
Δηαθμνμπμηεμέκε δηδαζθαιία 

Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ  .Γ.Γ ΠΓ60 
    ΠΓΚΓ Θεζζαιίαξ  



ΘΓΩΞΕΠΖΗΜ ΡΝΜΒΑΘΞΜ ΠΕΟ Δ.Δ  
  

«Δηαθμνμπμηεμέκε δηδαζθαιία είκαη μηα θηιμζμθία δηδαζθαιίαξ ε μπμία 
βαζίδεηαη ζηεκ ανπή όηη μη εθπαηδεοηηθμί ζα πνέπεη κα πνμζανμόδμοκ ηεκ 
δηδαζθαιία ημοξ ζηηξ δηαθμνεηηθόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ.  

 
Ακηί κα εθανμόδμοκ ημ Α.Π. με ημκ ίδημ ηνόπμ γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ, μη 
εθπαηδεοηηθμί ζα πνέπεη κα ηνμπμπμημύκ ηεκ δηδαζθαιία ημοξ ώζηε κα 
ακηαπμθνίκμκηαη ζηα δηαθμνεηηθά επίπεδα εημημόηεηαξ ηςκ μαζεηώκ, ζημοξ 
δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ πμο μαζαίκμοκ θαη ζηα δηαθμνεηηθά εκδηαθένμκηα.  
 

Γπμμέκςξ, μ εθπαηδεοηηθόξ ζπεδηάδεη εθ ηςκ πνμηένςκ δηαθμνεηηθμύξ 
ηνόπμοξ γηα κα βμεζήζεη ημκ μαζεηή κα θαηακμεί θαη κα δείπκεη όηη έμαζε.»  

 
Carol Ann Tomlinson  

 



 

ηνόπμξ ζθέρεξ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε μάζεζε πμο λεθηκά από ηε 
ζέζε όηη ε δηδαζθαιία πνέπεη κα ανπίδεη από ημ ζεμείμ ζημ μπμίμ 
βνίζθμκηαη μη μαζεηέξ, πανά κα ζηενίδεηαη ζε έκα πνμθαζμνηζμέκμ 
ζπέδημ δνάζεξ, ημ μπμίμ αγκμεί ηεκ εημημόηεηα, ημ εκδηαθένμκ θαη ημ 
μαζεζηαθό πνμθίι ημο μαζεηή 

 

…ζα πνέπεη κα γίκεη ακηηιεπηή ςξ μέζμδμξ δηδαζθαιίαξ,  ε μπμία 
βαζίδεηαη θαη ακηημεηςπίδεη ημοξ μαζεηέξ ςξ βημγναθίεξ θαη όπη ςξ 
θόπηεξ ηεξ ίδηαξ εηθόκαξ… 

 
 

 

ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΟΕ ΠΕΟ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ ΟΠΕ 
ΟΡΓΞΜΚΕ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕ  



Ε ΦΖΘΜΟΜΦΖΑ ΠΕΟ ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΙΓΚΕΟ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ 

Πμηόηεηα  

εθπαηδεοηηθμύ ένγμο 

Γοειηλία 

Πανμπή  

ίζςκ εοθαηνηώκ 

εβαζμόξ ζηε 
δηαθμνεηηθόηεηα 

ιι4 

Ιζόηεηα  Δηθαημζύκε  



Ε 
Δηαθμνμπμηεμέκε 

παηδαγςγηθή 
πνμζέγγηζε 

Απμδέπεηαη ςξ 
«πιεμκέθηεμα»-θαη όπη ςξ 

εμπόδημ – ηηξ πμηθίιεξ 
μηθμγεκεηαθέξ θαη 

θμηκςκηθμπμιηηηζμηθέξ 
εμπεηνίεξ ηςκ παηδηώκ   

Ακηημεηςπίδεη ηα παηδηά με 
δηαθμνεηηθά μαζεζηαθά πνμθίι 
ςξ παηδηά ηθακά κα μαζαίκμοκ 
με δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ – θαη 
όπη ςξ παηδηά πενημνηζμέκςκ 

