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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/ηνηώκ.  
 
Ακηί κα εθανμόδμοκ ημ Α.Ν. με ημκ ίδημ ηνόπμ γηα όιμοξ ημοξ/ηηξ 
μαζεηέξ/ηνηεξ, μη εθπαηδεοηηθμί ζα πνέπεη κα ηνμπμπμημύκ ηεκ δηδαζθαιία 
ημοξ ώζηε κα ακηαπμθνίκμκηαη ζηα δηαθμνεηηθά επίπεδα εημημόηεηαξ ηςκ 
μαζεηώκ/ηνηςκ, ζημοξ δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ πμο μαζαίκμοκ θαη ζηα 
δηαθμνεηηθά εκδηαθένμκηα.  
 
Γπμμέκςξ, μ εθπαηδεοηηθόξ ζπεδηάδεη εθ ηςκ πνμηένςκ δηαθμνεηηθμύξ 
ηνόπμοξ γηα κα βμεζήζεη ημκ/ηεκ μαζεηή/ηνηα κα θαηακμεί θαη κα δείπκεη όηη 
έμαζε»  

 
Carol Ann Tomlinson  

 



 

Πνόπμξ 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 

Νμηόηεηα  

εθπαηδεοηηθμύ ένγμο 

Γοειηλία 

Νανμπή  

ίζςκ εοθαηνηώκ 

Οεβαζμόξ ζηε 
δηαθμνεηηθόηεηα 

ιι4 

Ζζόηεηα  Δηθαημζύκε  



Ε 
Δηαθμνμπμηεμέκε 

παηδαγςγηθή 
πνμζέγγηζε 

Απμδέπεηαη ςξ 
«πιεμκέθηεμα»-θαη όπη ςξ 

εμπόδημ – ηηξ πμηθίιεξ 
μηθμγεκεηαθέξ θαη 

θμηκςκηθμπμιηηηζμηθέξ 
εμπεηνίεξ ηςκ 
μαζεηώκ/ηνηώκ   

Ακηημεηςπίδεη ημοξ/ηηξ 
μαζεηέξ/ηνηεξ με δηαθμνεηηθά 
μαζεζηαθά πνμθίι ςξ παηδηά 

ηθακά κα μαζαίκμοκ με 
δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ – θαη 
όπη ςξ παηδηά πενημνηζμέκςκ 

ηθακμηήηςκ  

Αλημπμηεί ηηξ 
δηαθμνεηηθέξ εμπεηνίεξ 
ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ ζημ 

πιαίζημ ηεξ 
εθπαηδεοηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ θαη ημοξ/ηηξ 
δίκεη ηεκ εοθαηνία κα ηηξ 

μμηναζημύκ με ημοξ 
άιιμοξ, ελαζθαιίδμκηαξ 

μθέιε γηα όιμοξ/εξ 



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.  

 

• Ε μάζεζε είκαη μηα αημμηθή θαη ηαοηόπνμκα ζοιιμγηθή δηαδηθαζία.  

 

• Μη 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιαζεηήξ/ηνηα  

Γημημόηεηα 

Γκδηαθένμκηα 

Ιαζεζηαθό 
πνμθίι 

Ακαιοηηθό πνόγναμμα 

Νενηεπόμεκμ 
Γπελενγαζία 
πενηεπμμέκμο 

Πειηθό πνμσόκ 



Μ/Ε 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/ηηξ 
μαζεηέξ/ηνηεξ απαζπμιεμέκμοξ/εξ, 
αιιά μηα δηδαζθαιία πμο βμεζά 
ημοξ/ηηξ μαζεηέξ/ηνηεξ κα 
ακαπηύλμοκ πεναηηένς βαζηθέξ 
δεληόηεηεξ θαη έκκμηεξ. 

