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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

     

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου (ΕΟΚ) ιδρύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1995.  
Η ιδρυτική συνέλευση έγινε με πρωτοβουλία του Χρήστου Θεοφιλίδη, που τότε 
εργαζόταν ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
πραγματοποιήθηκε στην ιστορική αίθουσα τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου 
και σ' αυτήν πήραν μέρος ογδονταπέντε εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Η ιδρυτική συνέλευση ενέκρινε το καταστατικό του 
ΕΟΚ και εξέλεξε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου: Χρήστος Θεοφιλίδης 
(Πρόεδρος), Μηνάς Γαβριήλ (Αντιπρόεδρος), Μαίρη Κουτσελίνη (Γραμματέας), 
Αλέξανδρος Χριστοφόρου (Ταμίας), Μαρία Οικονομίδου, Θεόδωρος Στυλιανού, 
Χρίστος Κολιός (Μέλη). 

Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου απαρτίζουν οι: Χρήστος 
Θεοφιλίδης (Πρόεδρος), Μαίρη Κουτσελίνη (Αντιπρόεδρος), Ανδρέας Παπούλας 
(Γραμματέας), Αλέξανδρος Χριστοφόρου (Ταμίας), Χριστόφορος Αντωνίου, 
Κούλα Αφροδίση, Χρυστάλλα Ζαννετή, Δημήτρης Μικελλίδης, Γεώργιος 
Οικονομίδης, Σάββας Παλαίχωρος, Ελένη Σεμελίδου, Γιάννης Στυλιανού (Μέλη). 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου, ιδρύθηκε για να υπηρετήσει τους παρακάτω 
σκοπούς: 

 να προωθήσει εκπαιδευτική πολιτική, η οποία να αναδεικνύει την 
ελληνική και χριστιανική φυσιογνωμία της Κύπρου και να διασφαλίζει τις 
παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της 

 να συμβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών προσανατολισμών της 
Κύπρου 

 να παρακολουθεί τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και να συμβάλει 
στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου 

 να μελετήσει με συστηματικό τρόπο προβλήματα της εκπαίδευσης της 
Κύπρου και να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους 

 να συμβάλει στην προαγωγή της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου και, 
γενικότερα, της ελληνικής παιδείας σε συνεργασία με ανάλογους 
οργανισμούς, τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες 

 να καλλιεργήσει αγωνιστικό πνεύμα, το οποίο εξασφαλίζει την ελευθερία 
της Κύπρου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σ' ολόκληρο 
τον κόσμο 

Για την πραγμάτωση των σκοπών του ΕΟΚ πραγματοποίησε σειρά ημερίδων σε 
τρέχοντα ζητήματα της εκπαίδευσης και οκτώ παγκύπρια συνέδρια. Το τελευταίο 
συνέδριο του ΕΟΚ είχε ως θέμα τη διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας και 
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πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και Λεμεσό στις 21 και 22 Απριλίου, 
αντίστοιχα. Θεματικός κατάλογος των συνεδρίων που πραγματοποίησε ο ΕΟΚ 
υπάρχει στη σελίδα  του παρόντος τόμου. Περαιτέρω ο Όμιλος εκδίδει ανελλιπώς 
από το 2005 εξαμηνιαίο δελτίο με θεματικούς άξονες. Το τελευταίο δελτίο ήταν 
αφιερωμένο στο ρόλο του παιδαγωγικού συμβούλου. Η προσεχής έκδοση θα 
αφορά στην αξιολόγηση του σχολείου. 

Τα μέλη του ΕΟΚ με τακτοποιημένη συνδρομή ανέρχονται σήμερα σε 507. Η 
ετήσια συνδρομή είναι £10. Τα μέλη του Ομίλου παρακολουθούν δωρεάν τα 
συνέδρια του ΕΟΚ και λαμβάνουν, επίσης δωρεάν, το βιβλίο πρακτικών κάθε 
συνεδρίου και το εξαμηνιαίο δελτίο. 

Προσεχής στόχος του Ομίλου είναι η απόκτηση ιδιόκτητου οικήματος. 

  



7 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

     

Αυτό είναι το όγδοο συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου και θέμα του 
ήταν η  «Διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας». Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε στις 21.4.07 και 22.4.07 στη Λευκωσία και Λεμεσό 
αντίστοιχα. Στη Λευκωσία παρακολούθησαν το συνέδριο 243 σύνεδροι και στη 
Λεμεσό 208. 

Το συνέδριο συνδύασε θεωρία και πράξη. Το θεωρητικό μέρος κάλυψαν δυο 
διακεκριμένοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Δρ Ιωάννης Κανάκης 
και ο Δρ Ιωάννης Πυργιωτάκης. Το πρακτικό μέρος περιλάμβανε διδασκαλία σε 
τάξεις μικτής ικανότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση˙ το 
μέρος αυτός το κάλυψαν οι εκπαιδευτικοί Ειρήνη Χατζηλουκά – Μαυρή, Χρύσω 
Χατζηχρίστου, Άντρη Μιχαήλ, Λεωνίδας Φακιολάς, Θεούλα Ερωτοκρίτου – 
Σταύρου και Πόπη Άππιου. 
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
 

Δρ Χρήστος Θεοφιλίδης 
Πρόεδρος ΕΟΚ 

 

     

Αγαπητοί Σύνεδροι, 

Καλημέρα σε όλους. 

Σας καλωσορίζω στο 8ο συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου και σας 
ευχαριστώ που τιμάτε με την παρουσία σας το συνέδριό μας αυτό. 

Έντιμε Κύριε Υπουργέ, 

Όλως ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς προσωπικά γιατί μας τιμάτε με την παρουσία 
σας, αλλά και γιατί επιχορηγήσατε το συνέδριό μας με το ποσό των £2000. Καλώ 
τα μέλη του Ομίλου μας να χειροκροτήσουμε τον κ. Υπουργό, για να εκφράσουμε 
τις ευχαριστίες μας και την ευαρέσκειά μας στην απόφαση του Υπουργείου να 
στηρίξει ηθικά και οικονομικά την προσπάθεια του Ομίλου μας. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Θέμα του συνεδρίου μας είναι η διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας. Το 
θεωρητικό μέρος του συνεδρίου θα καλύψουν δύο εξαίρετοι πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι φίλτατοι Γιάννης Πυργιωτάκης και 
Γιάννης Κανάκης. Καλώς ήλθατε, αγαπητοί φίλοι. Όταν καλωσορίζουμε 
Κρητικούς στην Κύπρο, εμείς οι Κύπριοι φέρνουμε στο νου τον Καζαντζακικό 
χαιρετισμό από τον πρόλογο του βιβλίου «Ο Καπετάν Μιχάλης»: «Βάστα, αδελφή 
Κύπρος, όμοια κι εγώ σταυρώθηκα. Θα 'λθει και η δική σου η σειρά για την 
ανάσταση». Και απαντούμε με τον λιτό και αποφασιστικό λόγο του Μακρυγιάννη: 
«θα βαστήξουμε». Το πρακτικό μέρος του συνεδρίου θα καλύψουν συνάδελφοι 
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, με αναφορά σε διδακτικά στιγμιότυπα σε 
τάξεις μικτής ικανότητας. 

Ευχαριστώ τους φίλους Πυργιωτάκη και Κανάκη που αποδέκτηκαν την 
πρόσκλησή μας και τους υπενθυμίζω ότι στα μέρη μας παροικεί πάντα ο Ξένιος 
Ζευς. Προεξοφλώ, λοιπόν, την εδώ ευχάριστη παραμονή τους. Ευχαριστώ 
επίσης τους Κύπριους συναδέλφους μας που ανέλαβαν το πρακτικό μέρος του 
συνεδρίου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ομίλου μας δίνουμε την ευκαιρία 
στους συνέδρους να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν το πρακτικό μέρος που 
τους ενδιαφέρει πιο πολύ. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό θα δώσει 
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η κ. Μαίρη Κοαυτσελίνη , η οποία ανέλαβε και την ευθύνη διοργάνωσης αυτού 
του μέρους του συνεδρίου. Την ευχαριστούμε θερμά. 

Κύριοι σύνεδροι, 

Οι συνάδελφοί μας της δεκαετίας 1940-50, μάλλον θα βιώνουν σήμερα 
συναίσθημα ματαίωσης, όσοι βέβαια από αυτούς βρίσκονται στη ζωή. Η 
ανθρωπότητα πίστεψε τότε ότι η εκπαίδευση ήταν η απάντηση στα δεινά που 
επεσώρευσε ο πόλεμος. Τα σχολεία θα πρόσφεραν σωσίβιο στα παιδιά που 
μαστίζονταν από ένδεια, θα εξουδετέρωναν τις συνέπειες του πολέμου, θα 
γενίκευαν τον αλφαβητισμό, θα δημιουργούσαν τον βατήρα της οικονομικής 
ανόρθωσης, θα εκπαίδευαν έμπειρους εργάτες, θα καλλιεργούσαν την ανοχή σ' 
ένα κόσμο που τον δίχαζαν εθνικές και θρησκευτικές διαφορές, θα καλλιεργούσαν 
το δημοκρατικό ιδεώδες, θα μείωναν τη βία και τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 
και θα προετοίμαζαν τους νέους να ασκήσουν το δικό τους δημιουργικό ρόλο ως 
ενήλικες. 

Στις τρεις δεκαετίες, λοιπόν, που ακολούθησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η 
εκπαίδευση θεωρήθηκε ως επένδυση στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, ως συμβολή στην επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και ως 
συστατικό της προόδου. Η υποχρεωτική εκπαίδευση αυξήθηκε. Ο αριθμός των 
εκπαιδευτικών αυξήθηκε διεθνώς, η μισθοδοσία τους βελτιώθηκε, τα προσόντα 
τους πολλαπλασιάστηκαν, το κύρος τους αυξήθηκε και η διακριτική ευχέρεια στην 
άσκηση των καθηκόντων τους ενισχύθηκε. 

Παρά την αισιοδοξία των ανθρώπων και τις αποφάσεις πολιτικής για επέκταση 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο χαρακτήρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
ελάχιστα διαφοροποιήθηκε. Οι καινοτομίες που επιχειρήθηκαν ήταν 
βραχύχρονες. Στην καθημερινή πρακτική εξακολουθεί να ισχύει «η βασική 
γραμματική της διδασκαλίας», μια «προεπαγγελματική» αντίληψη για τον τρόπο 
οργάνωσης και διεξαγωγής της διδασκαλίας, ένα διδακτικό συνταγολόγιο, μια 
διδασκαλία τυποποιημένη. Διδάσκουμε σε πολλές περιπτώσεις όπως δίδασκαν 
οι πρόγονοί μας, μετωπικά , με διάλεξη αντί με διάδραση, μιλώντας αντί 
ενορχηστρώνοντας διάδραση με εμπλοκή των μαθητών, δημιουργώντας 
ομοιογενείς  ηλικιακά τάξεις και αξιολογώντας με βάση τη σταθμική φιλοσοφία. Η 
διδακτική πρακτική μας υποβαθμίζει επικίνδυνα την ανάγκη φιλοσοφικού 
στοχασμού για την έννοια της γνώσης και τη διαδικασία απόκτησής της καθώς 
και την ανάγκη εξορθολογισμού στη δράση του εκπαιδευτικού. Συνακόλουθα, ο 
προβληματισμός για το συγκείμενο της διδασκαλίας είναι μειωμένος. Αγνοούμε 
επικίνδυνα τη σημασία πυρηνικών γνώσεων, την αναγκαιότητα διαγνωστικής και 
διαμορφωτικής αξιολόγησης για να προγραμματίσουμε διδασκαλία – μάθηση η 
οποία συναρτάται με τη ζώνη εγγύτατης ανάπτυξης των μαθητών, την 
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ανομοιογένεια της σημερινής αίθουσας διδασκαλίας σε σχέση με το πολιτιστικό 
υπόβαθρο των μαθητών, την κοινωνική ανισότητα με την οποία προσέρχονται 
στο σχολείο και το μαθησιακό τους προφίλ. Ήταν πραγματιστής ο Christopher 
Jenks όταν επέμεινε στη δεκαετία του 1970 ότι η εκπαίδευση ελάχιστα συνέβαλε 
στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων με τις οποίες προσέρχονται οι μαθητές 
στο σχολείο. Ήταν προφητικός ο Basil Bernstein λίγο αργότερα όταν διατύπωσε 
την άποψη ότι «η εκπαίδευση δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσει τις κοινωνικές 
ανισότητες». Οι πρόσφατες διακηρύξεις των πολιτικών «επιτυχία για όλους» και 
«κανένας μαθητής να μην υστερήσει» παραμένουν απλά συνθήματα πολιτικής 
σκοπιμότητας και υπενθυμίζουν ότι όχι μόνο το οργανωμένο σχολείο δεν έλυσε 
το πρόβλημα μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης σε μια ταραγμένη εποχή, αλλά 
το ίδιο το σχολείο και η εκπαίδευση που προσφέρει παραμένουν πρόβλημα. 

Δημιουργείται, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα: Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτού του 
συνεδρίου; Ποιος είναι ο στόχος του και ποιες είναι οι προσδοκίες μας από αυτό; 
Πως απαντούμε σ' αυτά τα ερωτήματα; Πρώτο, θα μετριάσουμε τις φιλοδοξίες 
μας. Δεν φιλοδοξούμε να προωθήσουμε επανάσταση. Γνωρίζουμε πως αυτό 
είναι αδύνατο. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση απαιτούν χρόνο. Είναι δύσκολο να 
αποκαθηλώσει κάποιος τη «βασική γραμματική» της διδασκαλίας όπως την 
περιέγραψα πιο πάνω, είναι υπέρμετρη φιλοδοξία να ισχυριστούμε ότι θα 
αντικαταστήσουμε την προεπαγγελματική αντίληψη για την οργάνωση και 
διεξαγωγή της διδασκαλίας με επαγγελματική γνώση και κουλτούρα. Ωστόσο, το 
συνέδριό μας θα τεκμηριώσει θεωρητικά και θα περιγράψει πρακτικά εναλλακτικό 
σχήμα στη διδασκαλία-οδοστρωτήρα. θα εξηγήσει παραστατικά ότι είναι ηθικό και 
γόνιμο να μεγιστοποιηθούν οι ατομικές ικανότητες και δυνατότητες. θα 
υπενθυμίσει ότι τίποτε δεν είναι πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων. 
Δεύτερο, το συνέδριό μας θα βοηθήσει κάθε σύνεδρο να λειτουργήσει 
αναστοχαστικά και μεταγνωστικά, να κρίνει ο ίδιος τις διδακτικές στρατηγικές του, 
να ενδυναμώσει θετικές ενέργειες που εφαρμόζει, να αξιολογήσει άλλες που θα 
γνωρίσει σ' αυτό το συνέδριο. Σε τελευταία ανάλυση, ο καθένας μας είναι 
ελεύθερος να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Υπενθυμίζω, απλώς, ότι «ποτέ 
δεν πρέπει να σταματούμε σ' αυτό που ορίσαμε». 

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και, ακόμη μια φορά, για την εδώ παρουσία 
σας. Μεταφέρω επίσης τις ευχές του Ομίλου μας για ατομική υγεία και ευτυχία και 
για επαγγελματική πρόοδο. 
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Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 (ΕΝΝΟΙΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ) 

 
Δρ. Ιωάννης Ν. Κανάκης 

Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

 

    
 
 

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα 
από την ίση μεταχείριση άνισων ανθρώπων» 

 
Thomas Jefferson (1743-1826), 

Αμερικανός Πρόεδρος 
(Στο: UNESCO 1999, 292) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η δασκαλοκεντρική ακροαματική διδασκαλία, γέννημα των κοινωνικών συνθηκών 
του 17ου αιώνα, μολονότι αποτελούσε σημαντική πρόοδο για την εποχή της και 
συνέβαλε στην αποτελεσματική οργάνωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της 
διδασκαλίας, θεωρείται σήμερα αναχρονιστική πρακτική, γιατί προσανατολίζεται 
στον ουσιαστικά ανύπαρκτο μέσο μαθητή με αποτέλεσμα την ομοιομορφία και 
την τυποποίηση. Γι' αυτό, τα τελευταία χρόνια προβάλλεται όλο και περισσότερο 
η ανάγκη για διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διαδικασίας της διδασκαλίας 
και της μάθησης στα πλαίσια της ανομοιογενούς σχολικής τάξης. Με αφετηρία 
τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας «σχολική επίδοση», τεκμηριώνονται 
θεωρητικά και εφαρμόζονται στην πράξη όλο και πιο συχνά εναλλακτικοί τρόποι 
σχεδιασμού και οργάνωσης της διδασκαλίας και της μάθησης που λαμβάνουν 
σοβαρά υπόψη τους τις διαφορετικές προϋποθέσεις των μαθητών για μάθηση 
και επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις ατομικές τους ικανότητες, στις ιδιαίτερες 
κλήσεις τους και στα ενδιαφέροντά τους. Η εσωτερική διαφοροποίηση και η 
εξατομίκευση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης ενθαρρύνουν τις 
ενεργητικές μορφές μάθησης, δίνουν ευκαιρίες στους μαθητές να συμμετέχουν 
ουσιαστικά στη λήψη των αποφάσεων, εφαρμόζουν διδακτικές μορφές που 
αναπτύσσουν τη διαμαθητική επικοινωνία και συνεργασία, διευκολύνουν το 
διάλογο και στοχεύουν στην αυτενεργό δράση και την αυτονομία του μαθητή. 
Στην εισήγηση, αφού οριοθετηθεί η έννοια της διαφοροποίησης της διδασκαλίας 
σε αντιπαράθεση προς τη δασκαλοκεντρική, ακροαματική διδασκαλία θα 
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τεκμηριωθεί θεωρητικά η αναγκαιότητα για εσωτερική διαφοροποίηση και 
εξατομίκευση της διδασκαλίας και της μάθησης και θα παρουσιαστούν 
δυνατότητες διαφοροποίησης των δομικών στοιχείων της διαδικασίας της 
διδασκαλίας και της μάθησης. 

1. Εισαγωγή 

Η διαφοροποίηση και η εξατομίκευση της διδασκαλίας γίνονται κύριο θέμα της 
Διδακτικής και της εκπαιδευτικής πολιτικής τουλάχιστον από την εποχή της 
προοδευτικής και της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής , στα τέλη του 19ου και στις 
αρχές του 20ου αιώνα. 