ηθακμηήηςκ  

Αλημπμηεί ηηξ 
δηαθμνεηηθέξ εμπεηνίεξ 

ηςκ παηδηώκ ζημ πιαίζημ 
ηεξ εθπαηδεοηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ θαη ημοξ 
δίκεη ηεκ εοθαηνία κα ηηξ 

μμηναζημύκ με ημοξ 
άιιμοξ, ελαζθαιίδμκηαξ 

μθέιε γηα όιμοξ 



ΒΑΟΖΗΓΟ ΑΞΓΟ ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΙΓΚΕΟ ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑΟ 6 

Όλοι μας μαθαίνουμε 
με διαφορετικό τρόπο 

αυτό που είναι 
σημαντικό για μας. 

Κατασκευάζουμε τη 
νέα γνώση 
στηριζόμενοι στην 
προηγούμενη. 

Η μάθηση λαμβάνει 
χώρα υποκειμενικά 
αλλά κυρίως μέσα 
από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση. 

Μαθαίνουμε όταν 
αποδεχόμαστε τους 

στόχους ως 
ενδιαφέροντες και 

επιτεύξιμους για μας. 

Η επιτυχής 
μάθηση 
περιλαμβάνει τη 
χρήση 
στρατηγικών που 
και αυτές 
μαθαίνονται.  

Ένα θετικό 
συναισθηματικό 
κλίμα ενισχύει την 
μάθηση. 



                               

            Γηαηί δηαθμνμπμηεμέκε παηδαγςγηθή;  

 
• Όιεξ μη ηάλεηξ ήηακ θαη είκαη ακμμμημγεκείξ  

 

• Η μάζεζε είκαη μηα αημμηθή θαη ηαοηόπνμκα ζοιιμγηθή δηαδηθαζία.  

 

• Οη δύμ παναπάκς παναδμπέξ μαξ μδεγμύκ ζηε δηαθμνμπμηεμέκε 
παηδαγςγηθή, ε μπμία ηδηαίηενα ζημ ζεμενηκό θμηκςκηθμπμιηηηζμηθό 
πενηβάιιμκ, είκαη ακαγθαίμ κα πνμηαζεί ςξ θεκηνηθόξ άλμκαξ ηεξ 
εθπαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ  



ΟΠΕ Δ.Δ. ΘΑΙΒΑΚΜΡΙΓ ΡΝΜΣΕ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαζεηήξ  

Γημημόηεηα 

Γκδηαθένμκηα 

Μαζεζηαθό 
πνμθίι 

Ακαιοηηθό πνόγναμμα 

Πενηεπόμεκμ 
Γπελενγαζία 
πενηεπμμέκμο 

Σειηθό πνμσόκ 



Μ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΟ 

Αζθεί αοημθνηηηθή ζηεκ πμνεία ηεξ 
δηδαζθαιίαξ με ηνόπμ πμο κα ιαμβάκεη 
ακαηνμθμδόηεζε θαη κα δηαθμνμπμηεί 
ηεκ ενγαζία ημο απμηειεζμαηηθόηενα.  

 

 

Ε Tomlinson (1999) ημκίδεη πςξ 
επηηοπεμέκε δηδαζθαιία δεκ είκαη 
αοηή πμο θναηά ημοξ μαζεηέξ 
απαζπμιεμέκμοξ, αιιά μηα 
δηδαζθαιία πμο βμεζά ημοξ μαζεηέξ 
κα ακαπηύλμοκ πεναηηένς βαζηθέξ 
δεληόηεηεξ θαη έκκμηεξ. 

