγγιηθέο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

καζεκαηηθά, ζα αληηζηνηρήζνπλ ιέμεηο θαη εηθόλεο ζε έλα θύιιν εξγαζίαο ιεμηινγίνπ, ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα πεξηγξάςνπλ ζηα Διιεληθά ην πξόβιεκα θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο κε ζύκβνια καζεκαηηθώλ.  

Ο εθπαηδεπηηθόο παξέρεη θπθιηθά ππνζηήξημε ζε όιεο ηηο νκάδεο. Τα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

ησλ καζεηώλ αθνξνύλ ηόζν ηε δεισηηθή όζν θαη ηε δηαδηθαζηηθή γλώζε. Μεηά ηελ εξγαζία 

ζε νκάδεο νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηελ νινκέιεηα θαη κνηξάδνληαη “ηα κπζηηθά” πνπ ηνπο 

νδήγεζαλ ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Διαθοροποίηζη με βάζη ηα ενδιαθέρονηα ηων μαθηηών: 

Σε απηό ην θνκκάηη ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ, ην πεξηερόκελν κάζεζεο πνπ ειθύεη ηνλ θάζε 

καζεηή ζα γίλεη θαη αληηθείκελν επηινγήο ηνπ. (Καιδή, 2013). Ο εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα 

αληιήζεη ηδέεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηηθώλ ελδηαθεξόλησλ από ην έξγν ηεο Blaz 

(2008). Τπρόλ δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ καζεηώλ ζε θάζε 

νκάδα γηα ηε κειέηε κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο είλαη εύθνιν λα επηιπζνύλ, αθνύ νη καζεηέο 

έρνπλ ήδε δειώζεη ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο αλάινγα κε ηε ζεηξά ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο. 

Σηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο κηα ιίζηα κε ζέκαηα θαη απηνί 

πξέπεη λα επηιέμνπλ απηό πνπ ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν (π.ρ.animals, football, summer, 

fairies, Christmas – επίθαηξν) λα κειεηήζνπλ. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα ζρεκαηηζηνύλ ηέζζεξηο 

ή πέληε νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα κειεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  
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Σην πξώην κέξνο ηνπ καζήκαηνο νη νκάδεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερληθή ηνπ 

«θαηαηγηζκνύ ηδεώλ» (brainstorming) πάλσ ζην ιεμηιόγην ηνπ ζέκαηνο ηεο νκάδαο ηνπο 

(γισζζηθή πξνεηνηκαζία ζηα αγγιηθά) ελώ ζηε ζπλέρεηα νη καζεηέο (αηνκηθά ή ζε δεπγάξηα) 

ζα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα καζεκαηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα πνπ έρνπλ 

επηιέμεη(Πίλαθαο 3).  

Πίλαθαο 3. Παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ 

TOPIC  Word problem 

 

     Summer 

Chris and Sara like windsurfing. Every summer, when they go to the sea, they 

have a surfing competition. Chris stands on the surfing board for 128 seconds and 

Sara for 141 seconds. How many more seconds does Sara stand on her board? 

 

 

 

Basketball 

 

John’s team scores 14 points in the first quarter. They score 10 more points in the 

second quarter and 12 more in the third. They finish the game with sixty-two 

points. How many points do they score in the fourth quarter? 

 

 

 

Τέινο νη καζεηέο δεκηνπξγνύλ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα ζηα Αγγιηθά θαη ηα αληαιιάζζνπλ 

κέζα ζηελ νκάδα ηνπο. Σην ηέινο ε θάζε νκάδα πξέπεη λα επηιέμεη έλα από ηα πξνβιήκαηα, 

λα ην εηθνλνγξαθήζεη (ζε θύιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη δνζεί) θαη λα ην παξνπζηάζεη ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Σε απηή ηε θάζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ζύκθσλα κε ηελ Καιδή (2013, 

ζει. 411), ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ζε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηόζν 

θνηλά θαη όζν θαη δηαθνξεηηθά ζεκεία γηα θάζε νκάδα. Έηζη, ηα θνηλά ζεκεία αθνξνύζαλ ηηο 

δεμηόηεηεο δηαδηθαζηηθήο γλώζεο (π.ρ. ηξόπνο αλάπηπμεο ιεμηινγίνπ, θαηαλόεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, θιπ) ελώ ηα δηαθνξεηηθά ζεκεία δεμηόηεηεο δεισηηθήο γλώζεο (π.ρ. ρξήζε ηεο 

αγγιηθήο γιώζζαο, ρξήζε καζεκαηηθώλ πξάμεσλ, θιπ.). 