Ιαθνμπνόκημξ Ννμγναμμαηηζμόξ 

Βναποπνόκημξ Ννμγναμμαηηζμόξ 

Γβδμμαδηαίμξ Ννμγναμμαηηζμόξ 

Εμενήζημξ Ννμγναμμαηηζμόξ 



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 ) 

Ηαζμνηζμόξ Οθμπμύ 
εκόηεηαξ θαη 
μαζήμαημξ. 

 
 

Πη πνέπεη κα μάζμοκ 
όιμη μη 

μαζεηέξ/ηνηεξ από 
ημ ζογθεθνημέκμ 

μάζεμα 







ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΜΡΙΓ………….  
 



 
ΓΖΗΜΚΑ  ΠΑΛΕΟ ΝΜΡ  

 
ΓΦΑΞΙΜΔΓΖ   

 
ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΙΓΚΕ  

 
ΔΖΔΑΟΗΑΘΖΑ  



 

Μ νόιμξ ημο/ηεξ εθπαηδεοηηθμύ 
 

Δηαμεζμιαβεηήξ/ηνηα 
 

Γθπαηδεοηηθόξ- ενεοκεηήξ/ηνηα 
 

Ζθακόξ-ή κα «αθμύεη» θαη κα «βιέπεη» 
 

Ζθακόξ/ή κα ακαζημπάδεηαη 
 

Γοέιηθημξ/ε ζηε δηαπείνηζε ημο πνόκμο 
 

Γοέιηθημξ/ε ζε ζπέζε με μαζεζηαθέξ επηδηώλεηξ 
 

Νεπεηζμέκμξ/ε γηα ηε δηαδηθαζία θαη όπη γηα ηα μαζεζηαθά απμηειέζμαηα 
 

Γοέιηθημξ/ε θαη ακμηπηόξ/ή 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/ηνηςκ 
                                                

CAROL ANN TOMLINSON 

 

«Γίκαη εθηθηό αοηό;» 
 



ΑΟ ΗΑΚΜΡΙΓ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΟΠΑ ΙΓΠΞΑ ΠΜΡΟ …. 



ΔΖΑΙΜΞΦΩΟΕ ΜΙΑΔΑΟ 
«ΓΓΩ ΗΑΖ ΓΟΡ ΓΖΚΜΙΑΟΠΓ ΓΙΓΖΟ»  

 

• H ζύζηαζε ηςκ μμάδςκ λεθηκάεη από ηε μηθνόηενε δοκαηή μμάδα, πμο είκαη ημ 
δεογάνη θαη ζηε ζοκέπεηα δηεονύκεηαη ζε ηεηνάδεξ, μη μπμίεξ απμηειμύκηαη 
από δύμ οπάνπμκηα δεογάνηα. Οηεκ ηειηθή θάζε, μη ηεηνάδεξ πανμοζηάδμοκ 
ζηεκ μιμμέιεηα (Γηώηζα, 2012, 2014, 2015, Νμιέμε Πμδμύιμο, 2010).  

 

• Μ ζπεμαηηζμόξ ηςκ μμάδςκ πνέπεη κα γίκεη με θνηηήνημ ηεκ με μηθεηόηεηα 
μεηαλύ ηςκ αηόμςκ θαη ηεκ όζμ ημ δοκαηόκ ιηγόηενε αιιειεπίδναζε μεηαλύ 
ημοξ μέπνη ηεκ ζηηγμή πμο γίκεηαη ε βηςμαηηθή άζθεζε.   