Μαθνμπνόκημξ Πνμγναμμαηηζμόξ 

Βναποπνόκημξ Πνμγναμμαηηζμόξ 

Γβδμμαδηαίμξ Πνμγναμμαηηζμόξ 

Ημενήζημξ Πνμγναμμαηηζμόξ 



ΙΜΚΠΓΘΜ: ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΟΤΣΕΛΙΝΗ Μ. (2006)  

 

 

 

 

 

 

 

Ννμαπαηημύμεκεξ 
Γκώζεηξ  

Βαζηθέξ 
γκώζεηξ 

Νονεκηθέξ Γκώζεηξ 

Ιεηαζπεμαηηζηηθέξ 
Γκώζεηξ 

Ηαζμνηζμόξ ζηόπςκ 

Γπηιμγή Δναζηενημηήηςκ 
Γπηιμγή ηεπκηθήξ (μέζμδμξ θαη 

μνγάκςζε ηάλεξ ) 

Καζμνηζμόξ Οθμπμύ 
εκόηεηαξ θαη 
μαζήμαημξ. 

 
 

Πη πνέπεη κα μάζμοκ 
όιμη μη μαζεηέξ από 

ημ ζογθεθνημέκμ 
μάζεμα 







ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΜΡΙΓ………..  
 



 
ΓΖΗΜΚΑ  ΠΑΛΕΟ ΝΜΡ  

 
ΓΦΑΞΙΜΔΓΖ   

 
ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΙΓΚΕ  

 
ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑ  



Μ νόιμξ ημο εθπαηδεοηηθμύ 
 

Δηαμεζμιαβεηήξ 
 

Γθπαηδεοηηθόξ- ενεοκεηήξ  
 

Ιθακόξ κα «αθμύεη» θαη κα «βιέπεη» 
 

Ιθακόξ κα ακαζημπάδεηαη 
 

Γοέιηθημξ ζηε δηαπείνηζε ημο πνόκμο 
 

Γοέιηθημξ ζε ζπέζε με μαζεζηαθέξ επηδηώλεηξ 
 

Πεπεηζμέκμξ γηα ηε δηαδηθαζία θαη όπη γηα ηα μαζεζηαθά απμηειέζμαηα 
 

Γοέιηθημξ θαη ακμηπηόξ ζημκ πεηνηζμό ημο ιάζμοξ 
 

 

 



Oη εθπαηδεοηηθμί  δεκ είκαη δοκαηό κα δηαθμνμπμημύκ ζοκεπώξ θάζε 
ζημηπείμ ηεξ δηδαζθαιίαξ μαξ γηα θάζε μαζεηή. 

 
 Αοηό ζα θαηέζηνεθε ηε δοκαμηθή ηεξ ηάλεξ.  

 
Γίκαη όμςξ απαναίηεημ κα πνμζθένμομε ανθεηά ζοπκά πμηθηιία 

πνμζεγγίζεςκ ώζηε κα θαιύπημομε ηηξ ηδηαίηενεξ ακάγθεξ ηςκ μαζεηώκ 
                                                

CAROL ANN TOMLINSON 

 

«Γίκαη εθηθηό αοηό;» 
 



ΑΟ ΗΑΚΜΡΙΓ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΟΠΑ ΙΓΠΞΑ ΠΜΡΟ …. 



ΣΠΞΑΠΕΓΖΗΓΟ ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΟΕΟ ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜΡ 
(TOMLINSON, 2003 ΟΠΜ ΝΑΝΝΑ, 2013) 

Ωξ πνμξ ηε μαθηζιακή εηοιμόηηηα: 

• Υνήζε μπηηθμαθμοζηηθμύ οιηθμύ, γκςζηηθώκ 
πανηώκ,  

•  Πμιύ ζοπκέξ επακαιήρεηξ πιενμθμνηώκ 

• Δηδαζθαιία με πνήζε μκεμμηεπκηθώκ 

• Γπελήγεζε βαζηθμύ ιεληιμγίμο & όνςκ ημο 
μαζήμαημξ 

• Δηδαζθαιία ζηναηεγηθώκ μάζεζεξ θαη 
μεηαγκςζηηθώκ ηθακμηήηςκ 

• Υνήζε ζομβμιαίμο ενγαζίαξ 

 

Ωξ πνμξ ηα εμδιαθέρομηα: 
• Δεμημονγία θέκηνςκ εκδηαθενόκηςκ 
• Γνςηήζεηξ μαζεηώκ ςξ μδεγόξ 