Τότε συνειδητοποιείται, ότι με τη βοήθεια των ψυχομετρήσεων που 
αποκαλύπτουν το μέγεθος και το πλήθος των ατομικών διαφορών, ότι παρ' όλες 
τις ορθολογικές φάσεις ομαδοποίησης των μαθητών σε σχολικές τάξεις με 
κριτήρια τη χρονολογική ηλικία στην αρχή και την επίδοση στη συνέχεια, δεν είναι 
δυνατόν να οδηγηθούν όλοι οι μαθητές στους ίδιους στόχους αγωγής και 
μάθησης με μια «καθολική μέθοδο» διδασκαλίας. (Πρβλ. Κομενίου, 1912). 
Ασκείται οξεία κριτική στην ομοιόμορφη αντιμετώπιση όλων των μαθητών μιας 
τάξης και αρχίζουν οι πρώτες ουσιαστικές προσπάθειες, για να προσαρμοστεί η 
διδασκαλία στις ιδιαιτερότητες του μαθητή. 

Ο σχετικός προβληματισμός εντείνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται θέματα, όπως η «ισότητα ευκαιριών», 
«η αντισταθμιστική αγωγή», ο «σεβασμός της ατομικότητας των μαθητών», η 
«κοινωνική ένταξη» (πρβλ. Πυργιωτάκης, 1984). Στην τυποποίηση της 
μετωπικής διδασκαλίας αντιπαραθέτεται το δικαίωμα του παιδιού να 
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη φύση του, τις ικανότητες και τις αδυναμίες του. 
Δοκιμάζονται σχολικά μοντέλα «εξωτερικής διαφοροποίησης» (πρβλ. Keim, 
1979, Hopf, 1982, Winkeler, 1979). Όταν όμως οι έρευνες αξιολόγησης του 
συστήματος των ομοιογενών ομάδων διαψεύδουν τις προθέσεις των δημιουργών 
του (πρβλ. Hopf, 1982, Κανάκης, 2001α) και οι πληθωρικές τάξεις μειώνονται, 
αναζητούνται τρόποι «εσωτερικής διαφοροποίησης και εξατομίκευσης της 
διδασκαλίας» (πρβλ. Klafki/Stocker, 1976, Geppert/Preuβ, 1981, Schittko, 1984). 
Οι τρόποι αυτοί προσανατολίζονται στον κάθε μαθητή, έτσι ώστε να τον βοηθούν 
με κατάλληλη καθοδήγηση και αποτελεσματικά μέσα να κατακτά με το δικό του 
ρυθμό στόχους διδασκαλίας και μάθησης σύμφωνους προς τις ατομικές του 
δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά του. 
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2. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων για την 
οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης που επιδιώκουν να προσαρμόσουν 
τη διδασκαλία στις ικανότητες, στην επίδοση, στα ενδιαφέροντα και στις ιδιαίτερες 
κλίσεις των μαθητών, ώστε να δημιουργήσουν για κάθε μαθητή, τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες προσωπικής ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουν 
και ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Ως κριτήρια διαφοροποίησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε θεωρητικό 
επίπεδο: η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, το θρήσκευμα, η νοημοσύνη, η επίδοση, 
τα ενδιαφέροντα ή οι ειδικές ανάγκες των μαθητών. Βεβαια, πολλά από αυτά 
εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και εφαρμόζονται ακόμη και σήμερα μικρότερη ή 
μεγαλύτερη επιτυχία και στην πράξη.(πρβλ. Schittko, 1984). 

Οι κύριες μορφές διαφοροποίησης είναι δύο: 

 η εξωτερική διαφοροποίηση και 
 η εσωτερική διαφοροποίηση (πρβλ. Σχήμα 1). 

 
Σχήμα 1: Μορφές διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της μάθησης 

Η εξωτερική διαφοροποίηση διακρίνεται σε : «διασχολική», η οποία αναφέρεται 
στην κάθετη και οριζόντια δομή ενός εκπαιδευτικού συστήματος με τους 
διάφορους τύπους και τα είδη σχολών και σχολείων, και «ενδοσχολική», η οποία 
περιορίζεται στις τάξεις ενός σχολείου. Στο σύστημα «streaming», οι μαθητές 
χωρίζονται σε παράλληλες ομάδες, κοινές για όλα τα μαθήματα και σταθερές, με 
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κριτήρια τη γενική τους νοημοσύνη και τη γενική τους επίδοση. Μαθητές ενός 
ανώτερου επιπέδου παρακολουθούν ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερες 
απαιτήσεις. Οι αδύνατοι μαθητές ομαδοποιούνται σε επίπεδα χαμηλής επίδοσης. 
Αν και η μεταπήδηση των μαθητών από το ένα επίπεδο στο άλλο είναι θεωρητικά 
δυνατή, αυτό συμβαίνει σπάνια στην πράξη, επειδή οι μαθητές των χαμηλών 
επιπέδων δεν κατορθώνουν να επιτύχουν τις επιδόσεις εκείνες που χρειάζονται 
για να ανέβουν σε επίπεδα υψηλών επιδόσεων. 

Και στο σύστημα «setting», οι μαθητές χωρίζονται σε ομοιογενείς ομάδες – αλλά 
κινητές και για ορισμένα μόνο μαθήματα – με κριτήρια την ικανότητα, την επίδοση, 
τα ενδιαφέροντα και τις ειδικές ανάγκες τους. Έτσι, ένας μαθητής που είναι καλός 
στη Γλώσσα μπορεί να ανήκει σε μια ομάδα μεσαίου ή χαμηλού επιπέδου. Το 
σύστημα «setting» φιλοδοξεί να περιορίσει τα μειονεκτήματα του συστήματος 
«streaming» και να ανταποκριθεί καλύτερα  στις ατομικές προϋποθέσεις των 
μαθητών και ως ένα βαθμό το κατορθώνει. Παρ' όλα αυτά διατηρεί  όλα τα 
μειονεκτήματα της ομοιογενούς ομαδοποίησης των μαθητών. 

Πολύ γνωστά συστήματα ομαδοποίησης αυτού του τύπου στη Γερμανία είναι το 
«ABC-Modell» και το «FEGA-Modell». Οι μαθητές εντάσσονται με βάση την  
επίδοσή τους  σε  ένα  μάθημα στο  πρώτο μοντέλο  σε  τρία  και στο δεύτερο  σε   
τέσσερα  επίπεδα   επίδοσης.   Στα   χαμηλότερα   επίπεδα προσφέρεται στους 
μαθητές ένας κύκλος μαθημάτων που περιλαμβάνει το βασικό  πρόγραμμα 
(Fυndamentυm), ενώ  στους  μαθητές  των  ανώτερων επιπέδων προσφέρονται  
και συμπληρωματικά προγράμματα  λιγότερο ή περισσότερο διευρυμένα  
(Addita). Η ένταξη των μαθητών σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο διαρκεί συνήθως 
έξι μήνες. 

Το «FEGA-Mode/1» παρουσιάζεται σχηματικά ως εξής: 
F Fortgeschrittenenkurs 

(Επfπεδο των προχωρημένων) 
Fd+  Ad+  Ad 
(Βασικό  πρόγραμμα+ Πρόσθετο 
+Πρόσθετο) 

Ε Erweiterungskurs 
(Επίπεδο των διευρυμένων γνώσεων) 

Fd+Ad 
(Βασικό  πρόγραμμα+ Πρόσθετο) 

G Grundkurs 
(Επίπεδο των βασικών γνώσεων) 

Fd 
(Βασικό  πρόγραμμα) 

Α Anschlu8kurs 
(Επίπεδο των προσκολλημένων) 

Fd + Lernhilfen 
(Βασικό  πρόγραμμα  + Βοήθεια) 

Οι έρευνες  έδειξαν  ότι  με  την  ομοιογενή  ομαδοποίηση, οι μαθητές  των 
χαμηλότερων επιπέδων δυσφημίζονται και όχι σπάνια στιγματίζονται. 
(Το C- Kυrs στο μοντέλο  ABC είναι γνωστό και ως «Kυrs der Dυmmen», ομάδα 
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των βλακών), γεγονός  που συνοδεύεται από mώση του «επιπέδου  φιλοδοξίας 
τους»,  χειροτέρευση των επιδόσεών τους, εμφάνιση  του φαινομένου  της 
«αυτοεκπληρούμενης  προφητείας»  και  εκδήλωση   επιθετικών   τάσεων 
απέναντι στους μαθητές των υψηλότερων επιπέδων. Έτσι, οι ευκαιρίες  για 
«Κοινωνική μάθηση»  περιορίζονται. Στις ομοιογενείς ομάδες των χαμηλών 
επιπέδων επίδοσης παρατηρείται, επίσης, η απουσία του «αποτελέσματος του   
δυνατού αλόγου,  (Zυgρferd-Effek με   ταυτόχρονη ένταση  του «αποτελέσματος 
άνοιγμα της  ψαλίδας»  (Scheren-Effekf).  Το «αποτέλεσμα του   δυνατού  
αλόγου»  εκφράζει  την  παρωθητική δύναμη  που  ασκεί  η παρουσία των ικανών 
μαθητών σε μια ανομοιογενή  ομάδα. Η δύναμη αυτή, όπως είναι  φυσικό  
απουσιάζει στις  ομοιογενείς ομάδες  των  αδύνατων μαθητών.  Από την  άλλη  
πλευρά  το   "αποτέλεσμα  του  ανοίγματος  της ψαλίδας»  δηλώνει ότι η 
ομοιογενής  ομαδοποίηση αυξάνει την απόσταση μεταξύ  των μαθητών με υψηλή 
και χαμηλή επίδοση. Οι «καλοί μαθητές» γίνονται, δηλαδή,  καλύτεροι  και οι 
«κακοί μαθητές»  χειρότεροι. (Πρβλ. Bbnsch, 1991, 134-135, Schrbder, 2002, 195 
κ.ε.). 

Η εσωτερική  διαφοροποίηση της διδασκαλίας  αναφέρεται στην οργάνωση της 
διαδικασίας της μάθησης για ορισμένο χρόνο με τέτοιο  τρόπο, ώστε οι μαθητές 
μιας τάξης,  συνήθως υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση ενός δασκάλου: 

 μέσα  στην  ίδια  σχολική  αίθουσα, σε  βοηθητικές  αίθουσες  ή  και 
εκτός σχολείου, 

 μόνοι τους, σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες των 3-5 μαθητών/τριών, 
 επιδιώκουν   περισσότερο ή λιγότερο διαφοροποιημένους στόχους 

διδασκαλίας, 
 σε διαφορετικές ασκήσεις ή σε ασκήσεις με διαφορετικό βαθμό 

δυσκολίας και, μαθαίνουν, ανάλογα  με τις  ατομικές  δυνατότητες και το  
βαθμό της μαθησιακής τους εξέλιξης σε έναν ορισμένο τομέα ή 
σύμφωνα με το ρυθμό μάθησης και τα  ενδιαφέροντά τους. (Πρβλ. 
Klafki, 1998). 

Η εξατομίκευση της  διδασκαλίας είναι πρώτα απ' όλα μια γενική διδακτική αρχή, 
σύμφωνα με την οποία η διδασκαλία  οργανώνεται με αφετηρία  τις ατομικές  
προϋποθέσεις του κάθε μαθητή και προσαρμόζεται στις ανάγκες του. Πολλοί  
θεωρούν την εξατομίκευση της διδασκαλίας ως την απώτερη επιδίωξη   της   
διαφοροποίησης  της   διδασκαλίας.  Θα   μπορούσε   να υποστηριχθεί  ότι  η 
εξατομίκευση της  διδασκαλίας  αποτελεί  την  ακραία μορφή εσωτερικής   
διαφοροποίησης της  διδασκαλίας.  Για  οργανωτικούς, οικονομικούς, αλλά και 
παιδαγωγικούς λόγους η πλήρης εξατομίκευση  της διδασκαλίας και της μάθησης 
είναι δυνατή μόνο στο ατομικό μάθημα ή στο ατομικό φροντιστήριο. Στο σχολείο 
μπορεί να εφαρμοστεί με την κατάλληλη αξιοποίηση    προγραμμάτων Η/Υ και   
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στα   πλαίσια   της ενισχυτικής διδασκαλίας,  όταν  η  ομάδα  των  μαθητών  είναι  
ολιγομελής. Η  ατομική εργασία   μπορεί  να  είναι χωρίς  αυτό   να  σημαίνει  ότι  
είναι  πάντοτε απαραίτητα,  εξατομικευμένη. ·Στην   καθημερινή   σχολική   πράξη,  
όπου εφαρμόζεται σε  συνδυασμό με τη μετωπική διδασκαλία, συνιστά ατομική . 
ενασχόληση με κοινές εργασίες για όλους τους μαθητές. 

3. Θεωρητική θεμελίωση και σκοποί 

Η εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης επιβάλλεται για: 

• κοινωνικούς, 

• παιδαγωγικούς και  

• ψυχολογικούς λόγους. 

3.1 Κοινωνικοί λόγοι 

Η ανθρώπινη γνώση είναι ποικιλόμορφη και αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. 
Πολλοί υποστηρίζουν ότι η παραγωγή νέας γνώσης ακολουθεί το ρυθμό 
γεωμετρικής προόδου. Οι γνώσεις απαξιώνονται σε σχέση με την επίκαιρη και 
έγκυρη γνώση κάθε δέκα χρόνια κατά 50%. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ορισμένους 
επιστημονικούς τομείς. Γι’ αυτό είναι μάταιο να προσπαθούμε να μάθουμε τα 
πάντα. Το σχολείο επικρίνεται από παλιά, ότι οι γνώσεις που προσφέρει στους 
μαθητές είναι εγκεφαλικές και αποκομμένες από τη ζωή. Είναι «νωθρές γνώσεις». 

Αντίθετα, σήμερα χρειάζεται όλο και περισσότερο η «ευφυής και εύχρηστη 
γνώση», δηλαδή η γνώση που αποκτήθηκε ενεργητικά μέσα από την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων, κατανοήθηκε στις νοηματικές 
αλληλεξαρτήσεις της, παραμένει ζωντανή, εύκαμπτη και εύχρηστη και μπορεί να 
αξιοποιηθεί σε νέες προβληματικές καταστάσεις. Η «ευφυής και εύχρηστη 
γνώση» συγκροτεί ένα πολύπλοκο, αλλά και καλά οργανωμένο, επιστημονικό και 
πρακτικά χρήσιμο σύστημα από γνώσεις και αναστοχαστικές δεξιότητες. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιφέρει στον επαγγελματικό τομέα ταχύτατες 
εξελίξεις και δομικές αλλαγές. Οι πιθανότητες πως κανένας δεν θα ασκεί πια στη 
διάρκεια της ζωής του μόνο ένα επάγγελμα αυξάνονται όλο και περισσότερο. Γι’ 
αυτό η «τραπεζική ή αποταμιευτική αντίληψη» για τη γνώση θεωρείται δίκαια 
ξεπερασμένη. Εκείνο ου χρειάζεται είναι η ικανότητα για «δια βίου μάθηση», με 
την απόκτηση «ευπροσάρμοστων βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων». Ο 
μαθητής είναι ανάγκη «να μάθει πώς να μαθαίνει». 

Ο κόσμος έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο χωριό. Η κοινωνία μας έχει γίνει, είτε 
το θέλουμε είτε όχι, μια «πολυπολιτισμική κοινωνία». Κατά συνέπεια, η 
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«εθνοκεντρική μονοπολιτισμική αντίληψη» για την εκπαίδευση και η «δογματική 
διδασκαλία» χάνουν όλο και περισσότερο το νόημα τους με στόχο μια 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, που αναδεικνύει και σέβεται την πολιτισμική 
ετερότητα, ενώ προβάλλει ταυτόχρονα την επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της 
εθνικής ταυτότητας και συνείδησης. Ζητούμενο είναι η «απόκτηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων», γνωστή και ως «κοινωνική μάθηση» και «ηθική αγωγή». Κοινωνικές 
δεξιότητες, όπως η ευαισθησία, η ανεκτικότητα, η διαπροσωπική επικοινωνία, η 
συνεργασία, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, η επίλυση συγκρούσεων με το 
διάλογο. 

Όλες αυτές οι αλλαγές επέδρασαν καταλυτικά στην επαγγελματική απασχόληση, 
στη σύνθεση και στον κοινωνικοποιητικό ρόλο της οικογένειας. Από το άλλο 
μέρος, οι συνθήκες της ζωής στις μεγάλες πόλεις παρέχουν ελάχιστες ευκαιρίες 
στα παιδιά για την απόκτηση πρωτογενών εμπειριών. Οι εμπειρίες των 
σημερινών παιδιών συγκροτούν μια εικονική προκατασκευασμένη 
πραγματικότητα. 

Έτσι, το σχολείο υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να αναλάβει ένα μέρος του 
διαπαιδαγωγικού ρόλου της οικογένειας, να εξασφαλίσει στους μαθητές ευκαιρίες 
για την απόκτηση πρωτογενών εμπειριών και να τους μάθει να επεξεργάζονται 
κριτικά και να δίνουν νόημα στις φαινομενικές και αποσπασματικές γνώσεις τους 
(πρβλ. και Κανάκης 2001β, 2001γ και 2002). 

3.2 Παιδαγωγικοί λόγοι 

Το σχολείο οφείλει να υποστηρίζει διαρκώς το «ανθρώπινο δικαίωμα» κάθε 
μαθητή, όπως κατοχυρώνεται στη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και στο σύνταγμα (Οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου από 
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, Άρθρο 26, παρ. 2 και Σύνταγμα της 
Ελλάδας 2001, άρθρο 16, παρ. 2), να αναπτύξει ισόρροπα και αρμονικά τις 
εγγενείς σωματικές, ψυχικές και πνευματικές του δυνατότητες σε ατομικές 
ικανότητες και δεξιότητες και μάλιστα στον ανώτατο δυνατό βαθμό, ώστε να είναι 
σε θέση να κρίνει, να αποφασίζει και να αναγνωρίζεται ως ισότιμο μέλος στις 
διανθρώπινες και στις κοινωνικές αλληλεξαρτήσεις του. 