 





ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  

• Γοέιηθηε μμαδμπμίεζε θαη ενγαζία ζε μμάδεξ  

• Think-Pair-Share (Οθέρμο- Οοκενγάζμο-Ιμηνάζμο) 

• Πμίπμξ Γθνάθηηη 

• Jigsaw 

• Οπεδηαζμόξ με βάζε ηα εκδηαθένμκηα 

• Δηαβαζμηζμέκεξ δναζηενηόηεηεξ 

• Δηαθμνμπμηεμέκεξ ενςηήζεηξ 

• Πνίιηδα (Think – Tac – Toe) 

• Frayer model 

• Οθαιςζηά/Scaffolding 

 

 



Εκπαιδευτικό σενάριο: 

 «Γνωρίζω την γειτονιά μου» 

 

Διαφοροποίηση ως προς τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις  

προτιμήσεις των μαθητών 

Γνωστικά αντικείμενα: Φυσικό και Ανθρωπογενές 

περιβάλλον, Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές 

Επιστήμες, Τέχνες,  

Τάξη: Νηπιαγωγείο-

Δημοτικό  



 

Διαθοροποιεί ως προς ηη διαδικαζία και ηημ εηοιμόηηηα. 
 

Ννόθεηηαη γηα έκακ θμηκό πώνμ γναθήξ μεγάιμ θύιιμ πανηημύ ή μ πίκαθαξ ηεξ 
ηάλεξ όπμο μη μαζεηέξ μπμνμύκ κα θαηαζέζμοκ ηεκ αημμηθή ημοξ ζθέρε 
δεμημονγώκηαξ έκα ημίπμ γθνάθηηη με ζοκζέζεηξ όιεξ ηεξ ηάλεξ πμο απμηοπώκεη 
ηε ζοιιμγηθή μαζεζηαθή πμνεία ηεξ ηάλεξ. 

Πμίπμξ Γθνάθηηη 



Ε  ΑΞΠΜΓΞΑΦΕΟΕ ΠΕξ ΓΓΖΠΜΚΖΑΟ ΙΜΡ 
 

Νμο δείηε;  
Νώξ ιέγεηαη ε γεηημκηά ζαξ;  
Πμ ζπμιείμ ακήθεη ζηεκ γεηημκηά 
ζαξ;  
Γκςνίδεηε ηεκ γεηημκηά ζαξ;  
Γίζηε όιμη γείημκεξ; 
 Γνςηήμαηα: «πώξ ένπεζηε 
θαζεμενηκά ζημ ζπμιείμ;  
 με πμημκ;   
Ιε ηα πόδηα ή με θάπμημ μέζμ; 



ΟΠΞΑΠΕΓΖΗΕ   ΟΗΑΘΩΟΖΑΟ   (SCAFFOLDING)     
ΓΚΔΓΖΗΠΖΗΜ ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑ  

Διαθξοξπξίηζη ωπ ποξπ ηξ πεοιεςόμεμξ.  
Ηάζε μμάδα ενγάδεηαη ζε δηαθμνεηηθό θμμμάηη ημο πάνηε.  
 
Διαθξοξπξίηζη ωπ ποξπ ηη διαδικαζία (πνεζημμπμημύκ δηαθμνεηηθά οιηθά γηα ηηξ 
μεηνήζεηξ)  
 
Διαθξοξπξίηζη ωπ ποξπ ηη μέθξδξ διδαζκαλίαπ  και μάθηζηπ.  
Οηναηεγηθέξ ζθαιςζηάξ (Scaffolding)     
Μ εθπαηδεοηηθόξ   οπμζηενίδεη ημκ μαζεηή  θάζε μμάδαξ πμο πνεηάδεηαη ηε βμήζεηά ημο 
μέπνη κα επηηύπεη ημ πνμζδμθώμεκμ απμηέιεζμα:  
-ακαθένεηαη  ζε πνμεγμύμεκε γκώζε – ζύκδεζε με ηεκ θαζεμενηκόηεηα («Από πμύ ημ 
λένμομε αοηό;») 
-δείπκεη (μμκηέιμ πάνηε) 
-δίκεη πνόκμ ζημοξ μαζεηέξ γηα δμμεμέκεξ ζοδεηήζεηξ (think – pair – share) 
- δηδάζθεη ημ ιεληιόγημ από πνηκ (π.π. με εηθόκεξ)  
- πνεζημμπμηεί μπηηθά βμεζήμαηα (π.π. γναθηθμύξ μνγακςηέξ).  
Πα παηδηά ακαπανηζημύκ ζηεκ αοιή,  ηα απμηειέζμαηα ηςκ μεηνήζεςκ ζημκ πάνηε με όπμημκ 
ηνόπμ επηιέλμοκ (μεηαθμνηθά μέζα, θμύθιεξ, δώα, bee bot)  