δηδαζθαιίαξ θαη επηιμγήξ οιηθμύ 
• Υνήζε παναδεηγμάηςκ βαζηζμέκςκ ζηα 

εκδηαθένμκηα ηςκ παηδηώκ 

Ωξ πνμξ ημ μαθηζιακό προθίλ: 
• Πανμοζίαζε με πμιοαηζζεηενηαθό 
    ηνόπμ 
• Υνήζε παναδεηγμάηςκ όιςκ ηςκ  

ηύπςκ κμεμμζύκεξ 
• Πανμπή πνόκμο πνηκ ηεκ απάκηεζε 
• ύκδεζε ηεξ πνμεγμύμεκεξ με ηε κέα 
     γκώζε 



ΟΠΞΑΠΕΓΖΗΓΟ  ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΙΓΚΕΟ ΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑΟ 
(TOMLINSON, 2003 ΟΠΜ ΝΑΝΝΑ, 2013) 

Ωξ πνμξ ηε μαθηζιακή εηοιμόηηηα 

•  Δηαβαζμηζμέκεξ δναζηενηόηεηεξ 

•  αθείξ μδεγίεξ 

• Γοέιηθηεξ μμάδεξ ενγαζίαξ 

• Κνηηήνηα αλημιόγεζεξ ζε ζπέζε ηόζμ με 
ηεκ πνμζςπηθή πνόμδμ όζμ θαη με ημ 
επίπεδμ ηεξ ηάλεξ 

• Μηθνά ενγαζηήνηα οπμζηήνηλεξ 

Ωξ πνμξ ηα εκδηαθένμκηα: 
• Γμπιμθή ηςκ μαζεηώκ/ηνηςκ ζημκ 

ζπεδηαζμό θαη ηεκ επηιμγή 
δναζηενημηήηςκ 

• Δεμημονγία μμάδςκ με θμηκά 
εκδηαθένμκηα γιώζζα ηςκ μαζεηώκ 

Ωξ πνμξ ημ μαζεζηαθό πνμθίι 
• Πμιιαπιέξ επηιμγέξ δναζηενημηήηςκ 
•  Γκζάννοκζε ηςκ παηδηώκ κα 

ενγαζημύκ απμηειεζμαηηθά ηόζμ 
μμαδηθά όζμ θαη ακελάνηεηα 



ΟΠΞΑΠΕΓΖΗΓΟ ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΟΕΟ ΩΟ ΝΞΜΟ ΠΜ 
ΠΓΘΖΗΜ ΝΞΜΤΌΚ 

Ωξ πνμξ ηε μαθηζιακή εηοιμόηηηα: 

• Γνγαζίεξ δηαβαζμηζμέκεξ δοζθμιίαξ 

• ομπύθκςζε ηςκ ενγαζηώκ με επηθέκηνςζε ζηηξ 
βαζηθέξ έκκμηεξ & δεληόηεηεξ 

• Δηαθμνμπμίεζε ηςκ ενγαζηώκ γηα πνήζε 
μηθνόηενεξ μκήμεξ ενγαζίαξ 

Ωξ πνμξ ηα εκδηαθένμκηα: 
• Πανμπή επηιμγώκ 
• Υνήζε μέζςκ θμηκςκηθήξ δηθηύςζεξ 
• Γοθαηνίεξ ακάπηολεξ ακελάνηεηςκ ενεοκώκ από 

ημοξ μαζεηέξ 



ΟΠΞΑΠΕΓΖΗΓΟ ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΟΕΟ ΩΟ ΝΞΜΟ ΠΜ 
ΠΓΘΖΗΜ ΝΞΜΤΌΚ (2): ΝΜΘΘΑΝΘΕ ΚΜΕΙΜΟΎΚΕ 

• Λεκηική/Γλωζζική: Έθζεζε βηβιίμο, δηαθεμηζηηθό θοιιάδημ, εμενμιόγηα, ζοκέκηεολε, πενηγναθή, 
πμίεμα, εθεμενίδα, πενημδηθό, ναδημθςκηθό δειηίμ, μήκομα, ζοκηαγή, ζηαονόιελμ, αθήγεζε… 

