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Ομαδική Εργασία 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

 

 Είναι τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση που ξεκινά από τη θέση ότι η διδασκαλία 
πρέπει να αρχίζει από το σημείο στο οποίο 
βρίσκονται οι μαθητές, παρά να στηρίζεται σε ένα 
προκαθορισμένο σχέδιο δράσης , το οποίο αγνοεί 
την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό 
προφίλ του μαθητή (Tomlinson, 2003).  



Βασικές προϋποθέσεις για το σχεδιασμό 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης 

Γνώση περιεχομένου 

• Προαπαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες κλπ. 

• Βασικές γνώσεις (πυρηνικές γνώσεις) 

• Μετασχηματιστικές γνώσεις 

Γνώση μαθητή 

• Ετοιμότητα (προαπαιτούμενες γνώσεις) 

• Μαθησιακό προφίλ (π.χ. μαθησιακό στυλ) 

• Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, ταλέντα 
(Tomlinson, 1995) κλπ.  



Στάδια εφαρμογής διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας 

 Προγραμματισμός διδασκαλίας 

• Ανάλυση γνωστικού αντικειμένου 

• Ανάλυση αναγκών μαθητή 

 Οργάνωση διδασκαλίας – μάθησης (Α) 

• Εξατομικευμένη ή και ομαδική εργασία για έλεγχο των 
προαπαιτούμενων γνώσεων 

• Εξάσκηση  
 

 Οργάνωση διδασκαλίας – μάθησης (Β) 

• Εξατομικευμένη ή και ομαδική εργασία για κατάκτηση 
της πυρηνικής γνώσης (ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων 
και τις μαθησιακές προτιμήσεις των μαθητών) 

• Ιεραρχημένο υλικό διδασκαλίας 



Τι μπορεί να διαφοροποιήσει ο/η 
εκπαιδευτικός 

Περιεχόμενο: Γνώσεις, έννοιες, δεξιότητες και 
διδακτικά μέσα 

Διαδικασία: Δραστηριότητες 

Αποτέλεσμα 

Μαθησιακό περιβάλλον 

(Tomlinson, 1995) 



Αξιοποίηση Δεικτών Επάρκειας στη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

Προαπαι-
τούμενες 
Γνώσεις 

Βασικές 
Γνώσεις 

Δείκτες 
Επάρκειας 

Ανάλυση γνωστικού αντικειμένου 



Διασαφήνιση όρων: Δείκτες Επιτυχίας 

 Τα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα (ΠΜΑ) διατυπωμένα με 
συγκεκριμένο και σαφή τρόπο, ώστε να 
μπορούν να αξιολογηθούν.  

 Περιγράφουν τα ΠΜΑ σε επίπεδο κλίμακας 
και όχι τάξης.  

 Οι δείκτες επιτυχίας ΔΕΝ είναι στόχοι 
ημερήσιων μαθημάτων!  

 



Διασαφήνιση όρων: Δείκτες Επάρκειας 

 Περιλαμβάνουν τα όσα πρέπει να διδαχθεί 
ο/η μαθητής/τρια, ώστε να επιτύχει τα ΠΜΑ 
σε επίπεδο τάξης. 

 Μπορούν να εκληφθούν ως σκαλοπάτια 
μάθησης. 

 Οι δείκτες επάρκειας ΔΕΝ ταυτίζονται πάντα 
με στόχους ημερήσιων μαθημάτων! 

 



Διασαφήνιση όρων 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 



Περιεχόμενο ΑΠ Μαθηματικών (2015) 



Περιεχόμενο ΑΠ Μαθηματικών (2015) 



Περιεχόμενο ΑΠ Μαθηματικών (2015) 



Διαφοροποίηση διδασκαλίας στα Μαθηματικά 
 

• Εξερεύνηση  

• Διερεύνηση 

• Διαβαθμισμένες 
δραστηριότητες 

• Δραστηριότητες 
εμπλουτισμού 

Διδακτικά 
εγχειρίδια 

• Εφαρμογίδια 

• Λογισμικά 

 

Οδηγός 
εκπαιδευτικού 

Αξιοποίηση: 

Εξερεύνηση/Διερεύνηση Εξάσκηση Διαμορφωτική Αξιολόγηση 



Τάξη Β΄  
Ενότητα 6: Μοτίβα 
πολλαπλασιασμού 2, 5 και 
10 
 

Συνθετότητα 
 

Δραστηριότητα Εξερεύνησης 



Τάξη Δ΄ 
Ενότητα 1, Μάθημα 10: 
Αισθητοποίηση (ανάλυση 
– σύνθεση αριθμού μέχρι 
τις 10000) 
 