 



FRAYER MODEL  

• Απμηειεί έκα μέζμ γναθηθμύ μνγακςηή πμο πανέπεη ηε δοκαηόηεηα ζηα παηδηά κα 
πενηγνάρμοκ μηα ιέλε/ έκκμηα με ηέζζενηξ δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ πμο πενηβάιιμοκ 
ηεκ θεκηνηθή ιέλε/έκκμηα/ηδέα. 

 

• Οε θάζε μμάδα δίκεηαη ημ Φύιιμ ενγαζίαξ με ημ πνόηοπμ θαηαγναθήξ Frayer 
Model.   Ε μμάδα έπεη ηεκ επηιμγή κα γνάρεη/ δςγναθίζεη ζημ Φύιιμ ενγαζίαξ ή  κα 
πνεζημμπμηήζεη εθηοπςμέκεξ εηθόκεξ γηα κα ζομπιενώζεη ηα πεδία. 



Γειτονιά  
 

 

Ννμζέγγηζε ηεξ έκκμηαξ Γεηημκηά μέζς ημο μμκηέιμο Frayer 

Ορισμός  –Ζωγραφιά  





ΙΖΑ ΝΑΞΑΘΘΑΓΕ ΠΜΡ ΙΜΚΠΓΘΜΡ ΓΖΚΑΖ ΚΑ ΔΩΟΜΡΙΓ ΠΜ ΔΖΑΓΞΑΙΙΑ 
ΟΡΙΝΘΕΞΩΙΓΚΜ ΗΑΖ ΜΖ ΙΑΘΕΠΓΟ ΚΑ ΑΚΑΔΕΠΕΟΜΡΚ ΠΕΚ ΗΓΚΠΞΖΗΕ 

ΘΓΛΕ/ΈΚΚΜΖΑ. 



 «ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ ΝΞΜΟΗΘΕΟΓΩΚ» 
 

Οηε δναζηενηόηεηα αοηή δηαθμνμπμηείηαη: 

ημ πενηεπόμεκμ (είδε πνμζθιήζεςκ),  

ε δηαδηθαζία (δηαβαζμηζμέκεξ δναζηενηόηεηεξ, θαζμδεγμύμεκεξ ενςηήζεηξ, 
πανέπεη δηαθμνεηηθά επίπεδα οπμζηήνηλεξ μ εθπαηδεοηηθόξ),  

ημ ηειηθό πνμσόκ (εθθνάδμοκ ημ πενηεπόμεκμ ηεξ πνόζθιεζεξ με δηαθμνεηηθμύξ 
ηνόπμοξ).  

Δηαθμνμπμίεζε ςξ πνμξ ηα οιηθά, εημημόηεηα, εκδηαθένμκηα θαη πνμηημήζεηξ.  

 

 



ΙΑΘΕΟΖΑΗΕ ΝΓΞΖΜΕ: ΓΘΏΟΟΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΟΚΛΗΕΩΝ» 

Πα παηδηά θαιμύκηαη κα επελενγαζημύκ με ηεκ εθπαηδεοηηθό ημοξ πηζακμύξ ηνόπμοξ πνόζθιεζεξ αηόμςκ 
με αθμνμή  θάπμημο γεγμκόημξ  θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δεμημονγία πνμζθιήζεςκ. Ακαθμνηθά με ημ 
ζογθεθνημέκμ πανάδεηγμα, είκαη ζεμακηηθό κα ιεθζεί οπόρε όηη 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. Μ Γθπαηδεοηηθόξ δίκεη ηεκ εοθαηνία ζε όια ηα παηδηά κα θαηαζέζμοκ ηα πνμζςπηθά ημοξ βηώμαηα, κα 
μεκ αθμοζημύκ μόκμ αοηά ηεξ θονίανπεξ μμάδαξ 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).  