 

• Οπηική/τωρική: θηκμύμεκα ζπέδηα, παηπκίδηα γκώζεςκ, γκςζηηθό πάνηε, δηάγναμμα, ηαηκία … 

 

• Λογικο-Μαθημαηική: παδι, πνμκμδηάγναμμα, ιίζηεξ ειέγπμο, πάνηε, βηβιημγναθία, γναθήμαηα, 
ζηαηηζηηθά ζημηπεία 

 

• Κιμαιζθηηική: δναμαημπμίεζε, πακημμίμα, πανμοζίαζε, παηπκίδη με θάνηεξ, παδι, πμνόξ… 

 

• Μοσζική: ηναγμύδη, ηαηκία, νοζμηθά μμηίβα, οπόθνμοζε… 

 

• Διαπροζωπική: ζοκέκηεολε, ένεοκα, ζοδήηεζε, ζομβμοιή… 

•  Εμδοπροζωπική: ζομβμοιή, αοημαλημιόγεζε… 

•  Φσζιοκραηική: ζοιιμγή, παναηήνεζε, ιεύθςμα, πνόπεηνμ ηεηνάδημ, δεμημονγία μμκηέιμο… 



ΙΑΘΕΟΖΑΗΕ ΝΓΞΖΜΕ: ΓΘΩΟΟΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΕΩΝ» 

Αξ οπμζέζμομε όηη ημ πενηεπόμεκμ ηεξ δηδαζθαιίαξ πμο θαιμύκηαη κα επελενγαζημύκ 
ηα παηδηά αθμνά ζημοξ πηζακμύξ ηνόπμοξ πνόζθιεζεξ αηόμςκ με αθμνμή  θάπμημο 
γεγμκόημξ.  Γδώ  ημ πενηεπόμεκμ ηεξ δηδαζθαιίαξ αθμνά: 

 

1. δηαθμνεηηθά είδε πνμζθιήζεςκ (γάμμ, βάθηηζε, γεκέζιηα, πανμοζίαζε βηβιίςκ, μμοζηθή πανάζηαζε, 
ζπμιηθή γημνηή, ζέαηνμ, εγθαίκηα, πνόζθιεζε ζε γεύμα, πνόζθιεζε ηςκ γμκέςκ ζημ ζπμιείμ ή αθόμα 
θαη πνόζθιεζε ηςκ μαζεηώκ μηαξ άιιεξ ηάλεξ ζηε δηθή μαξ),  δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ πνμζθιήζεςκ 
(γναπηά ή πνμθμνηθά, μέζς ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο ή έκηοπμο ηαποδνμμείμο, μέζς ηειεθώκμο ή 
θαη’ ηδίακ).  

 

 
 

 

2. Ο Γθπαηδεοηηθόξ δίκεη ηεκ εοθαηνία ζε όια ηα παηδηά κα θαηαζέζμοκ ηα πνμζςπηθά ημοξ βηώμαηα, κα 

  θαη κα μεκ πενημνηζημύκ ζε μνηζμέκα μόκμ θαη ζογθεθνημέκα γεγμκόηα πνόζθιεζεξ (όπςξ είκαη ηα 
γεκέζιηα) ή απμθιεηζηηθά ζε θάπμημ ζογθεθνημέκμ  είδμξ αοηήξ π.π. γναπηή πνόζθιεζε, δεδμμέκμο όηη 
θάπμηα παηδηά μπμνεί κα μεκ δηαζέημοκ ηεκ ακηίζημηπε εμπεηνία- βίςμα (εμνηαζμόξ γεκεζιίςκ, δηακμμή 
γναπηώκ πνμζθιήζεςκ ζε γεκέζιηα).  