Το σχολείο οφείλει να γίνει ακόμη περισσότερο «δημοκρατικό», ενθαρρύνοντας 
ατομικές και συλλογικές διαδικασίες μάθησης, οι οποίες είναι αλληλένδετες με τον 
εξανθρωπισμό του ανθρώπου. Γιατί μόνο ένας άνθρωπος που έχει εξελίξει στο 
έπακρο τις εγγενείς του δυνατότητες, έχει καλλιεργήσει την κριτική του ικανότητα, 
έχει αναπτύξει την ικανότητα λήψης ατομικών και συλλογικών αποφάσεων και 
έχει συνηθίσει να αναλαμβάνει πρόθυμα τις ευθύνες του, είναι σε θέσει να 
συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. 
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3.3 Ψυχολογικοί λόγοι 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ειδικότερα ο «εποικοδομητισμός» 
(δομητισμός ή κονστρουκτιβισμός, Konstruktivismus) θεωρούν τη μάθηση 
«ενεργητική διαδικασία», στην οποία οι σημασίες βασίζονται στην εμπειρία, με 
αποτέλεσμα η μάθηση να χρειάζεται ένα υψηλό βαθμό ένταξης σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις, και μάλιστα και έξω από την σχολική αίθουσα. Αυτό σημαίνει ότι το 
σχολείο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξετάζουν τα πράγματα, μέσα από 
«πολλαπλές προοπτικές», να βλέπουν δηλαδή και να επεξεργάζονται τα θέματα 
της διδασκαλίας και της μάθησης στις διαφορετικές τους διαστάσεις και μέσα από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες, για να επιτύχουν την πλήρη κατανόηση της νέας 
γνώσης στις συχνά πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις της και την εύκαμπτη 
μεταφορά και εφαρμογή της σε άλλες καταστάσεις. 

Η μάθηση είναι μια διερευνητική διαδικασία, κατά την οποία ο μαθητής αλλάζει 
και αναδομεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Οι προηγούμενες εμπειρίες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών είναι για τη μάθηση σημαντικές, γιατί τους 
παρακινούν να τις επανεξετάσουν και να τις αναδομήσουν (πρβλ. 
Gerstenmaier/Mandl, 1995 και Gudjons, 1997). 

H σύγχρονη Ψυχολογία έχει δείξει, επίσης, ότι όχι μόνο διαφορετικοί άνθρωποι, 
αλλά ακόμη και το ίδιο πρόσωπο, διαφέρουν ως προς πάμπολλα 
χαρακτηριστικά. 

Οι διαφορές αυτές διακρίνονται σε: 

 ενδοατομικές 
 διατομικές και  
 διομαδικές διαφορές. 

Οι μαθητές διαφέρουν ως προς τις γενετικές καταβολές, το φύλο, την εθνικότητα, 
το πολιτισμικό υπόβαθρο, την κοινωνική προέλευση, τις νοητικές ικανότητες, τη 
γλώσσα, τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, την παρώθηση για επίδοση 
και μάθηση, τις ανάγκες, τις ιδιαίτερες κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, το ρυθμό 
μάθησης. Οι διαφορές αυτές δεν παραμένουν σταθερές, αλλά μεταβάλλονται και 
αναμορφώνονται συνεχώς μέσα από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
συνθήκες, τις βιωματικές εμπειρίες, τις επιδράσεις της αγωγής και της 
εκπαίδευσης. 

Αυτό το πλήθος των διαφορών μετατρέπει τη μάθηση σε ατομική διαδικασία, που 
καθορίζεται από τις υποκειμενικές προϋποθέσεις του κάθε μαθητή. Αν και ο 
δάσκαλος υποβοηθεί  τη μάθηση, τελικά κάθε μαθητής μαθαίνει μόνος του. Είναι 
προφανές ότι ο δάσκαλος οφείλει να διαφοροποιεί και να εξατομικεύει την 
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οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης (πρβλ. Παρασκευοπούλου, 1982 και 
Geppert/Preuβ, 1981). 

Οι πέντε βασικοί σκοποί, τους οποίους οφείλει να επιδιώκει συστηματικά η 
διδασκαλία, και η αλληλεξάρτησή τους απεικονίζονται στο σχήμα 2: 

 

Σχήμα 2: Οι πέντε αλληλεξαρτώμενοι σκοποί της διδασκαλίας και της μάθησης 

4.Τα διαφοροποιήσιμα στοιχεία της διδασκαλίας 

Τα δομικά στοιχεία  της διδασκαλίας  και της μάθησης απεικονίζονται στο σχήμα 
3: 
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Τα έξι δομικά στοιχεία  της διδασκαλίας και της  μάθησης βρίσκονται σε μια σχέση   
δυναμικής    αλληλεξάρτησης  και   αμοιβαίας    αλληλεπίδρασης. Οποιαδήποτε 
απόφαση για τη διαφοροποίηση ενός από τα έξι αυτά δομικά στοιχεία 
επηρεάζεται από και επηρεάζει τα υπόλοιπα πέντε. Συχνά, μάλιστα, η  διαδικασία  
της  εσωτερικής  διαφοροποίησης  της  διδασκαλίας  και της μάθησης 
δυσχεραίνεται ή διευκολύνεται από παράγοντες, όπως το αναλυτικό πρόγραμμα 
και τα διδακτικά βιβλία, το παιδαγωγικό ύφος του δασκάλου και οι ατομικές 
προϋποθέσεις των μαθητών για αυτενεργό εργασία και ομαδική συνεργασία. Ο 
ρόλος του δασκάλου ή των δασκάλων και των μαθητών είναι ακριβώς να 
συζητήσουν, να συνεννοηθούν και να  συνδυάσουν τα έξι αυτά δομικά στοιχεία - 
ανεξάρτητα από δομικό  στοιχείο  αρχίζουν  την  κριτική ανάλυση - με άμεση 
επιδίωξη την αυτενεργό  μάθηση και απώτερη επιδίωξη την ισόρροπη και 
αρμονική  ανάπτυξη των εγγενών  δυνατοτήτων  του κάθε μαθητή. 

Γι' αυτό  ακριβώς,  στην  εσωτερική  διαφοροποίηση  της  διδασκαλίας,  οι 
μαθησιακές δυνατότητες των μαθητών αλλά και τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις και οι 
ανάγκες  τους  βρίσκονται  στο  επίκεντρο  του  ενδιαφέροντος και αποτελούν την 
αφετηρία, το θεμέλιο  και το μόνιμο σημείο αναφοράς της. Μόνο η λεπτομερής 
ανάλυση και διάγνωση των ατομικών προϋποθέσεων των μαθητών δίνει τη 
δυνατότητα  στο  δάσκαλο ή  στους  δασκάλους  να διαφοροποιούν τα υπόλοιπα 
δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και της μάθησης και να τα προσαρμόζουν στην 
ιδιοτυπία του κάθε μαθητή τους. 

Η διαφοροποίηση και η  εξατομίκευση  των  σκοπών και των  στόχων  της 
διδασκαλίας και της  μάθησης βρίσκεται σε  στενή  αλληλεξάρτηση  με  τη 
διαφοροποίηση των θεμάτων. Η δομική και η διδακτική ανάλυση των θεμάτων 
υποβοηθεί σημαντικά στη διατύπωση ειδικών στόχων. Όχι όμως με την έννοια 
των συγκεκριμένων στόχων, όπως  τους ορίζει ο Mager (2000), αλλά με  τη  
μορφή προβλημάτων, ερωτημάτων, απορητικών και διλημματικών 
καταστάσεων, οι οποίες διατυπώνονται από το δάσκαλο ή τους μαθητές και 
συναποφασίζονται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους και το μαθητή ή τους 
μαθητές.  Οι  στόχοι  μπορούν να  διαφοροποιούνται  σε  κοινούς,  που 
προορίζονται για όλους τους μαθητές και συμπληρωματικούς, που μπορούν να 
διαφέρουν ως  προς την ποσότητα και το επίπεδο πολυπλοκότητας και 
δυσκολίας επίτευξης. 

Τα  θέματα, ενιαία ή εξειδικευμένα, διαφοροποιούνται ως προς  την ποσότητα 
αλλά κυρίως ως προς  τα επίπεδα επεξεργασίας και διαπραγμάτευσης. Στόχος 
είναι όλοι οι μαθητές να κατακτήσουν τις βασικές έννοιες, αρχές και δεξιότητες 
του θέματος, ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία, ανάλογα με τις ατομικές 
τους δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες τους. 
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Τα  θέματα και οι στόχοι γίνονται περισσότερο ελκυστικοί και αυξάνουν την 
παρώθηση των μαθητών για επίδοση και μάθηση, αν  ακολουθούν την «αρχή της 
βέλτιστης προσαρμογής» (Prinzip der optimalen Passung), είναι δηλαδή μεσαίου 
βαθμού δυσκολίας, ώστε αν οι μαθητές καταβάλουν την απαιτούμενη 
προσπάθεια και αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους να μπορούν να επιτύχουν 
(πρβλ. Heckhausen, 1978 και Tomlinson, 2001, 37). 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης είναι αναγκαίο να  διαφοροποιούνται, γιατί 
κάθε μέθοδος δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική για όλους τους μαθητές. Σύμφωνα 
με τις σύγχρονες αντιλήψεις η νοημοσύνη είναι πολυδιάστατη και μεταβλητή και 
κάθε μαθητής επεξεργάζεται τις πληροφορίες, για να επιλύει προβλήματα με δικό 
του τρόπο. Η πρόοδος του μαθητή εξαρτάται λοιπόν, και από το βαθμό 
προσαρμογής των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στις ατομικές 
ιδιαιτερότητες των μαθητών. Ο δάσκαλος αποφεύγει τη μονομερή εφαρμογή μιας 
μεθόδου και εφαρμόζει  εναλλακτικές  μεθόδους, που επιτρέπουν στους μαθητές 
τη βέλτιστη επεξεργασία των περιεχομένων και την κατάκτηση των στόχων 
(πρβλ. Κανάκης, 2002, Paradies/Linser, 2Q01, Peterßen, 1999). 

Η διαφοροποίηση των  μέσων και υλικών αναφέρεται τόσο στην ποικιλία τους 
όσο και στους εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης του ίδιου μέσου από το 
δάσκαλο και τους μαθητές σε άμεσο συσχετισμό με όλα τα άλλα δομικά στοιχεία 
της διδασκαλίας (πρβλ. Κανάκης, 2000). 

Η  σημασία της αξιολόγησης στην εσωτερική διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας είναι καθοριστική. Αποτελεί μια συνεχή διαδικασία που συνοδεύει τη 
διδασκαλία και η μάθηση και έχει πρωταρχικά διαγνωστικό, ανατροφοδοτικό και 
διαμορφωτικό χαρακτήρα για τον κάθε μαθητή, τα μέλη μιας συνεργαζόμενης 
ομάδας, το δάσκαλο ή τους δασκάλους και τους γονείς των μαθητών. Η 
αξιολόγηση είναι κατά κύριο λόγο διαγνωστική και συντρέχουσα.  Γίνεται  
συνεχώς  με   άτυπες  και  τυπικές  μορφές  ως αυτοαξιολόγηση, όταν ο  
δάσκαλος, οι μαθητές ή ο δάσκαλος και οι μαθητές αυτοαξιολογούνται, ως  
αλληλοαξιολόγηση, όταν  ο  δάσκαλος αξιολογεί τους  μαθητές ή οι μαθητές 
κρίνουν και αξιολογούν τους συμμαθητές τους και το  δάσκαλο και ως  
ετεροαξιολόγηση, όταν ο δάσκαλος ή οι μαθητές αξιολογούνται από τους  γονείς 
ή άλλα πρόσωπα. «'Όλες  αυτές οι μορφές αξιολόγησης  χρησιμοποιούν ποικιλία 
εναλλακτικών  μεθόδων και  μέσων. Πρωταρχικός και αποκλειστικός τους σκοπός  
δεν  είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της  μάθησης, αλλά ο διαρκής 
αναστοχασμός και η κριτική αποτίμηση της  διαδικασίας. Εκείνο που επιδιώκεται 
δεν είναι η αποταμίευση νωθρής  γνώσης αλλά η κατασκευή νέας ευφυούς 
γνώσης. Αναζητούνται επίσης  αιτιολογημένοι εναλλακτικοί τρόποι  για  την   
αποτελεσματικότερη οργάνωση. και  τη  διεξαγωγή της   διδασκαλίας και  της  
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μάθησης. (Για τις δυνατότητες εσωτερικής διαφοροποίησης της διδασκαλίας και 
της μάθησης, πρβλ. και: Κανάκης, 1991 και 1993α, 1993β, 2000 και2001α). 
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ΑΚΟΥΓΕ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΣ 
(Hoeren beim Reden) 

 
Μην λες πολύ συχνά ότι έχεις δίκιο δάσκαλε! 

Άσε να το δουν κι οι μαθητές! 
Μην πιέζεις πολύ την αλήθεια, 

Δεν το αντέχει. 
Άκουγε όταν μιλάς! 

 
Μπέρτολτ Μπρεχτ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διατύπωση «τάξεις μικτής ικανότητας» θα έπρεπε κανονικά να θεωρείται ότι 
εμπεριέχει έναν πλεονασμό. Από τη στιγμή δηλαδή που βρίσκονται πολλοί 
μαθητές στην ίδια τάξη, είναι αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν όλοι τις 
ίδιες ικανότητες και τα ίδια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Οι ικανότητές 
τους διαφοροποιούνται ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες και τη διαφορετική 
(οικογενειακή κυρίως) κουλτούρα μέσα στην οποία ζουν και αναπτύσσονται ήδη 
πριν από την ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον, στοιχεία τα οποία 
εξακολουθούν βεβαίως να υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της φοίτησης των 
παιδιών στο σχολείο. Τα ερωτήματα λοιπόν, που πρέπει να μας απασχολήσουν 
περισσότερο εδώ είναι: 

 Μέσα από ποιους μηχανισμούς και ποιες διαδικασίες διαμορφώνονται οι 
διαφορετικές αυτές ικανότητες και 

 πως μπορεί ο δάσκαλος να αντιδράσει προκειμένου να γεφυρώσει το 
χάσμα και να αμβλύνει τις ανισότητες αυτές. 

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα προϋποθέτει την κατανόηση και την ερμηνεία 
των διαδικασιών  μέσα από τις οποίες διαμορφώνονται οι διαφορές στα 
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χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών. Κατά τον ίδιο τρόπο 
προϋποθέτει, επίσης, τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι διαφορές αυτές 
μετασχηματίζονται κατόπιν σε άνιση σχολική επίδοση. Με άλλα λόγια: Η 
παιδαγωγική προσέγγιση του αντικειμένου προϋποθέτει την κοινωνιολογική του 
προσέγγιση. 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους δύο βασικούς χώρους, μέσα στους 
οποίους εκτυλίσσεται η ζωή του παιδιού, ως την ενηλικίωση και την ένταξή του 
στην κοινωνία. Με την έννοια αυτή οι δύο αυτοί χώροι, οικογένεια και σχολείο, 
ασκούν σοβαρή επίδραση στην κοινωνική επιτυχία και την ένταξη του παιδιού 
στο κοινωνικό σύνολο. Τις επιδράσεις και τις επιρροές αυτές θα ερευνήσουμε 
αναλυτικά για κάθε έναν από τους δύο αυτούς χώρους. 

1.1 Ο ρόλος της οικογένειας 

Ο ρόλος της οικογένειας εξετάζεται ως προς δύο βασικές κατευθύνσεις, τις 
συνθήκες ανάλογα με τις οποίες διαφοροποιείται το οικογενειακό περιβάλλον και 
τις επιπτώσεις που το διαφοροποιημένο αυτό περιβάλλον επιφέρει κατά 
περίπτωση στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. 

1.1.1 Οικογενειακές συνθήκες και ο τρόπος με τον οποίο διαφοροποιούνται 

Όπως είναι φυσικό, οι οικογένειες δεν διακρίνονται από τις ίδιες συνθήκες και δεν 
παρέχουν όλες τα ίδια ερεθίσματα στα (αναπτυσσόμενα κυρίως) μέλη τους. Αν 
επιχειρήσουμε μια πρώτη ανάλυση των συνθηκών αυτών1, μπορούμε να 
κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε τέσσερις κατηγορίες συνθηκών: 

α. Οικονομικές συνθήκες 
β. Οικολογικές συνθήκες 
γ. Πολιτισμικές συνθήκες 
δ. Διαπροσωπική επικοινωνία γονέων – παιδιών 
 
α. Οικονομικές συνθήκες 
Η σημασία και ο τρόπος με τον οποίο οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν το 
βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής της οικογένειας είναι γνωστά και δεν 
χρειάζεται να γίνει περισσότερη ανάλυση του θέματος στα πλαίσια της παρούσας 
μελέτης. Περιοριζόμαστε απλώς να τονίσουμε ότι στις σημερινές ανταγωνιστικές 
συνθήκες οι αποκλίσεις στις οικονομικές δυνατότητες των μελών μιας κοινωνίας 
είναι μεγάλες και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου το οικογενειακό εισόδημα 
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μιας οικογένειας μπορεί να είναι σαφώς λιγότερο, από ότι το «χαρτζιλίκι» που μια 
άλλη οικογένεια παρέχει στο παιδί της. 
 
β. Οικολογικές συνθήκες 
Ο όρος οικολογικές συνθήκες προσλαμβάνει στην παρούσα μελέτη διπλή 
σημασία. Από τη μια περιλαμβάνεται σ’ αυτόν ο οίκος με την στενή έννοια του, 
δηλαδή το σπίτι, η κατοικία της οικογένειας και από την άλλη η ευρύτερη περιοχή, 
μέσα στην οποία τοποθετείται η κατοικία αυτή. Η σημασία των οικολογικών 
συνθηκών είναι και με τις δύο έννοιες σημαντική. Ως προς τη στενή έννοια, είναι 
προφανές ότι η κατοικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη ζωή των μελών 
της οικογένειας και την ευχέρεια την οποία παρέχει ή στερεί από τα μέλη της στην 
εκπλήρωση του ρόλου τους. Για τους μαθητές είναι σημαντικό π.χ. αν έχουν το 
δικό τους δωμάτιο στο οποίο μπορούν να απλώσουν τα παιχνίδια τους και τα 
βιβλία τους, έτσι που να μπορούν εύκολα να αποτραβηχτούν στη γωνιά των 
παιχνιδιών και να ασχοληθούν με αυτά ανενόχλητοι και να μπορούν πάλι εύκολα 
να επιστρέψουν στο γραφείο με τα βιβλία τους και να συνεχίσουν τη μελέτη τους. 
Αντίθετα, αν δεν υφίστανται οι συνθήκες αυτές, οι μαθητές δυσχεραίνονται στη 
μελέτη τους από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Όσο κι αν αυτά φαίνονται 
ζητήματα τεχνικής φύσεως, δεν παύουν να αποτελούν συχνά ζητήματα μεγάλης 
και καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο των παιδιών στο σχολείο. 