Διαθοροποίηζη με βάζη ηοσς ηύποσς νοημοζύνης ποσ ζσνδέονηαιμε ηο μαθηζιακό 

προθίλ: 

Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ζε απηό ην δηδαθηηθό ζελάξην είλαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ γηα ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ λνεκνζύλεο, όπσο απηνί πξνζδηνξίζηεθαλ κε εξσηεκαηνιόγην ζηελ 

αξρή ηνπ ζελαξίνπ, θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηώλ, ζε όινπο ηνπο καζεηέο 

αλαθνηλώζεθε ην εμήο θαληαζηηθό ζελάξην: «Τν ζρνιείν καο ιακβάλεη κέξνο ζε έλα δηεζλή 

δηαγωληζκό καζεκαηηθώλ. Σηηο νκάδεο ζαο πξέπεη λα εηνηκάζεηε δύν πξνβιήκαηα καζεκαηηθώλ 

ζηα αγγιηθά θαη λα ηα παξνπζηάζεηε ζηελ ηάμε ζαο. Οη ππόινηπνη ζπκκαζεηέο ζαο ζα 

απνηειέζνπλ ηελ επηηξνπή πνπ ζα θξίλεη ηα πην ελδηαθέξνληα πξνβιήκαηα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 
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ην δηαγωληζκό». Σηε ζπλέρεηα δόζεθαλ δηαθνξνπνηεκέλεο νδεγίεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο 

ζηηο νκάδεο αλάινγα κε ηνλ ηύπν λνεκνζύλεο πνπ αληηπξνζώπεπαλ. Σηελ νκάδα ησλ 

καζεηώλ πνπ ν «δπλαηόο» ηύπνο λνεκνζύλεο ήηαλ ν γισζζηθόο ή ν ινγηθνκαζεκαηηθόο 

αλαηέζεθε ε «δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ κε ιέμεηο, πάληα ζηα αγγιηθά, αξηζκνύο θαη 

καζεκαηηθά ζύκβνια». Οη καζεηέο κε «δπλαηή» νπηηθή/ρσξναληηιεπηηθή λνεκνζύλε 

ρξεζηκνπνίεζαλ εηθόλεο θαη αληηθείκελα γηα λα ζηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο. Μαζεηέο κε «δπλαηό» ηύπν λνεκνζύλεο ηνλ κνπζηθό-αθνπζηηθό έδσζαλ 

ζηα πξνβιήκαηά ηνπο ηε κνξθή πνηήκαηνο, ηνπο πξόζζεζαλ ξπζκό θαη απηνζρέδηα κνπζηθή 

θαη ηα παξνπζίαζαλ ζηελ ηάμε. Τέινο, ε νκάδα ησλ καζεηώλ κε «δπλαηό» ηύπν λνεκνζύλεο 

ηνλ θηλαηζζεηηθό δεκηνύξγεζε κηα κηθξή δξακαηνπνίεζε θαη παληνκίκα γηα ηα δύν 

πξνβιήκαηά ηνπο.  

Σε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ήηαλ: α) ε ρξήζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ 

(π.ρ. ιεμηιόγην/γξακκαηηθή αγγιηθήο γιώζζαο, καζεκαηηθέο έλλνηεο) πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί 

θαη κειεηεζεί ζηηο πξνεγνύκελεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο θαη β) ε ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή 

παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ καζεκαηηθώλ ζηα αγγιηθά πνπ δεκηνύξγεζαλ νη ίδηνη νη 

καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο. 

5. Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθή Αγσγή: ε δηαζύλδεζε 

Η εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο ζην κάζεκα 

ηεο Φπζηθήο Αγσγήο έρεη ζα ζηόρν ηόζν ηελ αλάπηπμε ηνπ ζσκαηηθνύ (π.ρ. αλάπηπμε 

θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη θπζηθώλ – ζσκαηηθώλ ηθαλνηήησλ) θαη γλσζηηθνύ ηνκέα (π.ρ. 

πξνβιήκαηα ηεζζάξσλ πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά) όζν θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνύ ηνκέα: θαιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, νκαδηθόηεηαο θαζώο 

επίζεο θαη αλάπηπμε απηνεθηίκεζεο, ζεηηθήο απηναληίιεςεο θαη απηνπεπνίζεζεο (ΓΔΠΠΣ 

Φπζηθήο Αγσγήο ζει. 571). Όζνλ αθνξά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην γλσζηηθό 

αληηθείκελν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νη Fox&Hoffman (2011) ζην βηβιίν ηνπο 

TheDifferentiatedInstructionBookofLists πξνηείλνπλ δηαθνξνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ σο 

πξνο: 1) ηελ άζθεζε, 2) ην απνηέιεζκα, 3) ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ 

ιακβάλεη ν θάζε καζεηήο θαη δίλνπλ ηελ νδεγία: «κηα δεμηόηεηα ηε θνξά, από ηα απιά ζηα 

ζύλζεηα» (ζει.210). 

Γηα ην ζρεδηαζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο  δύν πεξηνρέο 

ζηόρσλ ειήθζεζαλ ππόςε. Η πξώηε ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο (π.ρ. 

πξνζαλαηνιηζκόο ζηε Φπζηθή Αγσγή, επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά). Η δεύηεξε 

πεξηνρή ζηόρσλ ζρεηίδεηαη κε ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώλεηαη από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ζπλζεθώλ πνπ επλννύλ ηελ θαηάθηεζε 

ησλ ζηόρσλ από όινπο ηνπο καζεηέο.  

Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζηελ πξώηε πεξηνρή ζηόρσλ νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ 

βαζίζηεθαλ ζην αθόινπζν πιάλν: 
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1. Εμνηθείωζε, εθκάζεζε ηωλ βαζηθώλ ζηνηρείωλ ηωλ δεμηνηήηωλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο (π.ρ. πξνζαλαηνιηζκόο, ηζνξξνπία).  

Παξάδεηγκα Δξαζηεξηόηεηαο: «Δγώ θαη ζπ ... καδί» (Παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο). Σ’ απηή ηε θάζε 

ηα παηδηά ζα εμνηθεησζνύλ κε παηρλίδηα θαηεπζύλζεσλ, ζπλεξγαζίαο θαη αλαξξίρεζεο κε 

βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην κάζεκα ΦΑ. Αξρηθά ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ (π.ρ. δηάβαζκα ππνκλήκαηνο ράξηε, κνλνπάηηα-θαηεπζύλζεηο δηγθ-δαγθ, 

ζιάινκ θιπ.), κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα από βησκαηηθά παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο. 

Τέινο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ ηνίρν αλαξξίρεζεο-πνιύδπγα καζαίλνληαο ηηο βαζηθέο 

δεμηόηεηεο αλαξξίρεζεο (Δηθόλα 2). 

2. Εμάζθεζε ηωλ καζεηώλ ζηηο δεμηόηεηεο κέζα από παηρλίδηα. Καηά ηε δηάξθεηα απηνύ 

ηνπ ζηαδίνπ ν καζεηήο ζα πξνζπαζήζεη λα εληάμεη ηελ απνθηεζείζα γλώζε/δεμηόηεηα ζην λέν 

πεξηβάιινλ εθηέιεζεο (π.ρ. ζηηο απαηηήζεηο ελόο ζπλεξγαηηθνύ ή αληαγωληζηηθνύ παηρληδηνύ).  