• ε δεύηενε θάζε εζηηάδμοκ ζηηξ πιενμθμνίεξ πμο μπμνεί κα πενηιαμβάκεη μία 
πνόζθιεζε (γεγμκόξ, ηόπμξ, εμενμμεκία, ώνα, δηεύζοκζε).  

 

• Όζμκ αθμνά ηεκ πνμζέγγηζε ημο ζογθεθνημέκμο ζηόπμο είκαη ζεμακηηθό κα 
επηηνέρμομε ζηα παηδηά κα εθθνάζμοκ ημ πενηεπόμεκμ ηεξ πνόζθιεζεξ με 
δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ (κα ημ γνάρμοκ, κα ημ δςγναθίζμοκ, κα ημ πμοκ 
πνμθμνηθά, κα ημ δναμαημπμηήζμοκ, κα ακαπαναζηήζμοκ ηειεθςκηθή 
πνόζθιεζε θ.α. ακάιμγα με ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ θαη ηα εκδηαθένμκηά ημοξ). 

 



Δηαθμνμπμίεζε πενηεπμμέκμο (πώξ ζα πανμοζηάζμομε ημ ηη ζα δηδαπζεί) 

           Ν.π Γηζαγςγή κέμο ιεληιμγίμο 

Υνεζημμπμημύμε πμηθίιμοξ ηνόπμοξ γηα ηεκ πανμοζίαζε ηεξ κέαξ ύιεξ: 

Π.π. ημκ θύθιμ:   

1.Σναγμύδη / βίκηεμ (https://www.youtube.com/watch?v=P7kyL1H_lUE) 

 

2.Γηθόκεξ  πμο ζοκμδεύμκηαη με ιέλεηξ 

 

3.Παναμύζη  

 

4.Μαγηθή ηζάκηα: μ/ε εθπαηδεοηηθόξ βγάδεη από μέζα πναγμαηηθά ακηηθείμεκα ή εηθόκεξ 
θαη ηα μκμμάδεη. 

 

Ικαμοποιούμε μαθηζιακό επίπεδο, εμδιαθέρομηα και μαθηζιακό ζησλ! 

 

ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑΠΑ  ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΩΚ 

https://www.youtube.com/watch?v=P7kyL1H_lUE


Β. Γπελενγαζία-Δηαδηθαζία  

  Υνεζημμπμημύμε δηαθμνμπμηεμέκεξ δναζηενηόηεηεξ γηα ηεκ επελενγαζία –θαηακόεζε ηεξ 
κέαξ ύιεξ. 

Παναδείγμαηα δναζηενημηήηςκ: 

• Αζθήζεηξ μκήμεξ γηα ακάθιεζε ιεληιμγίμο. Σμπμζεημύμε 6 εηθόκεξ θαη αθαηνμύμε ηε μία. 
Σα παηδηά ακαθένμοκ πμηά εηθόκα ιείπεη. Γκαιιαθηηθά ημπμζεημύμε 4 ή 8 εηθόκεξ. 

• Ξοζμηθή επακάιερε πνμθμνηθώκ εθθνάζεςκ. ε θύθιμ ηα παηδηά επακαιαμβάκμοκ ηηξ 
θνάζεηξ ημ έκα μεηά ημ άιιμ –ζακ ηειέθςκμ. Πνμζθένεηαη γηα παηδηά με ιηγόηενε 
αοημπεπμίζεζε. 

• Παποδνόμμξ –εηθόκα. Έκα παηδί πανηζηάκεη ημκ ηαποδνόμμ θαη δίκεη μία εηθόκα ζε έκα άιιμ 
παηδί. Αοηό ακαθένεη ηη βιέπεη ή ιέεη μηα πνόηαζε. 

• Ναναηενεηηθόηεηα. Σα παηδηά απακημύκ ζε ενςηήζεηξ γηα ημ πενηεπόμεκμ μηαξ εηθόκαξ ηεκ 
μπμία εμείξ έπμομε θνύρεη. 

 

Ικαμοποιούμε μαθηζιακό επίπεδο, εμδιαθέρομηα και μαθηζιακό ζησλ! 