• Οε 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). 

 

Ιαζεζηαθή πενημπή: Γιώζζα «Δημιοσργία Προζκλήζεωμ» 



«Σοίλιζα -Think-Tac-Toe» 



Γιςζζηθή 

1ε μμάδα: Δώζε δηαθμνεηηθμύξ 

ηίηιμοξ ζηεκ εηθόκα ή πενηέγναρε 

ηη βιέπεηξ ή πεξ ή γνάρε μηα 

ηζημνία…. 

Θμγηθμμαζεμαηηθή Ιαζεμαηηθή 

2ε: Οπεδίαζε ηε δηαδνμμή ημο 

ακζνώπμο ζηεκ εθθιεζία  θαη ζημ 

ζπμιείμ θαη  μέηνεζε ηηξ 

απμζηάζεηξ.  

Ηηκαηζζεηηθή 

3ε: Ννμζπάζεζε κα 

ακαπαναζηήζεηξ εηθόκεξ από ηε 

γεηημκηά  με ημ ζώμα.  

Μπηηπςνηθή  

Γπίιελε όπμημ οιηθό επηζομείξ θαη 

θαηαζθεύαζε έκα θμιάδ με ζέμα ηε 

γεηημκηά (π.π. με πιαζηειίκε, 

γθμθνέ πανηί, γιςζζμπίεζηνα) 

Σεθηαθή 

Ακαδήηεζε θςημγναθίεξ ζημ 

δηαδίθηομ με ζέμα ηε γεηημκηά  θαη 

δεμημύνγεζε μία πανμοζίαζε ή έκα 

βίκηεμ 

Οοκαηζζεμαηηθή κμεμμζύκε  

Ναναηήνεζε ηε ιίζηα με ηα 

ζύμβμια ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ 

θαη ακαγκώνηζε έκα ζεηηθό θαη έκα 

ανκεηηθό ζοκαίζζεμα γηα κα 

πενηγνάρεηξ ηα ζοκαηζζήμαηα ηςκ 

ενώςκ ηεξ ηζημνία πμο δηαβάζαμε 

π.π «Πμ βνςμμπώνη» ηεξ 

Δαναμπμύθα.  

Ιμοζηθή  

Δεμημύνγεζε έκα  ηναγμύδη με ζέμα ηε 

γεηημκηά με μμοζηθή επέκδοζε  π.π ναπ 

  

Γκδμπνμζςπηθή Κμεμμζύκε 

Κα θηηάλεηξ έκα βηβιίμ με 

δςγναθηέξ πμο ακαπανηζημύκ ηεκ 

ελέιηλε ηεξ γεηημκηάξ μέζα ζημ 

πνόκμ.  

Εμδεικηικό παοάδειγμα ανιξπξίηζηπ ηηπ ζηοαηηγικήπ «Σοίλιζα» 

 
 



THINK-TAC-TOE (ΠΞΖΘΖΔΑ) ΙΓ ΘΓΙΑ ΠΕΚ ΝΑΓΗΜΟΙΖΑ ΕΙΓΞΑ 
ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜξ 

Δεμημονγήζηε μία αθίζα γηα κα 
πανμοζηάζεηε ηεκ Ναγθόζμηα 

Εμένα Νενηβάιιμκημξ. 

Φηηάληε μία ζοιιμγή με πμηήμαηα 
γηα ηεκ εμένα ηεξ γεξ. 

Δεμημονγήζηε έκα δηόναμα 
(ηνηζδηάζηαηε πανμοζίαζε) εκόξ 

ηδακηθμύ πενηβάιιμκημξ ζημκ ηόπμ 
ζαξ. 