Με την ευρύτερη του έννοια ο όρος υποδηλώνει την περιοχή στην οποία κείται η 
κατοικία. Συχνά η περιοχή αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα 
των ερεθισμάτων που δέχεται ένα παιδί. Έτσι άλλα ερεθίσματα κυριαρχούν π.χ. 
στις ορεινές και τις αγροτικές και άλλα στις αστικές περιοχές. Αλλά και μέσα στο 
αστικό περιβάλλον οι αποκλίσεις είναι μεγάλες. Άλλα ερεθίσματα δέχεται το παιδί 
της εργατικής συνοικίας και άλλα αυτό που κατοικεί στις μεγαλοαστικές περιοχές. 
Με την έννοια αυτή λοιπόν οι οικολογικές συνθήκες επηρεάζουν την ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των παιδιών διαφορετικά στη μια και την άλλη περίπτωση. 

γ. Πολιτισμικές συνθήκες και η σημασία του μορφωτικού κεφαλαίου 
Στις πολιτισμικές συνθήκες περιλαμβάνεται μια ολόκληρη σειρά πραγμάτων και 
παραγόντων που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με λεπτομέρειες. Έτσι το 
θρήσκευμα, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, οι ιδεολογικο-πολιτικές 
αντιλήψεις, η στάση απέναντι στα δύο φύλα, η ποιότητα των βιβλίων που 
διαβάζονται, αν διαβάζονται, η μουσική, το θέατρο, οι διακοπές και οι επισκέψεις 
άλλων περιοχών και άλλων χωρών, αποτελούν μερικά μόνο από τα συστατικά 
στοιχεία αυτών που ονομάζουμε πολιτισμικές συνθήκες. Και είναι γνωστό ότι οι 
αποκλίσεις και ως προς τα στοιχεία αυτά είναι μεγάλες. Με την έννοια αυτή η 
περιρέουσα πολιτισμική ατμόσφαιρα των προνομιούχων στρωμάτων, με τα 
ερεθίσματα και τις ευκαιρίες που παρέχει, ασκεί σοβαρές μορφωσιογόνες 
επιδράσεις και οδηγεί τα μέλη τους στην κατάκτηση μιας σημαντικής ποσότητας 
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εξωσχολικών γνώσεων. Πρόκειται γι αυτό που οι Γάλλοι Πιέρ Μπουρντιέ (Pierre 
Bourdieu) και Ζαν-Κλωντ Πασερόν (Jean-Claude Passeron) ονόμασαν 
«μορφωτικό κεφάλαιο» και ανέπτυξαν την ομώνυμη θεωρία2. 

Οι εμπειρίες μάλιστα που αποκτούν τα παιδιά των ανώτερων κοινωνικών 
στρωμάτων και που αποκρυσταλλώνονται ως εξωσχολικό μορφωτικό  κεφάλαιο, 
ανάγονται περισσότερο σε έννοιες και ιδέες και βρίσκονται σε μεγαλύτερη 
συνάφεια με τη σχολική γνώση από ότι οι πρακτικές εμπειρίες των παιδιών από 
τα χαμηλότερα στρώματα. Καθώς δε για την απόκτηση της μόρφωσης αυτής δεν 
καταβάλλεται κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, αλλά η οικειοποίησή της γίνεται με 
τρόπο φυσικό και αβίαστο μέσα από εκδηλώσεις που εντάσσονται στον 
καθημερινό τρόπο της ζωής των στρωμάτων αυτών, η μόρφωση αυτή στηρίζεται 
περισσότερο σε βιωμένη γνώση, είναι εμπεδωμένη και παρέχει ασφάλεια. Ο 
ρόλος, λοιπόν, του «μορφωτικού κεφαλαίου» για τη σχολική επιτυχία είναι 
καθοριστικός. 

δ. Διαπροσωπική επικοινωνία γονέων παιδιών 
Ένας από τους σοβαρότερους ίσως παράγοντες, στον οποίο μάλιστα κατά την 
άποψή μας δεν έχει αποδοθεί η πρέπουσα σημασία, είναι η ποιότητα της 
διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια και ο τρόπος με τον οποίο 
επικοινωνούν  οι γονείς με τα παιδιά τους. Σε άλλη μελέτη μας έχουμε αναλύσει 
τις μορφές συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται από τους γονείς προς τα παιδιά 
και τις επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των τελευταίων. 
Σύμφωνα με τις αναλύσεις αυτές, οι δημοκρατικοί – συνεργατικοί γονείς που 
συνδυάζουν στη συμπεριφορά τους την αποδοχή του παιδιού με την ενθάρρυνσή 
του για πρωτοβουλία και δράση, ευνοούν με τη συμπεριφορά τους την ανάπτυξη 
και την καλλιέργεια θετικών στοιχείων. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι η 
συμπεριφορά αυτή απαντάται σε μεγαλύτερο βαθμό στους γονείς των μεσαίων 
κοινωνικών στρωμάτων. 

Γενικά, ως προς τη συμπεριφορά των γονέων της μεσαίας και της κατώτερης 
κοινωνικής τάξης επισημαίνονται τα εξής: Οι γονείς της μεσαίας κοινωνικής τάξης 
ενδιαφέρονται κυρίως να αναπτύξουν στα παιδιά τους αυτοπεποίθηση και 
πρωτοβουλία, αυτονομία και αίσθημα ευθύνης, λογική συμπεριφορά, φιλομάθεια 
και υψηλή βαθμολογία στο σχολείο. Οι μητέρες της κατώτερης κοινωνικής τάξης 
ζητούν περισσότερο από τα παιδιά τους να έχουν τάξη, καθαριότητα και καλή 
εξωτερική εμφάνιση, να φέρονται με καλούς τρόπους και κυρίως όταν 
παρευρίσκονται τρίτα πρόσωπα. Μεγάλη σημασία αποδίδουν επίσης στην 
πειθαρχία, γι’ αυτό επιδιώκουν με κάθε τρόπο να έχουν πειθαρχικά και υπάκουα 
παιδιά. Είναι προφανές ότι μέσα από τις διαφορετικές προσδοκίες καλλιεργούνται 
και διαφορετικές ιδιότητες στην προσωπικότητα των παιδιών. 
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1.1.2 Η επίδραση των διαφοροποιημένων συνθηκών στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας των παιδιών 

Οι διαφοροποιημένες αυτές συνθήκες, όπως τις περιγράψαμε παραπάνω, είναι 
αυτονόητο ότι διαμορφώνουν διαφορετικό οικογενειακό περιβάλλον, με 
διαφορετικά ερεθίσματα στη μια και την άλλη περίπτωση. Έτσι, μέσα από τα 
διαφορετικά ερεθίσματα προκύπτουν διαφορετικές επιπτώσεις και επιρροές στην 
προσωπικότητα των παιδιών, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνεται 
διαφορετικά μέσα από τις διαφοροποιημένες αυτές επιρροές και επιδράσεις. Τη 
διαφορετική αυτή ανάπτυξη της προσωπικότητας θα παρακολουθήσουμε 
παρακάτω με βάση, κυρίως, τη γλωσσική και νοητική εξέλιξη των παιδιών, τον 
κοινωνικό τους χαρακτήρα και τα κίνητρα επιτυχίας. 

α. Γλωσσική εξέλιξη 
Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται κατ’ αρχήν στη γλωσσική εξέλιξη των παιδιών, 
ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση. Ο νέος επιστημονικός κλάδος της 
Κοινωνιογλωσσολογίας έδωσε στην εξέλιξη της γλώσσας νέα θεώρηση και 
βοήθησε να δούμε μέσα από τις γλωσσικές διαφοροποιήσεις των παιδιών το 
φαινόμενο της ανισότητας με περισσότερη καθαρότητα. Γνωστός στο χώρο αυτό 
είναι κυρίως ο Άγγλος κοινωνιογλωσσολόγος B. Bernstein, διευθυντής του 
Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του Λονδίνου3. 

Ο Bernstein ύστερα από συστηματικές έρευνες πάνω στο θέμα, έκανε λόγο για 
δύο διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες επικοινωνίας: Τον καλλιεργημένο και τον 
περιορισμένο. Σύμφωνα με τη θεωρία του (θεωρία της γλωσσικής υστέρησης) 
τα παιδιά της εργατικής τάξης, καθώς είναι αναγκασμένα από τις συνθήκες της 
ζωής τους να χειρίζονται και να επικοινωνούν μόνο  με τον κώδικα επικοινωνίας 
του περιβάλλοντός τους, οικειοποιούνται αυτόν, τον κατώτερο γλωσσικό κώδικα. 
Αντίθετα, τα παιδιά της μεσαίας κοινωνικής τάξης υπερτερούν γλωσσικά έναντι 
των άλλων, επειδή ευθύς με τη γέννησή τους βρέθηκαν σε καλλιεργημένο 
περιβάλλον, με πλούσια γλωσσικά ερεθίσματα και οικειοποιούνται τον ανώτερο 
ή καλλιεργημένο γλωσσικό κώδικα. Το γεγονός αυτό τους δίνει πλεονεκτήματα 
στο σχολείο και τα βοηθά να σημειώσουν υψηλές επιδόσεις. Έτσι, σύμφωνα με 
τον Bernstein, δημιουργείται η εκπαιδευτική ανισότητα. Αργότερα, βέβαια, άλλοι 
κοινωνιογλωσσολόγοι, όπως ο Labov, τεκμηρίωσαν με τα ερευνητικά τους 
δεδομένα τη θεωρία της γλωσσικής διαφοροποίησης. Υποστηρίζουν δηλαδή 
ότι τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων χρησιμοποιούν 
διαφορετικό κώδικα σε σχέση με τα άλλα, ο οποίος όμως δεν είναι κατώτερος, 
από τη στιγμή που καλύπτει τις ανάγκες της τάξης μέσα στην οποία 
δημιουργήθηκε. Διαφορά ναι, υστέρηση όχι. Ωστόσο, κι αν ακόμη θεωρητικά οι 
οπαδοί της θεωρίας της γλωσσικής διαφοροποίησης έχουν δίκιο, από τη στιγμή 
που δεν μεταβάλλεται η εκπαιδευτική πράξη και όσο το σχολείο εξακολουθεί να 
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αξιολογεί διαφορετικά τους κώδικες αυτούς, τα αποτελέσματα παραμένουν τα 
ίδια και η ανισότητα συνεχίζεται. Έτσι η κοινωνική δυναμική της γλώσσας, 
«αξιοποιούμενη κατάλληλα» από το σχολείο, εξακολουθεί να λειτουργεί με τρόπο 
που ευνοεί τα παιδιά των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων και συμβάλλει στην 
αναπαραγωγή της ανισότητας μέσα στο σχολείο. 

β. Νοητική εξέλιξη 
Η νοημοσύνη, το ιδιότυπο αυτό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, 
εξακολουθεί μέχρι σήμερα να θεωρείται από την κοινή γνώμη και τους 
περισσότερους ίσως εκπαιδευτικούς ως προϊόν κληρονομικών καταβολών, 
μολονότι στις τελευταίες δεκαετίες οι αντιλήψεις έχουν αλλάξει σημαντικά. Είναι, 
βέβαια, γεγονός ότι ο Δείκτης Νοημοσύνης, όπως μετριέται με τα σχετικά τεστ, 
διαφοροποιείται στρωματικά και η ανάπτυξη του ανέρχεται όσο ανερχόμαστε την 
ιεραρχική κλίμακα των διάφορων κοινωνικών στρωμάτων. Το γεγονός αυτό 
έδωσε συχνά αφορμές για ποικίλες ερμηνείες και παρερμηνείες και βοήθησε τους 
«ειδικούς» να «περάσουν» πολιτικά προγράμματα με «επιστημονική ετικέτα», 
προσφεύγοντας συχνά σε αδίστακτες εγκληματικές ενέργειες4. 

Σήμερα επικρατεί ολοένα και περισσότερο η άποψη ότι με την ιδιότητα αυτή 
εκφράζονται κατά κύριο λόγο τα κοινωνικά κεκτημένα του ατόμου. Τα πολιτιστικά 
δηλ. ερεθίσματα που δέχεται ή δεν δέχεται ένα άτομο είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την εξέλιξη της νοημοσύνης του. Με την έννοια αυτή η νοημοσύνη 
ενός παιδιού που μεγάλωσε στη φτωχογειτονιά με όλες τις στερήσεις και τις 
ανασφάλειες της ανέχειας, σε ένα περιβάλλον απογυμνωμένο από πολιτιστικά 
ερεθίσματα είναι φυσικό να υστερεί σε σχέση με ένα άλλο παιδί που γεννήθηκε 
με τα ίδιο γενετικό φορτίο, αλλά μεγάλωσε κάτω από ευνοϊκές περιβαλλοντικές 
συνθήκες5. Όσο λοιπόν οι συνθήκες θα παραμένουν διαφορετικές κατά την 
πρώιμη κυρίως ηλικία, κατά την οποία θα συντελείται κυρίως η εξέλιξη της 
νοημοσύνης, οι διαφορές στην νοητική εξέλιξη των παιδιών θα πρέπει να 
θεωρούνται αυτονόητα υπαρκτές και κοινωνικά προσδιορισμένες. 

γ. Ο κοινωνικός χαρακτήρας και κίνητρα επιτυχίας 
Όπως έχει τεκμηριωθεί από πολλές έρευνες, η συμπεριφορά των γονέων προς 
τα παιδιά ποικίλει και διαμορφώνεται κατά κανόνα ανάλογα με την κοινωνική τους 
προέλευση6. Έτσι, οι μητέρες από τα χαμηλότερα κοινωνικο – πολιτιστικά 
στρώματα τείνουν να θέτουν περισσότερο σε εφαρμογή  πρακτικές ανατροφής 
που βασίζονται στην πειθαρχία και υποταγή  και αποβλέπουν στη συμμόρφωση 
των παιδιών τους. Οι μητέρες, αντίθετα, των ανώτερων κοινωνικο – πολιτιστικών 
στρωμάτων χρησιμοποιούν περισσότερο πρακτικές ανατροφής, βασισμένες 
στην αυτονομία και την ελεύθερη βούληση7. 
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Οι διαφορετικές μορφές όμως συμπεριφοράς από τους γονείς προς τα παιδιά 
συνεπάγονται και την καλλιέργεια διαφορετικών ιδιοτήτων και τη διαμόρφωση 
διαφορετικού κοινωνικού χαρακτήρα. Μορφές συμπεριφοράς, όπως εκείνες των 
μητέρων της μεσαίας κοινωνικής τάξης, οι οποίες συνδυάζουν την αποδοχή του 
παιδιού με την παροχή ελευθερίας, ευνοούν τη συμμετρική ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, καλλιεργούν τη συναισθηματική σταθερότητα, την αυτόνομη 
συμπεριφορά και την άνετη κοινωνική επικοινωνία8. Στις οικογένειες της μεσαίας 
κοινωνικής τάξης το παιδί μαθαίνει από την προσχολική κιόλας ηλικία να 
επικοινωνεί και να συναναστρέφεται με τους μεγάλους και να μετέχει στις 
συζητήσεις τους. 

Με τον τρόπο αυτό, όταν έλθει στο σχολείο, έχει αποκτήσει ήδη τον αέρα της 
επικοινωνίας με το δάσκαλο, ενώ το παιδί των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, 
που διδάχθηκε από το οικογενειακό του περιβάλλον να μη «μιλεί όταν μιλούν οι 
μεγάλοι», σιωπά μπροστά στο δάσκαλο και οι αναστολές παρεμποδίζουν την 
προσωπική επικοινωνία. 

Το κίνητρο επιτυχίας, η εσωτερική δηλ. παρόρμηση που υποκινεί τα άτομα στην 
επιδίωξη υψηλών επιτευγμάτων και που αποτελεί την πεμπτουσία της σχολικής 
επιτυχίας  και της επίτευξης υψηλής επίδοσης των μαθητών στο σχολείο, είναι 
επίσης ένα βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, η ανάπτυξη του οποίου 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρώιμες μορφές κοινωνικοποίησης που 
γνωρίζει το παιδί μέσα στην οικογένεια. Η κατάλληλη ηλικία για την ανάπτυξη του 
είναι μάλιστα η ηλικία των 3,5 έως 6 ετών9. 

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

α) Άνισες αφετηρίες κατά την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα 
Από όσα προηγήθηκαν γίνεται φανερό ότι τόσο η δομή της προσωπικότητας όσο 
και οι αντικειμενικές ιδιότητες των παιδιών αναμένεται να είναι σε διαφορετικό 
επίπεδο από τη στιγμή που τα παιδιά αυτά έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει 
σε διαφορετικό περιβάλλον. Παρά τις άνισες αφετηρίες το σχολείο είναι συνήθως 
ανελαστικό και δεν έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις διαφορετικές 
ικανότητες των μαθητών και με βάση το συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης τους, 
να δώσει σε όλους κίνητρα για παραπέρα ανάπτυξη και εξέλιξη. Αντί γι’ αυτό, έχει 
τα δικά του Standards και ζητά από τους μαθητές να τα φτάσουν. Τα Standards 
αυτά δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατό να επιτευχθούν από όλους τους 
μαθητές. Εκείνοι που κατά κανόνα υστερούν είναι οι μαθητές με εξελικτική και 
πολιτιστική υστέρηση. 