Γ. Πειηθό πνμσόκ 

•Δίκμομε δηάθμνεξ επηιμγέξ γηα κα πανμοζηάζεη μ μαζεηήξ ημ ηη έπεη θαηαθηήζεη –
θαηακμήζεη. 

 

Ναναδείγμαηα: 

•Δεμημονγία παναμοζημύ ζε μμάδεξ (εηθμκμγνάθεζε –ακαδηήγεζε). 

•Καηαζθεοέξ –πεηνμηεπκίεξ (πανμοζηάδμοκ ηη έθηηαλακ –μ εθπαηδεοηηθόξ μπμνεί κα γνάρεη). 

•Δηάιμγμη μεηαλύ παηδηώκ θαη παηδηώκ-εθπαηδεοηηθμύ. 

•Πακημμίμα –θίκεζε ζε μμάδεξ.  

•Ομάδα παηδηώκ ηναγμοδά, εκώ άιιε μμάδα αθμιμοζεί ημ ηναγμύδη με εηθόκεξ. 

 

         Ικαμοποιούμε μαθηζιακό επίπεδο, εμδιαθέρομηα και μαθηζιακό ζησλ! 

 



Γπηιέγμοκ θαη πενηγνάθμοκ έκα πνόζςπμ δηθήξ ημοξ επηιμγήξ  
 

ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑΠΑ (θαη από ηα ηνία επίπεδα γκώζεςκ) 

•  Γκδηαθένμκηα: Σα παηδηά επηιέγμοκ πρόζωπα ηεξ «δηθήξ ημοξ πνμηίμεζεξ» γηα κα ηα πενηγνάρμοκ, μέζα γηα κα 

ενγαζημύκ (π.π. ενγαζία ζημκ Ηιεθηνμκηθό Τπμιμγηζηή), περιβάλλομ γηα κα ενγαζημύκ (αημμηθά, ζηεκ μμάδα)  

• Ηακάιη μάζεζεξ: πεδηάδμκηαη δναζηενηόηεηεξ: γηα ακοσζηικούς ηύπμοξ (όπςξ ζοδήηεζε, μεγαιόθςκε 

ακάγκςζε), γηα οπηικούς ηύπμοξ (με ηε πνήζε θςημγναθηώκ, εηθόκςκ, ζεμεηώζεςκ, πηκάθςκ), 

απηικούς/κιμαιζθηηικούξ ηύπμοξ (με ηε πνήζε ακηηθεημέκςκ, ημκ πεηναμαηηζμό με δηάθμνα οιηθά)  

• Γκςζηηθό ζηοι: πεδηάδμκηαη δομημέμες δναζηενηόηεηεξ πμο ακηηζημηπμύκ ζηεκ ζσγκλίμοσζα ζθέρε (όπςξ 

μειέηε δμζμέκμο «ΟΔΗΓΟΤ ΓΙΑ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΩΠΟΤ») θαη δεμημονγηθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο 

ακηηζημηπμύκ ζηεκ αποκλίμοσζα ζθέρε (όπςξ δεμημονγία «ΟΔΗΓΟΤ ΓΙΑ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΩΠΟΤ») 

• Πύπμξ κμεμμζύκεξ: πεδηάδμκηαη δναζηενηόηεηεξ γηα παηδηά με γλωζζική κμεμμζύκε (ζοδήηεζε, γνάρημμ,…), 

λογικομαθημαηική κμεμμζύκε (θςδηθμπμίεζε ζεμείςκ), οπηική/τωρική κμεμμζύκε (δςγναθηθή), μμοζηθή 

κμεμμζύκε (μμοζηθή επέκδοζε), διαπροζωπική κμεμμζύκε (μμαδηθή ενγαζία), εμδοπροζωπική κμεμμζύκε 

(ζηςπενή ενγαζία)  



Βηβιημγναθία 
Alenuma-Nimoh, S. J. (2012) Taking Multicultural Education to the Next Level: An Introduction to Differentiated-Multicultural Instruction. The Journal of Multiculturalism in 
Education, (8)1, 1-17. 