Ννόβιερε ηη ζα μπμνμύζε κα 
ζομβεί εάκ δεκ οπήνπε 

ακαθύθιςζε. 
  

Γνάρηε έκα γνάμμα ζε έκα θίιμ 
ζαξ γηα ημκ πείζεηε γηα ηεκ αλία 

ηεξ ακαθύθιςζεξ. 

Γνάρηε έκα άνζνμ ζε μηα 
εθεμενίδα ζπεηηθά με ημ πόηε θαη 
ημ γηαηί λεθίκεζε ε Εμένα γηα ημ 

Νενηβάιιμκ. 

Οθέρμο έκακ ηνόπμ ελμηθμκόμεζεξ 
εκένγεηαξ θαη δμθίμαζέ ημκ ζημ 

ζπίηη. Ηαηέγναρε ηηξ εκένγεηέξ ζμο 
γηα πέκηε εμένεξ. 

Ηαηαγνάρηε ηα ακηηθείμεκα πμο 
πεηάηε θαζεμενηκά. Γπηιέληε έκα 
από αοηά, όπςξ θμοηηά από γάια, 

πιαζηηθέξ ζαθμύιεξ θιπ. θαη 
δεμημονγήζηε έκακ μδεγό γηα άιιεξ 

πνήζεηξ. 



Think-Tac-Toe  (Πνίιηδα)  με ζέμα έκα ιμγμηεπκηθό θείμεκμ/δηήγεμα 

Οπεδίαζε μία μάζθα εκόξ παναθηήνα 
ημο δηεγήμαημξ πμο ζαξ ηνάβελε ηεκ 

πνμζμπή. Φμνέζηε ηεκ θαη απαγγείιεηε 
έκακ μηθνό μμκόιμγμ πμο ζοκδέεηαη με 

ημκ νόιμ ημο μέζα ζημ δηήγεμα. 

Οπεδηάζηε ηα ζθεκηθά ημο 
δηεγήμαημξ με ηε μμνθή 

δηαγνάμμαημξ ώζηε κα θαίκεηαη ε 
ζηαδηαθή ελέιηλε ηςκ ζθεκώκ. 
Ιπμνείηε κα εηζάγεηαη μηθνά 

επελεγεμαηηθά θείμεκα. 

Ακαπαναζηήζεηε ζε πανηί μέηνμο ηεκ 
ελέιηλε ηεξ ηζημνίαξ πνεζημμπμηώκηαξ 

θςημγναθίεξ από πενημδηθά ή από 
δηθά ζαξ ζπέδηα. Γηζάγεηαη ζεμακηηθέξ 

θνάζεηξ ή γεγμκόηα. 

Οοκζέζηε έκα εηζαγςγηθό ηναγμύδη γηα 
ημ ζογθεθνημέκμ δηήγεμα 

πνμεημημάδμκηαξ ημοξ ακαγκώζηεξ γηα 
αοηό πμο ζα αθμιμοζήζεη. 

Δεμημονγήζηε έκα ζιόγθακ γηα κα 
δηαθεμίζεηε ημ δηήγεμα αοηό ζημ 
ζπμιείμ ζαξ. Οοκδοάζηε ημ με μία 
αθίζα (απεηθμκίδμκηαξ θεκηνηθά 

πνόζςπα, γεγμκόηα ή ακηηθείμεκα). 

Ακαθαιύρηε από γκςζηέξ μειςδίεξ ή 
ήπμοξ εθείκεξ πμο ζα ηαίνηαδακ κα 
εηζαπζμύκ ςξ μμοζηθό παιί ζηηξ 
δηαθμνεηηθέξ ζθεκέξ ημο δηεγήμαημξ. 

  

Γνάρηε έκα μηθνό πμίεμα ή 
έκα haiku γηα έκακ παναθηήνα ημο 
δηεγήμαημξ πμο ζα δίκεη έμθαζε ζε 

έκα-δομ παναθηενηζηηθά ηεξ 
πνμζςπηθόηεηάξ ημο. 