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο στα εκπαιδευτικά εκείνα 
συστήματα στα οποία ως μόνο κριτήριο πρώτης εγγραφής χρησιμοποιείται η 
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χρονολογική ηλικία του παιδιού. Η χρονολογική ηλικία όμως είναι ενδεικτική και 
όχι αποδεικτική της ωριμότητας για σχολική φοίτηση10. Στα εκπαιδευτικά αυτά 
συστήματα (όπως το δικό μας) που αντί να προσαρμοστεί το σχολείο στο μαθητή 
ζητά από τον μαθητή να προσαρμοστεί στο σχολείο, χωρίς μάλιστα να διερευνά 
αν υπάρχουν οι αντικειμενικές δυνατότητες, οι πιθανότητες να μετασχηματιστεί η 
προγενέστερη ανισότητα, σε ανισότητα εκπαιδευτική είναι πάρα πολύ μεγάλες 
ήδη στην αφετηρία της μαθητικής σταδιοδρομίας των παιδιών. Με την έννοια 
αυτή η ακώλυτη προαγωγή από τη μια τάξη στην άλλη που ίσχυσε παλαιότερα 
στην Ελλάδα δεν έχει να προσφέρει πολλά πράγματα. Ίσως μάλιστα επιδεινώνει 
την κατάσταση περισσότερο, αφού τα αναγκάζει να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
μεγαλύτερες. Πολύ πιο χρήσιμη θα ήταν η θέσπιση ενισχυτικών τμημάτων 
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στην οποία θα επανέλθομε παρακάτω. 

β) Ο ρόλος των αναλυτικών προγραμμάτων και των περιεχομένων 
μάθησης 
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το πολιτιστικό περιβάλλον του σχολείου. Το 
σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα να θέσει σε εφαρμογή μεθόδους και αξίες που να 
αποτελούν φυσική συνέχεια και προέκταση του προγενέστερου (οικογενειακού) 
περιβάλλοντος των παιδιών από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα και με την 
έννοια αυτή να συνεχίσει τις κοινωνικοποιητικές διαδικασίες που είχαν αρχίσει σ’ 
αυτό. Τα αναλυτικά προγράμματα βασίζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους στις 
πολιτιστικές αξίες των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων και ταυτόχρονα οι 
διαδικασίες και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους 
προσιδιάζουν περισσότερο στην κουλτούρα των παιδιών από τα στρώματα 
αυτά11. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι τα παιδιά από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, 
εκτός από τις δυσκολίες που είπαμε παραπάνω, αντιμετωπίζουν με την ένταξή 
τους στο σχολείο και προβλήματα ασυνέχειας ανάμεσα στο πολιτιστικό 
περιβάλλον της οικογένειας και το αντίστοιχο του σχολείου, γεγονός που κάνει 
αναγκαία μια μορφή ανακοινωνικοποίησής τους. Πολύ καθαρά φαίνεται το σημείο 
αυτό στη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο μαθητής της χαμηλότερης κοινωνικής 
προέλευσης, σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί και επιβραβεύει το 
σχολείο. Αν ο μαθητής επιθυμεί να επιτύχει υψηλή βαθμολογία στο σχολείο είναι 
αναγκασμένος να υποστεί μια μορφή γλωσσικής ανακοινωνικοποίησης, να 
εγκαταλείψει δηλαδή βαθμιαία το γλωσσικό κώδικα του περιβάλλοντός του και να 
μάθει να εκφράζεται στο γλωσσικό κώδικα του σχολείου. 

γ) Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απαλλαγμένοι τις περισσότερες φορές από την ευθύνη 
της αναπαραγωγής. Οι ίδιοι συμβάλλουν πολύ συχνά σ’ αυτό με την ιδιαίτερη 
προτίμηση που δείχνουν, αν δείχνουν, στα παιδιά με γονείς από τα μεσαία 
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κοινωνικά στρώματα. Οι λόγοι μπορεί να είναι διάφοροι και δεν συνδέονται πάντα 
με την πολιτική (π.χ. Νομάρχης) ή την επιστημονική (π.χ. γιατρός) εξουσία των 
ατόμων αυτών. 

Συχνά δρουν λόγοι ψυχο – κοινωνιολογικοί με τρόπο μάλιστα κατ’ εξοχήν 
αδιόρατο και μη συνειδητό. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι η ίδια κοινωνική 
προέλευση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δηλ. κατάγονται οι ίδιοι στην 
πλειοψηφία τους από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα (κυρίως οι δάσκαλοι, 
αλλά και πολλές ειδικότητες καθηγητών)12 και, όπως έχει δείξει η Κοινωνική 
Ψυχολογία, τα άτομα από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα αρέσκονται κατά 
κανόνα στη συναναστροφή με άτομα από τα υψηλότερα στρώματα, θεωρώντας 
ότι έτσι ανεβαίνει το δικό τους γόητρο. Μολονότι τέτοιες αντιλήψεις θεωρούνται 
σήμερα μικροαστικές και ξεπερασμένες, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 
έπαυσαν να ασκούν επίδραση. 

Παρά τις επισημάνσεις αυτές, θεωρούμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα τα 
δεδομένα λειτουργούν αντίστροφα: Όπως έχει δείξει η έρευνα13, οι Έλληνες 
δάσκαλοι προέρχονται στη μεγάλη τους πλειοψηφία από τα χαμηλά κοινωνικο – 
οικονομικά στρώματα. Ως εκ τούτου έχουν βιώσει και έχουν ανατραφεί με την 
κουλτούρα των στρωμάτων αυτών, έστω κι αν στην παρούσα φάση της ζωής 
τους την έχουν υπερβεί σε πολλά της σημεία. Συχνά η βιωμένη αυτή κουλτούρα 
τους βοηθά να συνδεθούν εύκολα με τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικο– 
οικονομικών στρωμάτων, με τα οποία η εσωτερική επικοινωνία και η επαφή 
μοιάζει να είναι εύκολη. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η συμμετοχή των 
παιδιών αυτών στη σχολική εργασία και μάθηση και η υπέρβαση των 
ανασχέσεών τους επέρχεται ευκολότερα. Θεωρώ μάλιστα ότι ο παράγων αυτός 
έχει επιδράσει σοβαρά στην άμβλυνση της εκπαιδευτικής ανισότητας, η οποία για 
την Ελλάδα κυμαίνεται συγκριτικά σε χαμηλά επίπεδα14. 

Ένα σοβαρό στοιχείο, που συμβάλλει ακόμα αποφασιστικά και καθορίζει τις 
σχέσεις δασκάλου – μαθητή, είναι η κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών από τα 
μεσαία κοινωνικά στρώματα. Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα παιδιά αυτά 
διαμορφώνουν κοινωνικό χαρακτήρα τέτοιο που τους επιτρέπει άνετη 
επικοινωνία με το δάσκαλο, τους συμμαθητές και τα μορφωτικά αγαθά. Αυτή η 
επικοινωνία, σε συνδυασμό με την άνετη γλωσσική συμπεριφορά και άλλα ακόμη 
χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα παιδιά των στρωμάτων αυτών, ερμηνεύεται 
από το δάσκαλο ως υψηλότερη ευφυία και τον ωθεί να διαμορφώσει γι’ αυτά 
θετικές προσδοκίες. Το γεγονός αυτό επηρεάζει θετικά την επίδοσή τους και μέσα 
από τη διαδικασία της αμοιβαίας ανατροφοδότησης δασκάλου – μαθητή φτάνουν 
σε υψηλό βαθμό αυτοπραγμάτωσης μέσω του σχολείου. 
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3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Μέσα από τις διαδικασίες που περιγράψαμε συνοπτικά παραπάνω, τα παιδιά 
των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων είναι φυσικό να παρουσιάζουν μια 
περισσότερο επιτυχημένη μαθητική σταδιοδρομία και να ανέρχονται σε μεγάλο 
ποσοστό στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαιδευτικής κλίμακας. Δεν πρέπει, 
λοιπόν, να θεωρείται παράδοξο, γιατί τα παιδιά αυτά εκπροσωπούνται 
περισσότερο στον φοιτητικό πληθυσμό15. Όπως είναι όμως γνωστό, η κατάληψη 
μιας ανώτερης θέσης, που συνδέεται κατά κανόνα με κοινωνικό κύρος και 
δύναμη, προϋποθέτει την κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου. Έτσι τα παιδιά των 
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, που φτάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
κατάκτηση των τίτλων αυτών, έχουν σε μεγαλύτερο επίσης ποσοστό τη 
δυνατότητα να ανέλθουν κοινωνικά, μετουσιώνοντας εκ νέου την εκπαιδευτική σε 
κοινωνική ανισότητα και ολοκληρώνοντας τον «φαύλο κύκλο της κοινωνικής 
αναπαραγωγής». Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί 
να είναι αποτελεσματική, αν δεν συνοδευτεί και από ανάλογη κοινωνική πολιτική. 
Δηλαδή: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.  

Μια αποτελεσματική παρέμβαση, λοιπόν, οφείλει κατ’ αρχήν να μην περιοριστεί 
μόνο στα σχολικά πλαίσια, αφού αλλάζοντας μόνο το σχολείο, το πρόβλημα δεν 
αντιμετωπίζεται. Θα πρέπει να αρχίσει από την οικογένεια. Με βάση δηλαδή το 
τεκμηριωμένο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικές ανισότητες διαμορφώνονται κατά 
κύριο λόγο μέσα στην οικογένεια στο διάστημα της προσχολικής ηλικίας, θα 
πρέπει να αναζητηθούν τρόποι για την αντιμετώπισή τους στη φάση αυτή.  Η 
οργάνωση και ο σχεδιασμός στην εκπαίδευση προϋποθέτουν αντίστοιχο 
κοινωνικό σχεδιασμό16, δραστική παρέμβαση και ενίσχυση των οικογενειών 
εκείνων που δεν διαθέτουν ανεκτό οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα με την 
οικονομική θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η πολιτική αποστέρηση. Πρέπει να 
εκπονηθούν και να εφαρμοστούν προγράμματα πρώιμης αντισταθμιστικής 
αγωγής, για γονείς και παιδιά. Είναι, βέβαια, γνωστό ότι τα προγράμματα αυτά 
δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα παντού όπου εφαρμόστηκαν. 
Ωστόσο σε προγράμματα τα οποία εκτός από τα παιδία είχαν συμπεριλάβει και 
τους γονείς, τα αποτελέσματα είχαν κριθεί ικανοποιητικά, γι’ αυτό και οι 
προσπάθειες πρέπει να στραφούν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Πέραν τούτου το σχολείο και ο δάσκαλος θα πρέπει να εναρμονίσουν το ρόλο 
τους δρώντας συμπληρωματικά προς την οικογένεια. Με δεδομένα δηλαδή ότι τα 
παιδιά έρχονται στο σχολείο  με άνισες αφετηρίες, θα πρέπει οι δάσκαλοι και το 
σχολείο να προσαρμόσουν εξ αρχής τις απαιτήσεις τους, στο επίπεδο των 
παιδιών. Ζητείται δηλαδή σχολείο για παιδιά και όχι παιδιά για το σχολείο. 
Αν λοιπόν οι δάσκαλοι επιθυμούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά σύμφωνα με τις 
διαφοροποιημένες ανάγκες των παιδιών, δεν μπορούν να έχουν έναν και μόνο 
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τύπο οικογένειας κατά νουν και δεν μπορούν να έχουν έναν και μόνο ρόλο και 
μια ενιαία και γενικευμένη στάση ή συμπεριφορά για όλους τους γονείς και τους 
μαθητές. Ο δάσκαλος οφείλει να ανιχνεύσει το οικογενειακό περιβάλλον και τις 
ανάγκες του και να δράσει ανάλογα. Οφείλει να δει το μαθητή μέσα σ’ αυτό το 
οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται και με αυτό ως αφετηρία να 
ερμηνεύσει και να κατανοήσει την προσωπικότητα και να προσδιορίσει τις 
ανάγκες του. Και η παιδαγωγική αυτή αντίληψη οφείλει να διατρέχει την 
συνείδηση του δασκάλου σε όλη τη μαθητική σταδιοδρομία των παιδιών και σε 
όλη την εκπαιδευτική σταδιοδρομία του δασκάλου. 

Πέρα από τη γενική στάση και συμπεριφορά που οφείλει να ακολουθεί ο 
δάσκαλος σε κάθε παιδαγωγικό ενέργημα, οφείλει στη διδασκαλία του να 
ακολουθεί συστηματικά πλέον και τις ανάλογες μεθόδους. Είναι επιτέλους καιρός 
να εφαρμοστούν διαφοροποιημένοι τρόποι οργάνωσής και διαμόρφωσης της 
διδασκαλίας. Ιστορικά, η μετωπική διδασκαλία δεν καθιερώθηκε επειδή κρίθηκε 
καλύτερη από τις άλλες. Καθιερώθηκε για λόγους ανάγκης και μόνο, χωρίς να 
δοκιμασθούν άλλες μέθοδοι. Με την γενίκευση δηλαδή του σχολείου στην 
αφετηρία της βιομηχανικής επανάστασης ήταν απόλυτη ανάγκη να μάθουν έστω 
τα στοιχειώδη γράμματα όλα τα παιδιά του λαού. Η ένταξη σε ένα 
διαφοροποιημένο σύστημα απασχόλησης, όπως διαμορφώθηκε με τη 
βιομηχανική επανάσταση, έθετε ως βασική προϋπόθεση τον στοιχειώδη 
τουλάχιστον αλφαβητισμό του πληθυσμού, σε μια εποχή που ούτε σχολεία, ούτε 
δάσκαλοι, ούτε επιστημονική εμπειρία και εκπαιδευτικά μέσα υπήρχαν. Η πιο 
εύκολη λύση ήταν η μαζική διδασκαλία σε μεγάλες τάξεις μαθητών, με τη 
μετωπική διδασκαλία. Σήμερα ωστόσο η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να 
συνεχισθεί. Όπως φάνηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε, στις 
διαφοροποιημένες ανάγκες των διαφορετικών παιδιών μπορεί κανείς να 
ανταποκριθεί μόνο με διαφοροποιημένους τρόπους οργάνωσης και 
διαμόρφωσης της διδασκαλίας. Κι αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση της 
Πολιτείας και των πολιτών. Κυρίως όμως των εκπαιδευτικών. 

Επειδή ωστόσο η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί πολλαπλούς τρόπους 
και πολλαπλές μορφές εφαρμογής, είναι ανάγκη να λειτουργούν μέσα στο 
σχολείο και παράλληλα με το κανονικό μάθημα προγράμματα 
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης και ενισχυτικής διδασκαλίας. Πέραν δηλαδή 
των προγραμμάτων αντισταθμιστικής αγωγής που εφαρμόζονται στην 
προσχολική ηλικία με σκοπό να αναπληρώσουν τα ελλιπή ερεθίσματα των 
στερημένων οικογενειών, χρειάζεται να λειτουργούν τα προγράμματα πρόσθετης 
διδακτικής στήριξης κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης και παράλληλα προς 
αυτήν. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών στην Ελλάδα δεν επέφερε παντού 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρ’ όλα αυτά συνέβαλε σε μια ανακούφιση των 
«βραδυπορούντων» μαθητών και δεν είναι λίγοι εκείνοι που βελτιώθηκαν στην 
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πορεία και εντάχθηκαν στις ομάδες των «κανονικών» μαθητών. Η περαιτέρω 
βελτίωση και συστηματική εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών αποτελεί 
σήμερα ανάγκη πρώτης προτεραιότητας. 

Αυτό που ωστόσο θα μένει πάντα το μέγα ζητούμενο και η μεγάλη ελπίδα, είναι 
ο ευαισθητοποιημένος δάσκαλος. Αυτός που εφαρμόζει την επιταγή του ποιητή: 
«Άκουγε όταν μιλάς»! Ο δάσκαλος που όταν μιλά αφουγκράζεται τη φωνή των 
βραδυπορούντων. Τη φωνή των σιωπηλών! Σ’ αυτούς απευθύνομαι.

1  Βλ. Ι.Ε. Πυργιωτάκης, Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» 10η εκδ. 
Αθήνα 2006, σελ. 76 κ.ε. όπου και η σχετική βιβλιογραφία 

 
2  Βλ. σχετικά άρθρα των συγγραφέων σε ελληνική μετάφραση στο: Α. Φραγκουδάκη, όπ. παρ., 

σελ. 357 – 392 και 519 – 555. Το κυριότερο έργο επίσης του Bouedieu έχει μεταφραστεί τα 
τελευταία χρόνια στην ελληνική γλώσσα και το κυριότερο από αυτό, ο αναγνώστης θα μπορέσει 
να το βρει στον κατάλογο βιβλιογραφίας στο τέλος του βιβλίου.  

 
3  Βλ. Το κεφάλαιο Κοινωνική  προέλευση και γλωσσική εξέλιξη στο: Ι.Ε. Πυργιωτάκη, 

Κοινωνικοποίηση, οπ. παρ., σελ. 105 – 123, όπου και η σχετική βιβλιογραφία 
 
4  Περισσότερα για την πολιτική εκμετάλλευση του φαινομένου Βλ. στο Ι.Ε. Πυργιωτάκη, 

Κοινωνικοποίηση… ό.π., σελ. 98 κ.ε. 
 
5  Παρασκευόπουλος, Ψυχολογία των ατομικών διαφορών, Αθήνα 1979, σελ. 167 κ.ε. 
  
6  Βλ. Ι.Ε. Πυργιωτάκη, Κοινωνικοποίηση… ό.π. παρ., σελ. 76 – 86 
 
7  G. Grauer, Die Entwicklung des Leistungsstrebens, in G. Grauer/b:e – Redaktion, 

Familienerziehung, Sozialschidht und Schulerfolg, 7. Έκδοση Weinheim 1979, σελ. 42. 
 
8  Βλ. Ι.Ε. Πυργιωτάκη, Κοινωνικοποίηση… όπ. παρ., σελ. 56 κ.ε. 
  
9  Μαρία Λάσκου – Νασιάκου, Οι προσδοκίες της μητέρας σε συνδυασμό με τη νοημοσύνη του 

παιδιού, αποφασιστικοί παράγοντες στο κίνητρο επιτυχίας, Θεσσαλονίκη 1977. 
 
10  Έχει τεκμηριωθεί εξάλλου από την έρευνα ότι η ιδιότητα αυτή διαφοροποιείται στρωματικά, βλ. 

Ι.Ε. Πυργιωτάκη, Κοινωνικοποίηση … ό.π. παρ., σελ. 140 κ.ε. 
 
11  Βλ. Ι.Ε. Πυργιωτάκη, Κοινωνικοποίηση … ό.π., σελ. 143. 
 