Βαλιανηή, . Νεοθύηος, Λ., Υαηζηζωηηπίος, Υ. (2020). ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ EΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΟΜΟΙ ΠΡΟ 
ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ DIFFERENTIATED INSTRUCTION AND INTERCULTURAL EDUCATION. TWO PARALLEL 
APPROACHES TOWARDS SOCIAL JUSTICEAND INCUSION. Επιζηήμερ Αγωγήρ, 1,  129-148 

Βαλιανηή, . (2013) Αποηελεζμαηική διδαζκαλία ζε ηάξειρ μικηήρ ικανόηηηαρ μέζω ηηρ διαθοποποίηζηρ ηηρ διδαζκαλίαρ: από ηη θεωπία ζηην ππάξη. ηο "Γιαθοποποιημένη 
διδαζκαλία: Θεωπηηικέρ πποζεγγίζειρ και εκπαιδεςηικέρ ππακηικέρ" Αθήνα: Δκδόζειρ Πεδίο 

Bearne, E. (Ed.). (1996). Differentiation and diversity in the primary school. London: Routledge 

Banks, J. A. (2010) Multicultural Education: Characteristics and Goals. In J. A. Banks & C. A. M. Banks, (Eds.). Multicultural Education: Issues and Perspectives (7th ed). NJ: 
John Wiley & Sons, Inc. 

Hall, T. E., Cohen, N., Vue, G., & Ganley, P. (2015). Addressing learning disabilities with UDL and technology: Strategic Reader. Learning Disability Quarterly, 38(2), 72–83. 
doi:10.1177/0731948714544375 

Νεοθύηος, Λ. & Βαλιανηή, . (2015) Γιαθοποποίηζη διδαζκαλίαρ: Η ανθπωποκενηπική και ανθπωποπλαζηική παιδαγωγική ππόηαζη. Δεληίο Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Κύππος. 

Tomlinson, C. A. (2000) Differentiation of Instruction in the Elementary Grades. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education. 

Tomlinson, C. A. & Imbeau, M. B. (2010) Leading and managing a differentiated classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

Φιλιππάηος, Γ. (Παποςζίαζη). Γιαθοποποίηζη ηηρ  διδαζκαλίαρ ζε ηάξειρ μικηών ικανοηήηων. Ππόγπαμμα UNISEF. Δπιμοπθωηικό ππόγπαμμα για Δκπαιδεςηικούρ πος 
εμπλέκονηαι ζηην εκπαίδεςζη παιδιών πποζθύγων.  

Υαηζηλοςκά ‐ Μαςπή, Δ. (2007). Γλωζζικό μάθημα ζηο Διδαζκαλία ζε ηάξειρ μικηήρ ικανόηηηαρ Ππακηικά 8ος ςνεδπίος Λεςκωζία (51-62). Λεςκωζία: Δκπαιδεςηικόρ όμιλορ 
Κύππος. Ανακηήθηκε 20 Αππιλίος 2021 από http://www.eokcy.org/data/uploads/docs/praktika/praktika_8ou_synedriou.pdf 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pdf 

https://www.living-democracy.com/el/ 

 

 

 

 

http://www.eokcy.org/data/uploads/docs/praktika/praktika_8ou_synedriou.pdf
http://www.eokcy.org/data/uploads/docs/praktika/praktika_8ou_synedriou.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Diapolitismiki/2019/04_10_2019/odigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pdf
https://www.living-democracy.com/el/
https://www.living-democracy.com/el/
https://www.living-democracy.com/el/


http://iep.edu.gr/el/link-eniaia1/diaforopoiisi  

 

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/book/tool/print/index.php?id=1214 
παραδείγματα και στρατηγικές  

 

http://iep.edu.gr/el/link-eniaia1/diaforopoiisi
http://iep.edu.gr/el/link-eniaia1/diaforopoiisi
http://iep.edu.gr/el/link-eniaia1/diaforopoiisi
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/book/tool/print/index.php?id=1214
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/book/tool/print/index.php?id=1214