«Πη ζα ζοκέβαηκε ακ…» Λακαγνάρηε 
θάπμηεξ ζθεκέξ ημο δηεγήμαημξ 

ώζηε κα ελειηπζεί δηαθμνεηηθά ε 
ηζημνία. 

Γπηιέληε έκα απόζπαζμα από ημ 
δηήγεμα θαη δηαβάζηε ημ ζε έκα 
ζομμαζεηή ζαξ. Οηε ζοκέπεηα 

αθεγεζείηε πνμθμνηθά ημ απόζπαζμα 
εμπιμοηίδμκηάξ ημ με δηθά ζαξ 

ζημηπεία. 



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

Ωξ πνμξ ηε μαθηζιακή εηξιμόηηηα: 

• νήζε μπηηθμαθμοζηηθμύ οιηθμύ, 
γκςζηηθώκ πανηώκ,  

•  Νμιύ ζοπκέξ επακαιήρεηξ πιενμθμνηώκ 

• Δηδαζθαιία με πνήζε μκεμμηεπκηθώκ 

• Γπελήγεζε βαζηθμύ ιεληιμγίμο & όνςκ ημο 
μαζήμαημξ 

• Δηδαζθαιία ζηναηεγηθώκ μάζεζεξ θαη 
μεηαγκςζηηθώκ ηθακμηήηςκ 

• νήζε ζομβμιαίμο ενγαζίαξ 

 

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

δηδαζθαιίαξ θαη επηιμγήξ οιηθμύ 
• νήζε παναδεηγμάηςκ βαζηζμέκςκ ζηα 

εκδηαθένμκηα ηςκ παηδηώκ 

Ωξ πνμξ ημ μαθηζιακό ποξθίλ: 
• Νανμοζίαζε με πμιοαηζζεηενηαθό 
    ηνόπμ 
• νήζε παναδεηγμάηςκ όιςκ ηςκ  

ηύπςκ κμεμμζύκεξ 
• Νανμπή πνόκμο πνηκ ηεκ απάκηεζε 
• Ούκδεζε ηεξ πνμεγμύμεκεξ με ηε κέα 
     γκώζε 



ΟΠΞΑΠΕΓΖΗΓΟ  ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΙΓΚΕΟ ΓΝΓΛΓΞΓΑΟΖΑΟ-
ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ  

(TOMLINSON, 2003 ΟΠΜ ΝΑΝΝΑ, 2013) 

Ωξ πνμξ ηε μαθηζιακή εηξιμόηηηα 

•  Δηαβαζμηζμέκεξ δναζηενηόηεηεξ 

•  Οαθείξ μδεγίεξ 

• Γοέιηθηεξ μμάδεξ ενγαζίαξ 

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

• Ιηθνά 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 
• Νμιιαπιέξ επηιμγέξ δναζηενημηήηςκ 
•  Γκζάννοκζε ηςκ παηδηώκ κα 

ενγαζημύκ απμηειεζμαηηθά ηόζμ 
μμαδηθά όζμ θαη ακελάνηεηα 



ΟΠΞΑΠΕΓΖΗΓΟ ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΟΕΟ ΩΟ ΝΞΜΟ ΠΜ 
ΠΓΘΖΗΜ ΝΞΜΤΌΚ 

Ωξ πνμξ ηε μαθηζιακή εηξιμόηηηα: 

• Γνγαζίεξ δηαβαζμηζμέκεξ δοζθμιίαξ 

• Οομπύθκςζε ηςκ ενγαζηώκ με επηθέκηνςζε ζηηξ 
βαζηθέξ έκκμηεξ & δεληόηεηεξ 

• Δηαθμνμπμίεζε ηςκ ενγαζηώκ γηα πνήζε 
μηθνόηενεξ μκήμεξ ενγαζίαξ 

Ωξ πνμξ ηα εκδηαθένμκηα: 
• Νανμπή επηιμγώκ 
• νήζε μέζςκ θμηκςκηθήξ δηθηύςζεξ 
• Γοθαηνίεξ ακάπηολεξ ακελάνηεηςκ ενεοκώκ από 