Παξάδεηγκα Δξαζηεξηόηεηαο:«Ναπαγνί -Τηηαληθόο»: Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλάινγα 

κε ην γλσζηηθό ηνπο επίπεδν ζηα καζεκαηηθά. Κάζε νκάδα έρεη έλα “λεζί-βάζε” (ζηξώκα) 

πάλσ ζην νπνίν ππάξρνπλ θάξηεο κε πξνβιήκαηα καζεκαηηθώλ, αλάινγα κε ην επίπεδό ηνπο, 

θαη ηξία ζηεθάληα. Σην θέληξν ηεο αίζνπζαο ππάξρνπλ δηάζπαξηα θαη άιια πιηθά (θώλνη, 

κπάιεο, θιπ) θαη έλα αθόκε ζηξώκα. Οη καζεηέο ζηηο νκάδεο ηνπο παίξλνπλ κία-κία ηηο 

θάξηεο κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηα ιύλνπλ, ελώ πξέπεη (ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζηεθάληα σο 

ζρεδίεο- «Τηηαληθόο») λα πάξνπλ ηα αληίζηνηρα πιηθά (κπάιεο, θώλνη θιπ) από ηε ζάιαζζα. 

Λύλνληαο ην ηειεπηαίν πξόβιεκα θηάλνπλ ζην θεληξηθό λεζί θαη ζώδνληαη.  

 

Δηθόλα 2. Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθή Αγσγή 

 

3. Αμηνιόγεζε ηωλ καζεηώλ. Γηα λα ππάξρεη έλα κεηξήζηκν απνηέιεζκα πνπ λα πείζεη 

ηνπο καζεηέο όηη ε αλάπηπμε ηεο θηλεηηθήο ηνπο δεμηόηεηαο αιιά θαη νη επηκέξνπο ζηόρνη γηα 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 
Τόκνο 9, Τεύρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 435 από 452 

ηελ εμάζθεζή ηνπο ζε πξνβιήκαηα καζεκαηηθώλ επηηεύρζεθαλ, επηιέρζεθε ε εθηέιεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίαο (π.ρ., έλα παηρλίδη κε ηειηθό ζθνπό ηελ “θαηάθηεζε ηνπ 

Έβεξεζη”).  

Παξάδεηγκα Δξαζηεξηόηεηαο:«Καηάθηεζε ηνπ Έβεξεζη»: Οη καζεηέο ζε δύν νκάδεο αλάινγα 

κε ην γλσζηηθό ηνπο επίπεδν ζηα καζεκαηηθά πξέπεη λα επηιύζνπλ έμη πξνβιήκαηα θαη λα 

εθηειέζνπλ έμη αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο-αζθήζεηο. Παίξλνπλ κία-κία ηηο θάξηεο κε ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηα ιύλνπλ, ελώ πξέπεη λα θάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο δνθηκαζίεο-αζθήζεηο (π.ρ. 

πεξλάκε έλα «πνηάκη» θηηάρλνληαο γέθπξεο κε «μύια» θαη «ηνύβια», ή θάλνπκε αλαξξίρεζε 

θαη αθνπκπάκε (ηηο εηθόλεο) όισλ ησλ βνπλώλ πνπ ην ύςνο ηνπο είλαη κέρξη 10.000 κέηξα). 

Σην ηειεπηαίν πξόβιεκα θηάλνπλ ζην Έβεξεζη θαη βάδνπλ ηε ζεκαία ηνπο ζηελ θνξπθή.  

Όζνλ αθνξά ζηε δεύηεξε πεξηνρή ζηόρσλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ 

πνπ δηακνξθώλεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, δόζεθε ηδηαίηεξε βαξύηεηα: α) ζηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο (είδε 

δξαζηεξηνηήησλ, ηξόπνο νκαδνπνίεζεο, ρξόλνο εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ) θαη β) ζην ξόιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (ελζάξξπλζε, αλαηξνθνδόηεζε, αμηνιόγεζε), έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ 

νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηελ θαηάθηεζε 

ησλ ζηόρσλ από όινπο ηνπο καζεηέο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζε ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε ησλ 

νκάδσλ πξνηηκήζεθε επέιηθηνο ζρεκαηηζκόο ν νπνίνο αιιάδεη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

καζήκαηνο (π.ρ. παξόκνηα ελδηαθέξνληα όπσο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο) ή ιακβάλνληαο 

ππόςε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν (π.ρ. αληίιεςε ζρεκάησλ ζηα 