Διαβάθμιση 
Συνθετότητα 
 

Δραστηριότητα Διερεύνησης 



Δραστηριότητες Εμπλουτισμού 

Τάξη Δ΄  

Ενότητα 1, Μάθημα 10: 
Αισθητοποίηση (ανάλυση – 
σύνθεση αριθμού μέχρι τις 
10000) 

 

Διαβάθμιση 

Συνθετότητα 

 



Τάξη Β’, Ενότητα 7 
Πρόσθεση και 
αφαίρεση μέχρι το 100 



Μικρής 
δυσκολίας 

Η εικονική 
αναπαράσταση 
βοηθά τους 
μαθητές να 
συμπληρώσουν 
τη μαθηματική 
πρόταση. 
 

 



Μέτριας 
δυσκολίας 

Οι μαθητές 
εργάζονται σε 
συμβολικό επίπεδο 
χωρίς τη βοήθεια 
κάποιας εικονικής 
αναπαράστασης. 
 

 



Μεγάλης 
δυσκολίας 

Οι μαθητές πρέπει 
πρώτα να βρούνε τις 
σχέσεις που συνδέουν  
τα στερεά ώστε να 
υπολογίσουν τη μάζα 
τους. 



Διαφοροποίηση με βάση την 
ετοιμότητα των μαθητών 



Μελέτη ΑΠ 



 Δείκτης Επιτυχίας: 

Αρ3.7 Χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα αναπαράστασης και στρατηγικές, για να 
απλοποιούν κλάσματα και να βρίσκουν ισοδύναμες μορφές τους. 

 Προαπαιτούμενες Γνώσεις:  

Έννοια του κλάσματος - Κλάσμα ως μέρος της ακεραίας μονάδας και ως μέρος 
συνόλου διακριτών στοιχείων 

 Νέες Έννοιες:   

Ισοδυναμία κλασμάτων   

 Μαθηματικές Πρακτικές: 

(1) Στρατηγική χρήση υλικών 

(2) Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη 

(3) Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό 

 

 Μετασχηματιστική Γνώση: Οι μαθητές να εφαρμόζουν τον κανόνα που 
ανακάλυψαν για να βρίσκουν ισοδύναμα κλάσματα σε επίλυση προβλήματος. 

 

Δ’ Τάξη - Ενότητα 8: Κλάσματα (1 και 2) 



 Παράδειγμα ισοδυναμίας κλασμάτων: 
 Να χρωματίσεις και να συμπληρώσεις τα ισοδύναμα κλάσματα.  

 

 
 
 Στόχοι: 
Οι μαθητές/τριες να: 

(1) Αναγνωρίζουν ισοδύναμα κλάσματα σε διάφορες εικονικές 
αναπαραστάσεις 

(2) Σχηματίζουν ισοδύναμα κλάσματα με τη χρήση αντικειμένων  

(3) Βρίσκουν ισοδύναμα κλάσματα με τη χρήση εικονικών αναπαραστάσεων 

(4) Ανακαλύπτουν τον κανόνα για την εύρεση ισοδύναμων κλασμάτων 

(5) Βρίσκουν ισοδύναμα κλάσματα πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας 
αριθμητή και παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό 

 

 



ΑΡΙΘΜΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ (2) 

Δ΄ Ε΄ Στ΄ 

-Κλάσμα ως μέρος της 
ακεραίας μονάδας και ως 
μέρος συνόλου διακριτών 
στοιχείων 

- Υπολογισμός κλασματικού 
μέρους ενός αριθμού 

- Ισοδυναμία κλασμάτων 

- Σύγκριση και σειροθέτηση 
κλασμάτων και δεκαδικών 

- Πρόσθεση και αφαίρεση 
ομώνυμων κλασμάτων 

- Έννοια δεκαδικού 
αριθμού (δέκατο, 
εκατοστό) 

- Μετατροπή κλάσματος σε 
δεκαδικό και αντίστροφα 

 

- Κλάσμα ως μέτρο, πηλίκο και ως 
τελεστής 

- Απλοποίηση και ισοδυναμία 
κλασμάτων 

- Σύγκριση και σειροθέτηση κλασμάτων 
και δεκαδικών 

- Έννοια μικτού αριθμού και 
καταχρηστικού κλάσματος (μετατροπές) 

-Δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό 

- Έννοια ποσοστού 

- Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό, 
ποσοστό και αντίστροφα 

- Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων, 
δεκαδικών και μικτών 

- Πολλαπλασιασμός κλάσματος με 
ακέραιο και διαίρεση κλασμάτων 
(διαιρέτης ή διαιρετέος ακέραιος) 