ημοξ μαζεηέξ 



ΟΠΞΑΠΕΓΖΗΓΟ ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΟΕΟ ΩΟ ΝΞΜΟ ΠΜ 
ΠΓΘΖΗΜ ΝΞΜΤΜΚ (2): ΝΜΘΘΑΝΘΕ  ΚΜΕΙΜΟΡΚΕ 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Διαποξζωπική: ζοκέκηεολε, ένεοκα, ζοδήηεζε, ζομβμοιή… 

•  Εμδξποξζωπική: ζομβμοιή, αοημαλημιόγεζε… 

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



Δηαθμνμπμίεζε πενηεπμμέκμο (πώξ ζα πανμοζηάζμομε ημ ηη ζα δηδαπζεί) 

           Ν.π Γηζαγςγή κέμο ιεληιμγίμο 

νεζημμπμημύμε πμηθίιμοξ ηνόπμοξ γηα ηεκ πανμοζίαζε ηεξ κέαξ ύιεξ: 

Ν.π. Οημκ θύθιμ:   

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

 

2.Γηθόκεξ  πμο ζοκμδεύμκηαη με ιέλεηξ 

 

3.Ναναμύζη  

 

4.Ιαγηθή 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  

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

Ναναδείγμαηα δναζηενημηήηςκ: 

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

• Ξοζμηθή επακάιερε πνμθμνηθώκ εθθνάζεςκ. Οε θύθιμ ηα παηδηά επακαιαμβάκμοκ ηηξ 
θνάζεηξ ημ έκα μεηά ημ άιιμ –ζακ ηειέθςκμ. Ννμζθένεηαη 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. Πα 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). 

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

•Δηάιμγμη μεηαλύ παηδηώκ θαη παηδηώκ-εθπαηδεοηηθμύ. 

•Νακημμίμα –θίκεζε ζε μμάδεξ.  

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

 

         Ικαμξπξιξύμε μαθηζιακό επίπεδξ, εμδιαθέοξμηα και μαθηζιακό ζηρλ! 

 



Γπηιέγμοκ θαη πενηγνάθμοκ έκα πνόζςπμ δηθήξ ημοξ επηιμγήξ  
 

ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑΠΑ (θαη από ηα ηνία επίπεδα γκώζεςκ) 

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

ενγαζημύκ (π.π. ενγαζία ζημκ Ειεθηνμκηθό Ρπμιμγηζηή), περιβάλλομ γηα κα ενγαζημύκ (αημμηθά, ζηεκ μμάδα)  

• Ηακάιη μάζεζεξ: Οπεδηάδμκηαη δναζηενηόηεηεξ: γηα ακξρζηικξύπ ηύπμοξ (όπςξ ζοδήηεζε, μεγαιόθςκε 

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

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

• Γκςζηηθό ζηοι: Οπεδηάδμκηαη δομημέμες δναζηενηόηεηεξ πμο ακηηζημηπμύκ ζηεκ ζργκλίμξρζα ζθέρε (όπςξ 

μειέηε δμζμέκμο «ΜΔΕΓΜΡ ΓΖΑ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΝΞΜΟΩΝΜΡ») θαη δεμημονγηθέξ δναζηενηόηεηεξ πμο 

ακηηζημηπμύκ ζηεκ απξκλίμξρζα ζθέρε (όπςξ δεμημονγία «ΜΔΕΓΜΡ ΓΖΑ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΝΞΜΟΩΝΜΡ») 

• Πύπμξ κμεμμζύκεξ: Οπεδηάδμκηαη 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)  
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