καζεκαηηθά). Οη καζεηέο έιαβαλ αηνκηθά ηελ αμηνιόγεζή ηνπο ώζηε λα ελεκεξώλνληαη γηα 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θαηαθηήζεηο ή ηα ζεκεία ζηα νπνία πζηεξνύλ. Τέινο, ν εθπαηδεπηηθόο 

έθαλε αλαθνξά ζηηο μερσξηζηέο ηθαλόηεηεο ηνπ θαζελόο κέζα ζηελ νκάδα θαη ζην όηη είλαη 

όιεο απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ (π.ρ. θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ελόο κέινπο ηεο 

νκάδαο αιιά θαη ε ηθαλόηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα καζεκαηηθά θάπνηνπ άιινπ) 

θαη εληζρύζεθε ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ξόισλ από ηα κέιε ηεο νκάδαο (π.ρ. ζπληνληζηήο, 

εθηειεζηήο θηλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, «γξακκαηέαο», θιπ). 

Σπκπεξάζκαηα 

Η δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα επηθέξεη θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

ηόζν σο πξνο ηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ όζν θαη σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηνπ παξόληνο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 

έδσζε ηελ επθαηξία γηα κία ζεηξά δηαπηζηώζεσλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ην νξγάλσζαλ. 

Σε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί, ήηαλ ηδηαηηέξσο επράξηζηε ε δηαπίζησζε όηη νη 

καζεηέο, κέζα από ην πεξηερόκελν θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ θάζε βήκαηνο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο πνπ θαινύληαλ λα θάλνπλ, πιεζίαδαλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηόζν γλσζηηθά 

όζν θαη βησκαηηθά/ζπλαηζζεκαηηθά ηνλ θαηά πεξίπησζε ππνζηόρν (αλά γλσζηηθό 

αληηθείκελν) θαη ην γεληθό ζηόρν ηνπ εγρεηξήκαηνο (επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεζζάξσλ 

πξάμεσλ ζηα καζεκαηηθά). 
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Σην ηέινο θάζε θάζεο ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηελ ελόηεηα, 

θαζώο θαη ηελ αξρηθή θαη ηειηθή ζηάζε ηνπο. Η γλώκε ηνπο γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ήηαλ πνιύ ζεηηθή, αθνύ δελ είραλ ιάβεη κέξνο μαλά ζε παξόκνην πξόγξακκα. Η 

παξαγσγή ηνπ θάζε ηειηθνύ πξντόληνο πνπ νινθιήξσλαλ θαη ε επηηπρήο ζπκκεηνρή θαη 

ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ηνπο έθαλαλ πεξήθαλνπο γηα ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ 

αλέπηπζζαλ. Οη καζεηέο, αμηνπνηώληαο ν θαζέλαο ηηο αηνκηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, εξγάζηεθαλ 

κε ζπιινγηθόηεηα πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο κε επηηπρία ηα καζεζηαθά έξγα πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ. Οη επηδόζεηο ηνπο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα βειηηώζεθαλ, ελώ ηαπηόρξνλα θαη 

παξά ηηο ρξνληθέο, ζσκαηηθέο θαη γισζζηθέο απαηηήζεηο, ζπδήηεζαλ, δηαζθέδαζαλ θαη 

αληαπνθξίζεθαλ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλέιαβαλ.  

Σην ελ ιόγσ δηδαθηηθό ζελάξην, πινπνηήζεθαλ δξαζηεξηόηεηεο βαζηζκέλεο ζε νξηζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ επειέγεζαλ. Απηό ζεκαίλεη πσο, 

πηζαλόλ, δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο λα επηδξνύλ θαη 

δηαθνξεηηθά ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηεπόκελσλ. 

Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε νπζηαζηηθή θαηλνηνκία πνπ πξνάγεηαη από ην παξόλ 

εγρείξεκα είλαη ε αλάπηπμε ελόο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο κε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ δηαθνξεηηθώλ γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αζθεζνύλ επηπιένλ ζε ζέκαηα 

θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Η ζπλεξγαζία απηή είρε 

ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πξναγσγή ηεο γλώζεο θαη ηελ αλάπηπμε 

πνηθίισλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ.  
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