- Πολλαπλασιασμός ακεραίου με 
δεκαδικό και διαίρεση δεκαδικού με 
ακέραιο 

-Επίλυση προβλήματος με κλάσματα, 
δεκαδικούς και ποσοστά 

- Κλάσμα ως μέτρο, πηλίκο 
και ως τελεστής 

-Σύγκριση και σειροθέτηση 
ρητών 

-Ποσοστό ως λόγος, 
πηλίκο και δεκαδικός 

- Μετατροπή κλάσματος 
σε δεκαδικό, ποσοστό και 
αντίστροφα 

- Πολλαπλασιασμός και 
διαίρεση κλασμάτων και 
δεκαδικών 

-Πράξεις με μικτούς 
αριθμούς 

- Επίλυση προβλήματος με 
ρητούς και ποσοστά 

 
 
 



 Σενάριο από την 
καθημερινότητα – πρόκληση  

 Ευκαιρία για έλεγχο των 
προαπαιτούμενων γνώσεων 

 Βοηθητικές ερωτήσεις  
 Χρήση χειριστικού υλικού  

 
 

 
 

Δ’ Τάξη - Ενότητα 8: Κλάσματα  



 Ευέλικτη ομαδοποίηση με 
κριτήριο το βαθμό ετοιμότητας  

 Χρήση εργαλείων  
 Διαφοροποίηση στη στήριξη 

στις ομάδες  
 Διαβάθμιση δραστηριότητας – 

Διαφορετικός βαθμός 
πολυπλοκότητας  

 Ασύγχρονη εργασία 
 Αγκυροβολητική δραστηριότητα: 

η ομάδα με τους πιο έτοιμους 
μαθητές θα προχωρήσει ένα 
βήμα πιο πάνω βρίσκοντας 
ισοδύναμα κλάσματα και μη 
εναδικών κλασμάτων. 

 
 
 



Διαβάθμιση εργασίας  
Ερωτήσεις με σκοπό να 

βοηθηθούν όλοι οι μαθητές 
να εμπλακούν στη 
διαδικασία της μάθησης 

Ερωτήσεις που βοηθούν 
ομάδα μαθητών να 
προχωρήσει στη 
μετασχηματιστική γνώση 

Ανάπτυξη συλλογισμών και 
συζήτηση στην ολομέλεια 



 Ιεράρχηση δραστηριοτήτων – 
Από το πραξιακό και τη χρήση 
αντικειμένων προχωρούμε στο 
εικονικό  

 Από τα εναδικά κλασμάτα 
προχωρούμε στην ισοδυναμία 
γνήσιων μη εναδικών 
κλασμάτων  

  Εμφανίζεται εικονική 
αναπαράσταση με διακριτά μέρη  

 Αγκυροβολητική δραστηριότητα: 
οι πιο έτοιμοι μαθητές θα 
προχωρήσουν στην δημιουργία 
δικών τους ισοδύναμων 
κλασμάτων – στήριξη στους 
μαθητές που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες 



1. Περιέγραψε με λόγια ή κάνε ένα σχέδιο για να δείξεις τι σημαίνει ότι δύο 
κλάσματα είναι ισοδύναμα. 

 

• Δελτίο πορείας – έλεγχος 
κατά πόσο οι μαθητές 
μπορούν να εξηγήσουν  
την έννοια της 
ισοδυναμίας κλασμάτων, 
να αναγνωρίσουν και να 
βρουν ισοδύναμα 
κλάσματα  

• Απαραίτητη προϋπόθεση 
για να προχωρήσουμε στη 
διδασκαλία του κανόνα 
της εύρεσης ισοδύναμων 
κλασμάτων  



 Ιεράρχηση δραστηριοτήτων – 
Από το εικονικό προχωρούμε 
στο συμβολικό  – από το 
ποσοτικό προχωρούμε στο 
αφηρημένο αφού οι μαθητές 
θα καταλήξουν στον κανόνα 
εύρεσης ισοδύναμων 
κλασμάτων 

 Ερωτήσεις οι οποίες βοηθούν 
όλους τους μαθητές να 
εμπλακούν στη διαδικασία 
εύρεσης της κανονικότητας  

 Συζήτηση στην ολομέλεια – 
ανάπτυξη συλλογισμών – 
παρουσίαση στρατηγικών  
 



• Αξιολόγηση του βαθμού 
κατάκτησης των βασικών 
γνώσεων – Διαβάθμιση για 
εντοπισμό του επιπέδου του 
στόχου που κατέκτησε ο κάθε 
μαθητής 

• Αξιοποίηση δραστηριοτήτων 
εμπλουτισμού 

 