12  Περισσότερα για την κοινωνική προέλευση των εκπαιδευτικών βλ. Β. Γιούλτση Έλληνες 

πτυχιούχοι Ορθόδοξων Θεολογικών Σχολών 1941 – 1975, Θεσσαλονίκη 1977, Π.Δ. Ξωχέλλη, Το 
εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος, Θεσσαλονίκη 1984 και Ι.Ε. Πυργιωτάκη, Συμβολή στη 
διαμόρφωση μιας Κοινωνιολογίας του Έλληνα δασκάλου, Νέα Παιδεία, τεύχ. 23, Αθήνα 1982. 

 
13  Βλ. Ι.Ε. Πυργιωτάκης, Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, εκδ. Κυριακίδης, 

Θεσσαλονίκη 1982. 
 
14  Βλ. Ι.Ε. Πυργιωτάκης, Η ελληνική εκπαιδευτική κρίση: Μύθοι και πραγματικότητες. Στο του ίδιου 

Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα: Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι αδιάλλακτες συγκρούσεις, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001, σελ. 115 κ.ε. 

 
15  Βλ. Ι.Ε. Πυργιωτάκης, Η ελληνική εκπαιδευτική κρίση: …, ο.π. παρ., σελ. 115 κ.ε. 
 
16  Βλ. Δημ. Ιατρίδη, Κοινωνικός σχεδιασμός στην Ελλάδα – Πρόνοια ή αδιαφορία; περ. «Εκλογή 

Θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας», τεύχ. 51, 1980, σελ. 3 – 20. 
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ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
 

Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή 
Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 

 

    

 

 
 

(υπό έμφαση σημεία) 
 

1. Η ΘΕΩΡΙΑ 
1.1. Αρχές: 
 
 Διδασκαλία1 διαφορετικών παιδιών, έτσι ώστε το καθένα να μπορεί να 

οικοδομεί σταδιακά τη γνώση του σε σχέση με τη διδακτέα ύλη συγκεκριμένου 
γνωστικού αντικειμένου 

 
 
 

                                                            
1 Όπου η λέξη «διδασκαλία» εννοείται το διώνυμο «διδασκαλία – μάθηση». 
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 Διδασκαλία με διαφορετικούς τρόπους (δραστηριότητες, μέσα, περιβάλλοντα, 
διαδικασίες αξιολόγησης, αποτελέσματα), ιεραρχημένους, όμως, με 
συγκεκριμένα κριτήρια 

 Διδασκαλία όλων των παιδιών, παρά τις διαφορετικές τους ανάγκες και σε 
σχέση με τις διαφορετικές τους ανάγκες (όπως είναι το επίπεδο ετοιμότητας, 
τα ενδιαφέροντα, το μαθησιακό προφίλ, δηλαδή το κανάλι μάθησης, το 
γνωστικό στυλ, ο τύπος νοημοσύνης) 
 

1.2. Σκοπός: 
Η αποτελεσματική διδασκαλία σε τάξη διαφοροποιημένου μαθητικού πληθυσμού 
(μικτής ικανότητας), μέσω της ανάλυσης της αδιαφοροποίητης ύλης σε επίπεδα 
γνώσεων, ώστε στην ίδια τάξη κάθε παιδί να εργάζεται επιτυγχάνοντας στόχους 
σχετικούς με τις δικές του ανάγκες («NO CHILD LEFT BEHIND»). 

 
1.3. Ορισμός: 
Διαφοροποίηση διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας σημαίνει ιεράρχηση 
γνώσεων, στόχων και δραστηριοτήτων σε επίπεδα ετοιμότητας (…). 

 

2. Η ΠΡΑΞΗ (η παρέμβαση) 

2.1. Διδακτικός στόχος παρέμβασης 

Όλα τα παιδιά να είναι ικανά να περιγράφουν ένα πρόσωπο «από κοντά» 
(οικείο/γνωστό πρόσωπο), τηρώντας τις συμβάσεις (κειμενικές, 
γραμματικοσυντακτικές, λεξιλογικές) που διέπουν την υποκειμενική περιγραφή 
προσώπου, ως ιδιαίτερο είδος λόγου. 

 

2.2. Γλωσσοδιδακτικό μοντέλο παρέμβασης 
 
 Κειμενοκεντρικό-διαδικαστικό μοντέλο 
 
 
2.3 Σχεδιασμός παρέμβασης 
 
2.3.1 Διατύπωση στόχων, καθορισμός κύριων δραστηριοτήτων και κάθετη 

ιεράρχησή τους σε τρία επίπεδα γνώσεων (βλ. Πίνακα 1) 
2.3.2 Οριζόντια ανάλυση κύριων δραστηριοτήτων (βλ. Πίνακα 2) 
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Πίνακας 1: Διατύπωση στόχων και καθορισμός δραστηριοτήτων και 
κάθετη ιεράρχησή τους σε τρία επίπεδα γνώσεων 

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ 
Τα παιδιά να είναι 

ικανά: 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα παιδιά: 

Προαπαιτούμενες 
γνώσεις 

 
Αντικειμενική 

περιγραφή 
προσώπου 

 Να αναφέρουν τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά 
του περιγραφόμενου 
προσώπου (ηλικία, βάρος, 
ύψος, σχήμα προσώπου, 
χρώμα/σχήμα ματιών, 
χρώμα/μήκος μαλλιών 
κτλ.). 

 Να χρησιμοποιούν τα 
κατάλληλα επίθετα 

 Να διακρίνουν παραγράφους 

 Επιλέγουν και 
περιγράφουν ένα 
πρόσωπο δικής τους 
επιλογής «από 
μακριά» (αντικειμενική 
περιγραφή 
προσώπου) 

 Παίρνουν 
ανατροφοδότηση 
ανάλογη με τις 
ατομικές ανάγκες 
καθενός από αυτά. 

Βασικές – 
Πυρηνικές 
γνώσεις 

 
Υποκειμενική 

περιγραφή 
προσώπου 

 Να αναφέρουν τα 
εσωτερικά χαρακτηριστικά 
του περιγραφόμενου 
προσώπου (τρόπο σκέψης 
και συμπεριφοράς). 

 Να αναφέρουν «επεισόδια» 
που (τους) ενώνουν με το 
περιγραφόμενο  πρόσωπο. 

 Να εκφράζουν  
συναισθήματα και 
προσωπικές σκέψεις τους γι’ 
αυτό (το πρόσωπο) 

 Διακρίνουν τις 
ομοιότητες και τις 
διαφορές μεταξύ της 
αντικειμενικής και της 
υποκειμενικής 
περιγραφής 
προσώπου 
(περιγραφή 
προσώπου «από 
μακριά και από 
κοντά»). 

 Περιγράφουν ένα 
οικείο πρόσωπο της 
δικής τους επιλογής 
«σταδιακά» 
(προσυγγραφική 
φάση, συγγραφική 
φάση, μετασυγγραφική 
φάση). 

Μετασχηματιστικές 
γνώσεις 

 
Υποκειμενική 

Περιγραφή 
προσώπου, 

βάσει 
επικοινωνιακού 

πλαισίου 

 Να περιγράφουν ένα οικείο 
τους πρόσωπο, εντός 
δεδομένης περίστασης 
επικοινωνίας 

 Περιγράφουν ένα 
οικείο πρόσωπο, με 
συγκεκριμένο 
επικοινωνιακό στόχο 
(για «εύκολο» 
εντοπισμό του, 
προβολή του, 
εργοδότησή του κτλ.). 
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Πίνακας 2: Οριζόντια ανάλυση κύριων δραστηριοτήτων 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα παιδιά: 

 Επιλέγουν και περιγράφουν ένα  πρόσωπο δικής  τους  επιλογής  
«από μακριά» (αντικειμενική περιγραφή προσώπου). 

 
Περιγράφουν «από μακριά» το  πρόσωπο που επιλέγουν  (υπαρκτό ή μη, 
μπορεί και διάσημο- με συγκεκριμένη ιδιότητα: τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής, 
ηθοποιός, τηλεπαρουσιαστής κτλ.), από μνήμης, παρατηρώντας το σε εικόνα/ 
φωτογραφία, ζωγραφίζοντάς το, δημιουργώντας το στον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή ή εντοπίζοντάς το στο διαδίκτυο 
 
 Παίρνουν ανατροφοδότηση ανάλογη με τις  ατομικές  ανάγκες  

καθενός από αυτά. 
 
Παίρνουν ανατροφοδότηση, μέσω ποικίλων στρατηγικών: συζητώντας με 
τον/την εκπαιδευτικό ή/και άλλα παιδιά, ακολουθώντας τα γραπτά σύμβολα-
υποδείξεις του/της  εκπαιδευτικού, συμβουλευόμενα «Πίνακες 
Ανατροφοδότησης» διαφόρων τύπων, «επεμβαίνοντας» τα ίδια στο κείμενο 
που έχουν παραγάγει. 

  Διακρίνουν τις ομοιότητες και τις  διαφορές μεταξύ  της 
αντικειμενικής και  της  υποκειμενικής  περιγραφής  προσώπου 
(περιγραφή προσώπου «από μακριά – από κοντά») 

 
 Ακούν/Διαβάζουν  την  αντικειμενική περιγραφή   ενός  προσώπου, η 

οποία  και  πληροί  τις   απαραίτητες   συμβάσεις   του   συγκεκριμένου 
είδους κειμένου (σύμφωνα με ποικίλες  «στρατηγικές υποβοήθησης») 

 Ακούν/Διαβάζουν  την υποκειμενική περιγραφή του ίδιου προσώπου, η 
οποία και πάλι πληροί τις συμβάσεις του συγκεκριμένου είδους κειμένου. 

 Εντοπίζουν  τα επιπρόσθετα στοιχεία υπερ-δομής, μακρο-δομής και μικρο-
δομής που χαρακτηρίζουν την υποκειμενική περιγραφή προσώπου (πχ  
αναφορά και στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του περιγραφόμενου 
προσώπου), με  διάφορους τρόπους: υπογραμμίζοντας,  κυκλώνοντας, 
χρωματίζοντας,   κωδικοποιώντας, κόβοντας με ψαλίδι τα μέρη του 
κειμένου όπου περιλαμβάνονται τα επιπρόσθετα δομικά στοιχεία. 

 Μελετούν ή και δημιουργούν, με τον τρόπο που κάθε παιδί επιλέγει 
«οδηγό για υποκειμενική περιγραφή προσώπου». 

 
  Περιγράφουν ένα οικείο πρόσωπο της δικής τους επιλογής 

«σταδιακά» (προσυγγραφική φάση, συγγραφική φάση, 
μετασυγγραφική φάση). 

 
Περιγράφουν ένα οικείο πρόσωπο που τα  ίδια επιλέγουν, με βάση το 
κειμενοκεντρικό-διαδικαστικό μοντέλο παραγωγής γραπτού λόγου, το οποίο 
και εφαρμόζεται προσαρμοζόμενο στις ανάγκες  κάθε παιδιού. 

  Περιγράφουν  ένα   οικείο  πρόσωπο, με  συγκεκριμένο   
επικοινωνιακό στόχο (για «εύκολο» εντοπισμό του, προβολή του, 
εργοδότησή του κτλ.). 

 
Περιγράφουν ένα οικείο πρόσωπο, επιλέγοντας μια από τις προτεινόμενες 
περιστάσεις  επικοινωνίας  (βλ. Πίνακα 3) εντός  της  οποίας εντάσσεται ο 
λόγος που πρόκειται να παραγάγουν.
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Πίνακας 3: Προτεινόμενες περιστάσεις επικοινωνίας για υποκειμενική 
περιγραφή προσώπου 

 
2.4. Συμπέρασμα 1 

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού της παρέμβασης: 

 Έγινε ανάλυση του θέματος διδασκαλίας και των αναγκών των παιδιών. 
 Προσδιορίστηκαν  α) οι προαπαιτούμενες γνώσεις  β) οι βασικές-πυρηνικές 

γνώσεις και   γ) οι μετασχηματιστικές γνώσεις του θέματος. 

[Περιγράφουν ένα οικείο  πρόσωπο, με συγκεκριμένο επικοινωνιακό στόχο 
(για «εύκολο» εντοπισμό του, προβολή του, εργοδότησή  του κτλ.): 
Περιγράφουν ένα οικείο πρόσωπο, επιλέγοντας μια από τις προτεινόμενες 
περιστάσεις  επικοινωνίας εντός  της. οποίας εντάσσεται ο λόγος  που 
πρόκειται να παραγάγουν, όπως:] 
 

 «Ένας δικός  σου γνωστός  πρόκειται να παραλάβει τον ξάδερφό  
σου, που πάει για σπουδές, από το αεροδρόμιο του Λονδίνου. Όταν 
μιλάς στο τηλέφωνο  με το γνωστό σου αυτό, την ημέρα της 
αναχώρησης του ξαδέρφου σου, του τον περιγράφεις, για να 
μπορέσει να τον εντοπίσει εύκολα.» 

(εστίαση  στα εξωτερικά χαρακτηριστικά) 
 

 «Υπάρχει ένα συγγενικό ή φιλικό σου πρόσωπο, το οποίο εκτιμάς  
ιδιαίτερα για το χαρακτήρα (τον τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης 
του).Συζητάς με κάποιον ο οποίος δεν έχει την ίδια ακριβώς άποψη 
μαζί σου. Περίγραψέ του το συγγενικό ή φιλικό αυτό πρόσωπο, 
υποστηρίζοντας τη δική σου άποψη με επιχειρήματα.» 

(εστίαση  στα εσωτερικά  χαρακτηριστικά) 
 

 «Ένα συγγενικό ή φιλικό σου πρόσωπο επιθυμεί να εργοδοτηθεί σε 
μια εταιρεία. Χρειάζεται μια συστατική επιστολή  και απευθύνεται σε 
σένα. Γράψε αυτή την επιστολή, περιγράφοντας το συγκεκριμένο 
πρόσωπο, με τρόπο που να το Βοηθήσεις να πάρει τη δουλειά  για 
την οποία ενδιαφέρεται.» 

(εστίαση στα στοιχεία  που σχετίζονται με το στόχο της ερyοδότησης) 
 

 «Διοργανώνεται  μια εκδήλωση προς τιμή ενός προσώπου που 
γνωρίζεις από κοντά και θα είσαι ο κύριος ομιλητής. Στην ομιλία σου 
θα περιγράψεις το τιμώμενο πρόσωπο, στον κόσμο που θα είναι 
παρών. Ετοίμασε την ομιλία σου. Ετοίμασε και σχετικό φωτογραφικό 
υλικό, το οποίο μπορεί να προβάλλεται παράλληλα. Επένδυσε την 
ομιλία σου με κατάλληλη  μουσική.» 

(πολυπρισματική περιγραφή)
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 Οι γνώσεις μετατράπηκαν σε στόχους και δραστηριότητες, ιεραρχημένες 
κάθετα, σε τρία διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας. 

 Οι δραστηριότητες αναλύθηκαν και οριζόντια, για να μπορούν τα παιδιά να 
επιλέξουν τον τρόπο εργασίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 
τους, δηλαδή στα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ καθενός από αυτά 
(κανάλι μάθησης, γνωστικό στυλ, τύπο νοημοσύνης). 

2.5 Περαιτέρω ανάλυση συμπεράσματος 1 

«Οι δραστηριότητες αναλύθηκαν και οριζόντια για να μπορούν τα παιδιά να 
επιλέξουν τον τρόπο εργασίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους: 
ενδιαφέροντα, μαθησιακό προφίλ (κανάλι μάθησης, γνωστικό στυλ, τύπο 
νοημοσύνης).» 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (και από τα τρία επίπεδα γνώσεων) 

 Ενδιαφέροντα: Τα παιδιά επιλέγουν πρόσωπα της «δικής τους προτίμησης» 
για να τα περιγράψουν, μέσα για να εργαστούν (π.χ. εργασία στον 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή), περιβάλλον για να εργαστούν (ατομικά, στην 
ομάδα) … 

 Κανάλι μάθησης: Σχεδιάζονται δραστηριότητες: για ακουστικούς τύπους 
(όπως συζήτηση, μεγαλόφωνη ανάγνωση), για οπτικούς τύπους (με τη χρήση 
φωτογραφιών, εικόνων, σημειώσεων, πινάκων), απτικούς/κιναισθητικούς 
τύπους (με τη χρήση αντικειμένων, τον πειραματισμό με διάφορα υλικά) … 

 Γνωστικό στυλ: Σχεδιάζονται: δομημένες δραστηριότητες που αντιστοιχούν 
στην συγκλίνουσα σκέψη (όπως μελέτη δοσμένου «ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ») και δημιουργικές δραστηριότητες που 
αντιστοιχούν στην αποκλίνουσα σκέψη (όπως δημιουργία «ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ») … 

 Τύπος νοημοσύνης: Σχεδιάζονται δραστηριότητες για παιδιά με γλωσσική 
νοημοσύνη (συζήτηση, γράψιμο,…), λογικομαθηματική νοημοσύνη 
(κωδικοποίηση σημείων…), οπτική/χωρική νοημοσύνη (ζωγραφική…), 
μουσική νοημοσύνη (μουσική επένδυση…), διαπροσωπική νοημοσύνη 
(ομαδική εργασία…), ενδοπροσωπική νοημοσύνη (σιωπηρή εργασία…) ... 