Αξιολόγηση 



Αγκυροβολητικές Δραστηριότητες  

Διαφορετικός 
χρόνος 

ολοκλήρωσης 
εργασιών 

Περισσότερος 
χρόνος για 

«αδύνατους» ή 
«αργούς» 
μαθητές 

Εξατομικευμένη 
στήριξη  

Διαβάθμιση 
δυσκολίας 



Παραδείγματα δραστηριοτήτων 



Ανάλυση – Σύνθεση αριθμών 
Περιοχές: Αρ 

Τάξεις: Γ’ – Στ’ 



Ανάλυση – Σύνθεση αριθμών 
Περιοχές: Αρ 

Τάξεις: Α’ – Στ’ 



Αριθμομηχανή 
Περιοχές: Αρ, Αλ 

Τάξεις: Α’ – Στ’ 



Βρες τον αριθμό 
Περιοχές: Αρ, Αλ 

Τάξεις: Α’ – Στ’ 



Βρες τον αριθμό - Παράδειγμα 

4   16  36  48  64  81 

Πολλές λύσεις 
 
• Ο μόνος μονοψήφιος 
• Ο μόνος που δεν είναι 

τετράγωνος αριθμός 
• Ο μόνος που είναι 

περιττός αριθμός 
• κλπ.  

 
 
 



Κριτήρια διαιρετότητας  
Περιοχές: Αρ 

Τάξεις: Δ’ – Στ’ 



Πολλαπλάσια 
Περιοχές: Αρ 

Τάξεις: Δ’ – Στ’ 



Σύγκριση – διάταξη αριθμών 
Περιοχές: Αρ 

Τάξεις: Ε’ – Στ’ 



Επιμεριστική ιδιότητα  
Πολλαπλασιασμού - Διαίρεσης 

Περιοχές: Αρ, Αλ 

Τάξεις: Δ’ – Στ’ 



Επιμεριστική ιδιότητα – Παράδειγμα 1 

369 

300 60 9 

÷ 3 100 20 3 123 

369 ÷ 3 = 123 



Επιμεριστική ιδιότητα – Παράδειγμα 2 

245 

200 40 5 

Χ 6 1200 240 30 1470 

245 Χ 6 = 1470  



Εύρεση μοτίβων 
Περιοχές: Αλ 

Τάξεις: Α’ – Στ’ 



Συμμετρία 
Περιοχές: Γ 

Τάξεις: Δ’ – Στ’ 



Συμμετρία 
Περιοχές: Γ 

Τάξεις: Δ’ – Στ’ 



Εννοιολογικός χάρτης 
Περιοχές: Αρ, Αλ, Μ, Γ, ΣΠ 

Τάξεις: Α’ – Στ’ 



Εννοιολογικός χάρτης – Παράδειγμα 1 



Εννοιολογικός χάρτης – Παράδειγμα 2 



Εννοιολογικός χάρτης – Παράδειγμα 3 



Διερεύνηση έννοιας                             
(Μοντέλο Frayer)  

Περιοχές: Αρ, Αλ, Μ, Γ, ΣΠ 

Τάξεις: Δ’ – Στ’ 



Διερεύνηση έννοιας – Παράδειγμα 1            



Διερεύνηση έννοιας – Παράδειγμα 2            



Σύγκριση εννοιών/θεμάτων 
Περιοχές: Αρ, Αλ, Μ, Γ, ΣΠ 

Τάξεις: Δ’ – Στ’ 



Σύγκριση εννοιών/θεμάτων – Παράδειγμα 1 



Σύγκριση εννοιών/θεμάτων – Παράδειγμα 2 



Σύγκριση εννοιών/θεμάτων 
Περιοχές: Αρ, Αλ, Μ, Γ, ΣΠ 

Τάξεις: Β’ – Στ’ 



Πρακτική εφαρμογή  

ΕΝΟΤΗΤΑ : 6 

  

ΘΕΜΑ:  Διαίρεση –

Επιμεριστική ιδιότητα  

 

ΤΑΞΗ: Δ’ 

 

ΧΡΟΝΟΣ: 2 × 40 λεπτά 

  

ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ:   

  

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:   

  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ:   

Δείκτες επιτυχίας 

 

Δείκτες επάρκειας 

 

Στόχοι 

Οι μαθητές  να: 

 Χρησιμοποιούν την επιμεριστική ιδιότητα, για να 

απλοποιήσουν νοερούς υπολογισμούς και να 

ελέγχουν τα αποτελέσματά τους. 

  



 





 





 

http://www-k6.thinkcentral.com/content/hsp/math/hspmath/na/common/itools_int_9780547584997_/basetenblocks.html




 



 



Αξιολόγηση 



 



Αν επιθυμείς διαφορετικά αποτελέσματα μην κάνεις 
το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά…  

 

Albert Einstein 

 