2.6 Οργάνωση / εφαρμογή παρέμβασης (δόμηση δραστηριοτήτων) 

2.6.1 Δραστηριότητα 1 Διερεύνηση του επιπέδου ετοιμότητας – κατοχής 
της προαπαιτούμενης γνώσης 

Αντικειμενική περιγραφή του προσώπου που το κάθε παιδί έχει επιλέξει: 
‐ Προκαταρκτική συζήτηση εκπαιδευτικού με την ολομέλεια 
‐ Ατομική εργασία με βάση τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού – Παραγωγή 

κειμένου 
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2.6.2 Δραστηριότητα 2  Διάγνωση των πραγματικών αναγκών των 
παιδιών με διάφορους τρόπους 

Προσφορά ανατροφοδότησης ανάλογης με τις ανάγκες κάθε παιδιού: 
‐ Αυτοαξιολόγηση 
‐ Ετεροαξιολόγηση: Συνεργασία εκπαιδευτικού – παιδιού 

Συνεργασία παιδιών στην ομάδα 
‐ Επαναδιδασκαλία των προαπαιτούμενων γνώσεων / Συνεργασία 

εκπαιδευτικών – μικρών ομάδων παιδιών ή και εξατομικευμένα 
‐ Συνεργασία εκπαιδευτικού με την ολομέλεια 

 
2.6.3 Δραστηριότητα 3  Σύνδεση προαπαιτούμενης και βασικής – 
πυρηνικής γνώσης μέσω διερεύνησης 

Διάκριση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ της αντικειμενικής και υποκειμενικής 
περιγραφής προσώπου, με διάφορους τρόπους: 
‐ Συνεργατική / Διερευνητική εργασία 
‐ Ανακοινώσεις στην ολομέλεια 

2.6.4 Δραστηριότητα 4  Ατομικές και συνεργατικές υποδραστηριότητες 
στις βασικές – πυρηνικές γνώσεις, ανάλογα με το επίπεδο και τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών, με βάση το κειμενοκεντρικό – διαδικαστικό 
μοντέλο παραγωγής λόγου 

Υποκειμενική περιγραφή του προσώπου που το κάθε παιδί έχει επιλέξει: 
‐ Σταδιακή συγγραφή του κειμένου, με το κάθε παιδί να εμπλέκεται στη 

φάση που απαιτεί το επίπεδο ετοιμότητάς του 
 ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΦΑΣΗ (συνεργασία εκπαιδευτικού – 

παιδιού για επιλογή θέματος, παραγωγή και οργάνωση ιδεών) 
 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΦΑΣΗ (ατομική εργασία παιδιού) 
 ΜΕΤΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΦΑΣΗ (συνεργασία εκπαιδευτικού – 

παιδιού και παιδιών μεταξύ τους για επανεξέταση του αρχικού 
κειμένου με διάφορους τρόπους, βελτίωσή του και έκδοση / 
παρουσίασή του) 

 
2.6.5 Δραστηριότητα 5  Ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες στις 
μετασχηματιστικές γνώσεις 

Υποκειμενική περιγραφή του προσώπου εντός της περίστασης επικοινωνίας 
που κάθε παιδί επιλέγει, ανάλογα με τις ατομικές του ανάγκες. 

2.7 Συμπέρασμα 2 και περαιτέρω ανάλυσή του 
Κατά το στάδιο της οργάνωσης / εφαρμογής της παρέμβασης παρατηρήθηκε: 

 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο, με τα παιδιά να 
προσπαθούν να καλύψουν με επιτυχία την ίδια ύλη σε διαφορετικά 
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επίπεδα. 
 
Για παράδειγμα, τα παιδιά περιγράφουν ένα οικείο πρόσωπο που τα ίδια 
επιλέγουν, με βάση τις συμβάσεις της υποκειμενικής περιγραφής 
προσώπου, άλλα εργαζόμενα σε επίπεδο προσυγγραφικής φάσης, άλλα 
δουλεύοντας επαρκώς στη συγγραφική φάση και άλλα έχοντας ανάγκη τη 
μετασυγγραφική φάση, για βελτίωση του κειμένου τους. 
 

 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ως προς το βαθμό δυσκολίας των διδακτικών 
δραστηριοτήτων, μέσω της σωστής ιεράρχησης τους σε επίπεδα 
ετοιμότητας 
 

 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τον τύπο της διδακτικής δραστηριότητας, 
ανάλογα με το κανάλι μάθησης, το γνωστικό στυλ κτλ. των παιδιών 
 
Για παράδειγμα, τα παιδία εντοπίζουν τα επιπρόσθετα στοιχεία δομής 
που χαρακτηρίζουν την υποκειμενική περιγραφή προσώπου, με 
διάφορους τρόπους: υπογραμμίζοντας, κυκλώνοντας, χρωματίζοντας, 
κωδικοποιώντας, κόβοντας με ψαλίδι τα μέρη του κειμένου όπου 
περιλαμβάνονται τα επιπρόσθετα δομικά στοιχεία. 
 

 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τον τύπο και το βαθμό δυσκολίας των 
μέσων / υλικών μάθησης 
 
Για παράδειγμα, κατά τη σταδιακή συγγραφή της υποκειμενικής 
περιγραφής προσώπου (μετασυγγραφικό στάδιο), δίνονται στα παιδιά 
απλοί «κώδικες αυτοαξιολόγησης» του κειμένου τους, αλλά και πιο 
σύνθετες λίστες ελέγχου. 
 

 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ως προς την ανατροφοδότηση, η οποία και είναι 
ανάλογη με τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών 
 
Για παράδειγμα τα παιδιά βοηθούνται να εστιάσουν σε στόχους που τους 
«ταιριάζουν», κατά περίπτωση, και μπορεί να αφορούν τη γενική εικόνα 
κειμένου, την ορθογραφία του, το περιεχόμενο, την έκφραση, τη δομή του 
κτλ. 
 

 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των παιδιών 
 
Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ποικιλία τρόπων αξιολόγησης, όπως 
είναι η αξιολόγηση για διάγνωση του επιπέδου ετοιμότητας, η 
περιγραφική – προσωπική αξιολόγηση, η αυτοαξιολόγηση, η 
ετεροαξιολόγηση 
 

 Έγινε ανάλυση του θέματος διδασκαλίας και των αναγκών των παιδιών 
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 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ως προς το αποτέλεσμα, αφού όλα τα παιδιά 
δουλεύουν με επιτυχία στο ίδιο γενικό πλαίσιο εργασίας, με ευελιξία και 
ελαστικότητα ως προς το προτιθέμενο προϊόν της προσπάθειάς τους 

Για παράδειγμα, τα παιδιά «καταλήγουν», ανάλογα, στο αποτέλεσμα όπου τους 
οδηγεί η όλη διαφοροποίηση της διδασκαλίας: Τα παιδιά που δουλεύουν στις 
προαπαιτούμενες γνώσεις (αντικειμενική περιγραφή προσώπου) δεν «χάνονται» 
ούτε «μένουν πίσω», αλλά οικοδομούν τη γνώση που τους είναι απαραίτητη για 
παρακάτω. Το ίδιο ισχύει για τα παιδιά που δουλεύουν στις βασικές – πυρηνικές 
γνώσεις (υποκειμενική περιγραφή προσώπου), όπως και για τα παιδιά που 
δουλεύουν στις μετασχηματιστικές γνώσεις (υποκειμενική περιγραφή προσώπου, 
εντός περίστασης επικοινωνίας). Επίσης τα παιδιά επιλέγουν τη μορφή που 
μπορεί να έχει το αποτέλεσμα της εργασίας τους (π.χ. τα παιδιά που δουλεύουν 
στις μετασχηματιστικές γνώσεις, μπορεί να παραγάγουν γραπτό λόγο με τη μορφή 
τηλεφωνικής συνδιάλεξης, ομιλίας, επιχειρηματολογίας, πολυπρισματικής 
παρουσίασης κτλ). 

2.8 Αξιολόγηση της παρέμβασης, μέσω αναστοχασμού (βλ. Πίνακα 4) 

Πίνακας 4: «Ήταν η παρέμβαση αποτελεσματική;» 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ ΩΣ … 

Προσφέρθηκαν ευκαιρίες σε όλα τα 
παιδιά για αξιόλογη εργασία; 

Υψηλές προσδοκίες για όλα τα 
παιδιά; 

Υπήρχε ευελιξία στην ομαδοποίηση 
των παιδιών; 

Διαφοροποίηση στη σύνθεση των 
ομάδων; 

Έγινε αξιολόγηση των παιδιών στην 
αρχή, στη συνέχεια, στο τέλος; 

Σταδιακή αναβάθμιση προσδοκιών 
με βάση την πρόοδο των παιδιών; 

Διαφοροποιήθηκε το περιεχόμενο 
της διδασκαλίας; 

Διαφοροποίηση με βάση την 
ετοιμότητα, ενδιαφέροντα, μαθησιακό 
προφίλ…; 

Διαφοροποιήθηκε το αποτέλεσμα της 
διδασκαλίας; 

Διαφοροποίηση με βάση την 
ετοιμότητα, ενδιαφέροντα, μαθησιακό 
προφίλ…; 

 
2.9 Αξιολόγηση της παρέμβασης, που απορρέει από σχόλια των παιδιών: 

 «Μου άρεσε που θυμήθηκα τι κάνω όταν περιγράφω κάποιον που δεν τον 
γνωρίζω και έτσι κατάλαβα εύκολα τι πρέπει να κάνω όταν περιγράφω ένα δικό 
μου πρόσωπο. Δεν έβαλα επίθετα στην περιγραφή που έκανα στην αρχή. 
Συζητώντας στην ομάδα, το κατάλαβα και πρόσεξα ύστερα και έβαλα 
επίθετα…» 

 «Μου άρεσε που έκοψα με το ψαλίδι τις παραγράφους που είχε ‘παραπάνω’ 
η δεύτερη περιγραφή που διάβασα. Φύλαξα τα ‘κομμάτια’ αυτά και αυτό με 
βοήθησε να γράψω και για το χαρακτήρα του παππού μου και πως περνώ 
μαζί με τον παππού μου και τα συναισθήματά μου γι’ αυτόν.» 

 «Εγώ ζωγράφισα ένα εξωγήινο ανθρωπάκι και το περίγραψα. Το έκανα 
παράξενο και πολύχρωμο και έγραψα πολλά στην περιγραφή μου. Όταν 
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διάβασα τη λίστα με τα ‘πράγματα’ που έπρεπε να προσέξω, κατάλαβα από 
μόνη μου ότι τα πήγα καλά. Έκανα και μια δική μου λίστα με τα ‘πράγματα’ που 
έπρεπε να προσέξω όταν περίγραφα τη μητέρα μου.» 

 «Δεν ήμουν σίγουρος τι να γράψω. Μαζί με τη δασκάλα, είπαμε κάποιες ιδέες 
και τις βάλαμε στη σειρά. Προσπάθησα να γράψω. Ύστερα, μαζί με τη 
δασκάλα, είδαμε πως έγραψα πολύ λίγα. Κατάλαβα ότι έπρεπε να γράψω 
περισσότερα.» 

 «Εγώ περίγραψα τον αδελφό μου. Όταν τελείωσα το κείμενο μου, το διάβασα 
στην ομάδα μου. Τα άλλα παιδιά, ζωγράφιζαν ό,τι διάβαζα. Κάποιες 
ζωγραφιές έμοιαζαν με τον αδελφό μου. Έκανα ένα βιβλιαράκι με το κείμενό 
μου και τις ζωγραφιές των άλλων παιδιών.» 

 «Δούλεψα στον Η.Υ και παρουσίασα τη Διευθύντρια του Σχολείου μας. Τη 
ρώτησα τι μουσική προτιμά κι έβαλα και Μουσική και μου έφερε τις 
φωτογραφίες που τις πέρασα από το σαρωτή …» 

2.10 Γενικότερος αναστοχασμός: «Είναι η διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας αποτελεσματική;» 

Μερικά καίρια ερωτήματα: Είναι αποτελεσματική / ός… 

 Η ανταπόκριση στις ανάγκες του παιδιού ή ομάδας παιδιών; 
 Η προσπάθεια για μέγιστη ανάπτυξη κάθε παιδιού και ατομική επιτυχία; 
 Η σαφήνεια αλλά και η ευελιξία στην τάξη, όσον αφορά το χρόνο, τα μέσα, 

τον τρόπο μάθησης, αξιολόγησης, ομαδοποίησης… των παιδιών; 
 Η παροχή πολλαπλών επιλογών με συγκεκριμένα κριτήρια και σωστή 

ιεράρχηση και «προσφορά» τους; 
 Η αναγνώριση της επιτυχίας κάθε παιδιού, με βάση τα σημεία προόδου που 

παρουσιάζει; 
 Ο «συνεταιρισμός» εκπαιδευτικών – παιδιών και παιδιών – παιδιών; 
 Η σταδιακή δόμηση της γνώσης, μέσα από την αλληλεπίδραση; 

2.11 Η διδακτική αξία της διαφοροποίησης της διδασκαλίας γενικά (και 
        της παρέμβασης ειδικά) 

Ως εκπαιδευτικοί αρχίζουμε από τη βασική αρχή 
Ότι μπορούμε (και πρέπει) 

να έχουμε υψηλές προσδοκίες για όλα τα παιδιά. 
Στόχος μας είναι να μετακινηθούν 

από το επίπεδο ετοιμότητας που βρίσκονται σε ένα ανώτερο: 
Το ζητούμενο δεν είναι 

να προσφέρουμε εύκολες – δύσκολες ασκήσεις, 
απλώς για να δουλεύουν όλα τα παιδιά, 

αλλά κάτι περισσότερο: 
Να δημιουργούμε σκαλοπάτια 

για να προχωρήσουν όλα τα παιδιά. 
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2.12 Σύνοψη βασικών σημείων 

Η διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Ανταπόκριση στις 
ανάγκες όλων των μαθητών (μτφρ. Χρ. Θεοφιλίδης & Δ. Μαρτίδου – Φορισιέ, 
Λευκωσία). 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

Χρυσούλα Χατζηχρίστου 
Λειτουργός   Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 

 
Άντρη Μιχαήλ 

Δασκάλα 
 

    

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Διαφοροποίηση στην  αίθουσα  διδασκαλίας  είναι η διδασκαλία που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή σε τάξεις μικτής ικανότητας, με 
προσδοκία κάθε μαθητής να βελτιώσει το επίπεδο ετοιμότητάς του (Κουτσελίνη, 
2000). 

Η διαφοροποιημένη  διδασκαλία  παίρνει όλο και περισσότερες  διαστάσεις στις  
τάξεις  μικτής  ικανότητας  στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών  να εφαρμόσουν 
μέχρι το 2010 τους στόχους που έθεσαν για κάλυψη των αναγκών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Περιληπτικά παρατίθενται πιο κάτω τα βασικά σημεία που περιλαμβάνει ο κάθε 
ένας από τους  τρεις στόχους στους οποίους πρέπει να στηριχτεί  ο εκπαιδευτικός 
ώστε  να  ετοιμάσει το  σχέδιο  μαθήματός  του  και να προετοιμάσει την τάξη του. 

Τρεις  βασικοί στόχοι πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχτεί  ο 
εκπαιδευτικός είναι: 

ΣΤΟΧΟΣ 1: Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Ανακάλυψη των ενδιαφερόντων του μαθητή και των δυνατών σημείων πάνω 
στα οποία οικοδομείται περαιτέρω η γνώση. 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

Ανίχνευση των γνώσεων, παρανοήσεων και εμπειριών των μαθητών με 
ιδεοθύελλα, διερευνήσεις, υποθέσεις. 

 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ   ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΤΙΣ   ΟΜΑΔΕΣ  
για επαλήθευση ή απόρριψη υποθέσεων-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (από τον 
καθηγητή και προσφορά εξατομικευμένης βοήθειας όπου χρειάζεται). 
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 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (από τα μέλη της ομάδας). 
 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (της αποδεκτής από όλα τα 

μέλη της   ομάδας  απάντησης  για  να  καλλιεργηθεί  ο  τρόπος  σκέψης  
των μαθητών). 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (της νέας γνώσης από τους μαθητές). 
(Στην  παρουσίαση διασαφηνίζονται και  κατανοούνται οι έννοιες   και οι 
διαδικασίες) 

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΠΩΣ  ΒΟΗΘΟΥΜΕ  ΤΟΝ  ΚΑΘΕ  ΜΑΘΗΤΗ  ΝΑ  ΦΤΑΣΕΙ  ΣΕ  
ΑΝΩΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Με  διάφορες  στρατηγικές   (φύλλα  εργασίας,   λογισμικά,  συνεργατικές 
διαδικασίες στις ομάδες). 

 Με την εφαρμογή Λύσης Προβλήματος σε πραγματικές καταστάσεις. 
 Με  συνεχή   αξιολόγηση  για   επισήμανση   του   επιπέδου  ετοιμότητας 
 (Κουτσελίνη, 2000). 

1.Προγραμματισμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Τα τέσσερα βασικά στάδια πάνω στα οποία στηρίζεται η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία είναι σημαντικά ώστε να προγραμματιστούν από τον εκπαιδευτικό με 
προσοχή για να πετύχει το στόχο του. Αρχικά πρέπει να προκαθοριστούν 
ξεκάθαρα ο σκοπός και να αναλυθεί σε τρία βασικά επίπεδα γνώσης που το 
διαφοροποιούν από τα τετριμμένα  σχέδια  μαθήματος (Στάδιο 1). Αυτές οι 
γνώσεις διακρίνονται σε Προϋπάρχουσες, Βασικές - Πυρηνικές και 
Μετασχηματιστικές  (Κουτσελίνη, Σημειώσεις Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, 
2005). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την κατάρτιση του 
σχεδίου διδασκαλίας όχι μόνο τις προϋπάρχουσες γνώσεις πάνω στις οποίες θα 
στηριχτεί για να διδάξει τις  βασικές-πυρηνικές που είναι και ο στόχος του 
μαθήματός του, αλλά και τις μετασχηματιστικές γνώσεις. Οι γνώσεις αυτές 
βασίζονται στη  διαφοροποίηση των  διαφόρων επιπέδων ετοιμότητας  του 
μαθητή,  τις   οποίες  πρέπει  ο  εκπαιδευτικός  να  προβλέψει   κατά   την 
προετοιμασία του σχεδίου μαθήματος και να ετοιμάσει τις δραστηριότητές του 
έτσι ώστε να ικανοποιεί τουλάχιστο τρία επίπεδα ετοιμότητας για μάθηση 
(Κουτσελίνη, 2005). 

Παράδειγμα τέτοιας  διδασκαλίας θα δοθεί στη συνέχεια. Στη συνέχεια δίνεται 
περιληπτικά το περιεχόμενο των βασικών σημείων ενός σχεδίου μαθήματος στη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. 
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Σχέδιο μαθήματος στη διαφοροποιημένη διδασκαλία. (Κουτσελίνη, 2005) 
ΣΤΑΔΙΟ 1 - Προετοιμασία εκπαιδευτικού 

 Ξεκάθαρος σκοπός 
 Ανάλυση του σκοπού σε: 

1. Προϋπάρχουσες, 
2. Βασικές-Πυρηνικές, 
3. Μετασχηματιστικές γνώσεις 

 Μετατροπή τους σε ιεραρχημένους στόχους 

ΣΤΑΔΙΟ 2: Διαφοροποιημένη-εποικοδομητική διδασκαλία 

 Διάγνωση   του    επιπέδου   ετοιμότητας  των   μαθητών,   επισήμανση 
παρανοήσεων και κενών στις προαπαιτούμενες. 

 Ατομική αρχικά εργασία διερευνητικής μορφής εκ μέρους των μαθητών. 
 Κάλυψη προαπαιτούμενων γνώσεων και γνωστική σύγκρουση. 
 Συνεργατική εργασία για επίτευξη του σκοπού. 
 Συζήτηση στην τάξη. 

ΣΤΑΔΙΟ 3: Διάφορα είδη της διαφοροποίησης (Κουτσελίνη, 2000) 

1. Διαφοροποίηση ως προς το ρυθμό των μαθητών στην τάξη. 
2. Διαφοροποίηση ως προς τη μαθησιακή δραστηριότητα (διαφορετικό 

στυλ μάθησης μαθητών). 
3. Διαφοροποίηση ως προς το  βαθμό  δυσκολίας  των  διδακτικών  

υλικών πάνω στα οποία εργάστηκαν  οι μαθητές. 
4. Διαφορετικό  στυλ μάθησης μαθητών. 

ΣΤΑΔΙΟ 4: Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης  διδασκαλίας. 

 Συνεχής  αξιολόγηση  και αξιολόγηση  του κάθε μαθητή σε σχέση με 
τον εαυτό του, μέσα από: 

1. Τις διαβαθμισμένες εργασίες του φύλλου εργασίας του μαθητή 
(ανάλογα με τη δυσκολία τους). 

2. Σε σχέση με το σκοπό του μαθήματος. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑTΙΚΑ  
 
Μαθηματικά: Ε' Δημοτικού 
Ενότητα: 8 
Χρόνος: 6 x 40' 
ΘΕΜΑ: Κατασκευή και Εμβαδόν τριγώνου. 
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Σημείωση: Tο σχέδιο μαθήματος ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία της κας 
Άντρης Μιχαήλ  (Β.Δ. στη Δημοτική Εκπαίδευση) και βιντεογραφήθηκε  
(β' μέρος) κατά τη διδασκαλία της στην τάξη. 

Στόχοι: 

Οι μαθητές να είναι ικανοί να: 

1. Κατασκευάζουν τρίγωνα με δοσμένες πλευρές. 
2. Αναγνωρίζουν και να μπορούν να επεξηγούν  τη σχέση που συνδέει 

τρία ευθύγραμμα τμήματα ώστε να σχηματίζουν τρίγωνο. 
3. Αναγνωρίζουν  και να  χρησιμοποιούν  τους  όρους  «Κάθετες 

πλευρές», «βάση», και «ύψος» ορθογωνίου τριγώνου  (με βάση κ1 και 
ύψος κ2 και αντίστροφα). 

4. Βρίσκουν το εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου. 
5. Εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές στη χάραξη του ύψους ενός τυχαίου 

τριγώνου. 
(Η καταλληλότερη είναι η παράλληλη μεταφορά του ύψους του 
ορθογωνίου παραλληλογράμμου στο τρίγωνο). 

6. Βρίσκουν το εμβαδόν τυχαίου τριγώνου, όταν τους δίνεται το ύψος. 

ΥΛΙΚΑ - ΜΕΣΑ: Τρίγωνο κατασκευασμένο από τρεις λωρίδες κόρι-φλου και 
συνδεδεμένο με πεταλούδες, γνώμονες, λευκή κόλα, ρίγα, καλαμάκια, ψαλίδι, 
δυο χαρτονάκια σχήματος ορθογωνίου με διαφορετικές διαστάσεις για κάθε 
δυάδα παιδιών (Π.χ. 18cm x 12cm  και 12 cm x 8cm), φάκελος με κομμένα 
καλαμάκια με μήκος 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm και 7cm, καρτέλα εργασίας, 
τετραγωνισμένο χαρτί με τετραγωνάκια και με κουκκίδες, τετραγωνισμένο 
τετράδιο, ροζ φάκελος και κίτρινος φάκελος με προβληματισμό. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

Έννοιες: Τρίγωνο, πλευρά, ευθύγραμμο  τμήμα, εμβαδόν  (επιφάνεια  που 
μετριέται σε τετραγωνικές μονάδες) cm καιcm 2 , βάση κα ύψος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου. 

Δεξιότητες: Κατασκευή  τριγώνου-  χρήση ρίγας-  με  τυχαίες   διαστάσεις. 
Μέτρηση  ευθυγράμμων  τμημάτων   με  ακρίβεια   ±2  χιλιοστών.   Εύρεση 
εμβαδού ορθογωνίου. 
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ΠΟΡΕΙΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Αφόρμηση: 

Α. Ο εκπαιδευτικός κρατά στα χέρια του ένα τρίγωνο κατασκευασμένο  από τρεις  
λωρίδες κόρι-φλου και συνδεδεμένο  με πεταλούδες  και ζητά από τα παιδιά να 
περιγράψουν το σχήμα. 

(Χρήση εννοιών: Τρίγωνο, πλευρές- ευθύγραμμα τμήματα, γωνία, ορθή γωνία-
έλεγχος ορθής γωνίας, περίμετρος, εμβαδόν). 

Β. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Ζωγραφίστε ο καθένας στη λευκή  κόλα ένα ή δυο 
τρίγωνα και δώστε τα στο διπλανό σας να μετρήσει τις  πλευρές του κάθε  
τριγώνου.  Αν κάποιο παιδί προχωρήσει περισσότερο,  να βρει την περίμετρο του 
τριγώνου. 

(Επαναφορά δεξιοτήτων:  Κατασκευής  τριγώνου  με  τη  χρήση  ρίγας  και 
μέτρησης των πλευρών του τριγώνου). 

2. Προβληματισμός: 

ΕΡΩΤΗΣΗ  ΔΑΣΚΑΛΑΣ:  Αν  σας  δώσω  τρία  οποιαδήποτε   ευθύγραμμα 
τμήματα, μπορείτε να φτιάξετε τρίγωνο; Ναι ή όχι και γιατί; Σκεφτείτε το για ένα 
λεmό και συζητήστε  το με το ζευγάρι σας. Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. 

(Διατυπώνονται οι υποθέσεις από τα παιδιά, ο ρόλος του δασκάλου είναι 
συμβουλευτικός). 

2.1 Δίνονται στα παιδιά καλαμάκια  (ολόκληρα), ψαλίδια και ένα χαρτί για βάση 
και καλούνται να αποδείξουν στα άλλα παιδιά ότι η υπόθεσή τους είναι σωστή και 
ότι η αντίθετη υπόθεση είναι λάθος. Θα κόβουν τρία ευθύγραμμα τμήματα  από 
καλαμάκι  και θα σχηματίζουν  τρίγωνα.  (Αναμένεται να ανακαλύψουν  ότι στις 
περιπτώσεις  που το άθροισμα του μήκους των δυο ευθυγράμμων  τμημάτων  
είναι  μικρότερο  από το  τρίτο  ευθύγραμμο  τμήμα δεν μπορεί να σχηματιστεί  
τρίγωνο. (Ατομική σκέψη - Δοκιμή και πλάνη. Συζήτηση στην ομάδα τους). 

2.2 ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Τα παιδιά που τελειώνουν πριν το ζευγάρι τους, 
ζωγραφίζουν στο χαρτί το παράδειγμα που θα συζητήσουν και στη συνέχεια 
κάνουν την εργασία Α1 του βιβλίου Μαθηματικών (τεύχος 4, σελ. 16) 

2.3.Συζήτηση στην ολομέλεια  της τάξης: Τι ανακαλύψατε; Περιγράφεται ο τρόπος 
εργασίας,  ο τρόπος σκέψης. Αν κάποια παιδιά είχαν  προχωρήσει στην  άσκηση 
Α1  του  βιβλίου  περιγράφουν  κι εκεί  με  ποιο τρόπο είχαν καταλήξει στο ίδιο 
συμπέρασμα (δοκιμή-έλεγχος). 
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2.4.Διατύπωση συμπεράσματος (Ατομικά-Ζευγάρια-Τάξη) 

3. Εύρεση εμβαδού ορθογωνίου τριγώνου 

3.1 ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Πώς θα βρείτε το εμβαδόν της επιφάνειας του 
θρανίου σας; Ποια μπορεί να είναι η μονάδα μέτρησης του εμβαδού του θρανίου; 
Το εμβαδόν του πατώματος της τάξης μας σε τι μονάδα μέτρησης μπορεί να 
μετρηθεί; (Αναγνώριση των μονάδων μέτρησης  cm2, m2, km2) 

3.2. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Δίνονται σε. κάθε ζευγάρι παιδιών δυο χαρτονάκια  
σχήματος ορθογωνίου- χωρισμένα σε τετραγωνικές μονάδες- με διαφορετικές  
διαστάσεις (π.χ. 18cm x 12cm και 12 cm x 8cm) 

Επαναφορά εννοιών: Μήκος, Πλάτος, Διαστάσεις, Βάση ορθογωνίου. 

3.3. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Το κάθε παιδί να πάρει το ένα χαρτονάκι και να βρει 
μόνο του το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου με τον πιο σύντομο 
τρόπο. Στη συνέχεια  να το μοιράσει με τη ρίγα του έτσι ώστε να δημιουργήσει 
δυο ίσα τρίγωνα. Να βρει το εμβαδόν του κάθε τριγώνου. Στη συνέχεια  να 
εξηγήσει στο  διπλανό  του  πώς εργάστηκε. Να ακούσει το διπλανό του και να 
τον ελέγξει. Τα παιδιά που είναι σωστά να κόψουν τα δυο τρίγωνα. 

3.4. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Αν κάποιος  τελειώσει πριν το  διπλανό του παίρνει 
χαρτί με κουκκίδες-αντί  τετραγωνισμένο- και κατασκευάζει τρίγωνα και 
προσπαθεί να βρει το  εμβαδόν  του  κάθε  τριγώνου.  Έμφαση στο  να 
δημιουργήσει ορθογώνια τρίγωνα με διαφορετικούς προσανατολισμούς, 
διαφορετικών μεγεθών. 

3.5. Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης: 

ΔΑΣΚΑΛΑ: Πώς εργαστήκατε; Ποιος  είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να βρούμε 
το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου; Τι είδους  τρίγωνα είχαν 
δημιουργηθεί; Πώς ξεχωρίζω ένα ορθογώνιο τρίγωνο από όλα τα υπόλοιπα; 
(ορθή γωνία, κάθετες  πλευρές,  αυτοσχέδια  κατασκευή  ορθής γωνίας με χαρτί 
ή έλεγχος καθετότητας  με γνώμονα). 

3.6 Προβληματισμός: 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Κάθε φορά που θα πρέπει να βρω το εμβαδόν ενός 
ορθογωνίου τριγώνου θα πρέπει να κάνω αυτή τη διαδικασία  με το ψαλίδι ή 
μπορώ να το βρω με μολύβι και χαρτί; Δοκιμάστε να βρείτε το εμβαδόν των 
τριγώνων ΘΙΚ και ΛΜΝ της εργασίας Γ1- σελ.17 του βιβλίου σας (οι μαθητές 
δουλεύουν ατομικά - μετά σε ζευγάρια - τέλος  με όλη την τάξη). 
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3.7 Τάξη: Επεξήγηση τρόπου εργασίας. Οι πλευρές ΘΙ και ΙΚ είναι κάθετες 
(κατανόηση και χρήση της έννοιας της καθετότητας).  Γενικά πώς βρίσκω το 
εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου; Τονίζεται ότι μετρώ και πολλαπλασιάζω τις  
κάθετες  πλευρές  μεταξύ  τους  κι όχι την  υποτείνουσα.  Γίνεται  απλή αναφορά 
της έννοιας βάση και ύψος  τριγώνου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ: 
	 	

 

Β= Βάση, Υ= Ύψος 

4.1 ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Σχηματίστε κάθετες πλευρές στο τετραγωνισμένο 
σας τετράδιο (αξιοποίηση τετραγώνων τετραδίου, χρήση αυτοσχέδιας ορθής 
γωνίας ή χρήση του γνώμονα) και ύστερα σχηματίστε τρίγωνα. Να δείξετε το 
τρίγωνο  στο  ζευγάρι  σας  για  να  βρει το  εμβαδόν  του.  (τα  παιδιά που 
τελειώνουν  γρήγορα  να  προχωρούν στην  κατασκευή  δεύτερου  ή  τρίτου 
τριγώνου με διαφορετικό προσανατολισμό από το/τα προηγούμενο/α και να 
βρουν την περίμετρο του τριγώνου). 

4.2. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Να βρείτε  το εμβαδόν των τριγώνων που σας 
δίνονται  στην  καρτέλα  εργασίας  (Ατομικά- Ζευγάρια- Τάξη). Το παιδί που 
τελειώνει την πρώτη κατασκευή να προχωρήσει και στις εργασίες Γ1 καιΓ2 σελ. 
17 του βιβλίου του. 

Κατ' οίκον εργασία: Τελειώνουν  τις εργασίες  Γ1, Γ2 (ελάχιστη  γνώση) και όσα 
παιδιά μπορούν κάνουν τη Γ3 σελ. 17 του βιβλίου. 

Β' Ογδοντάλεπτο 

5.1. Προβληματισμός: Εφαρμογή Λύσης Προβλήματος σε πραγματική 
κατάσταση. 

ΔΑΣΚΑΛΑ: «Ένα μέρος της αυλής του σπιτιού μου έχει σχήμα ορθογωνίου 
τριγώνου και προτίθεμαι να φυτέψω γρασίδι. Κάθε σακί σπόρου αρκεί για 10m2. 

‐ Τι πρέπει να υπολογίσω για να αγοράσω το σπόρο που χρειάζομαι; 
‐ Αν οι δυο κάθετες πλευρές είναι 5m και 8m πόσα σακιά σπόρο 

χρειάζομαι; 
‐ Αν διπλασιαστεί το μήκος των δυο κάθετων πλευρών πόσα σακιά 

σπόρο θα χρειαστώ; » 

5.2 Σύνδεση με την προηγούμενη γνώση: Εμβαδόν ορθογωνίου τριγώνου. 
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Εφαρμογή:  
	 	

 

Β= Βάση Υ= Ύψος 

Σύνοψη εργασίας για την απόδειξη του τύπου του εμβαδού-τριγώνου. 

6.1. Προβληματισμός: 

ΔΑΣΚΑΛΑ: «Πώς θα βρούμε το εμβαδόν τυχαίου τριγώνου (που δεν είναι 
ορθογώνιο); 

Στόχος  του μαθήματος είναι να κάνετε  σκέψεις  για το πώς μπορούμε να 
λύσουμε το πρόβλημα και συζητήστε το ανά δύο». 

6.2 Ακούγονται απόψεις. 

6.3 Δίνεται  φάκελος  με τρίγωνα  και καλούνται  να συνεργαστούν  με την ομάδα 
και να τα χωρίσουν σε ορθογώνια τρίγωνα και μη. 

6.4 Αυτοέλεγχος με γνώμονα. 

6.5. Παρουσίαση στην τάξη. 

7. Κατασκευή τριγώνων με δεδομένο εμβαδόν. 

7.1. Δίνονται σε κάθε δυάδα ένας φάκελος  με δυο καρτέλες.  Διαλέγει το κάθε 
παιδί τη δική του στην οποία υπάρχει η πιο κάτω οδηγία: 

Πιθανές σκέψεις: 

	 	
 ,   

	 	
 

Το κάθε ζευγάρι έχει την ίδια οδηγία με μόνη διαφορά να σχηματίσει τρία 
διαφορετικά τρίγωνα με εμβαδόν 5cm2. Τα παιδιά θα εργαστούν ατομικά και όταν 
καταλήξουν σε απαντήσεις ανταλλάσσουν απόψεις με το ζευγάρι τους. 

Στο τετραγωνισμένο χαρτί να σχηματίστε τρία διαφορετικά τρίγωνα με 
εμβαδόν 4 cm2. 
ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΝΑ ΜΗΝ EINAI ΟΛΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παιδιά αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην τρίτη 
περίπτωση γιατί   δεν  είναι  εύκολο   να  βρουν  και τρίτο   παράδειγμα  με 
γινόμενο 4 cm2 ή 5 cm2 αντίστοιχα. 
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7.2. Παρουσίαση στην τάξη 

7.3 Δίνονται σε κάθε ζευγάρι παιδιών και πάλι δυο χαρτονάκια  σχήματος 
ορθογωνίου με διαφορετικές διαστάσεις  και χωρισμένα σε τετραγωνικές 
μονάδες (π.χ. 18cm x 12cm και 12 cm x 8cm) και η  πιο κάτω οδηγία: 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Μήπως το εμβαδόν του τριγώνου αυτού έχει κάποια 
σχέση με το εμβαδόν του παραλληλογράμμου; 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Στη συνέχεια  να εξηγήσετε στο διπλανό σας πώς 
εργαστήκατε. Να ελέγξετε την  εργασία  του. Τα παιδιά που εργάστηκαν ορθά να 
κόψουν το τρίγωνο.1 

Το κάθε παιδί να πάρει το ένα χαρτονάκι και να βρει μόνο του το εμβαδόν 
του ορθογωνίου παραλληλογράμμου με τον πιο σύντομο τρόπο. Στη 
συνέχεια να σχεδιάσει το μεγαλύτερο τυχαίο τρίγωνο που μπορεί να 
χωρέσει μέσα σε αυτό το παραλληλόγραμμο. Να βρει το εμβαδόν αυτού 
του τριγώνου. 

Αν κάποιος τελειώσει πριν το διπλανό του προχωρεί στην εργασία  81 της σελ. 
16 του βιβλίου τους. 

7.4. Τάξη: Επεξήγηση του τρόπου εργασίας. Γράφονται στον πίνακα οι έννοιες 
βάση και ύψος. Το κάθε παιδί υποδεικνύει τη βάση και το ύψος, στο δικό  του 
τρίγωνο, τα μετρά και βρίσκει το εμβαδόν του τριγώνου. 

7.5. Προβληματισμός: 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: «Ισχύει πάντοτε ο κανόνας 
	 	

 ;» 

Πώς θα τον αποδείξουμε; (Εισηγήσεις από τα παιδιά). Κάνετε  την εργασία Δ2 
σελ. 18 του βιβλίου σας. 

7.6. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Σχηματίστε στο τετραγωνισμένο χαρτί που σας 
δίνεται  τυχαίο (να μην είναι ορθογώνιο) τρίγωνο με βάση  6 cm και ύψος 4 cm 
και βρέστε τον εμβαδόν του. (Δουλεύουν  ατομικά). 

8. Προβληματισμός: 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Πώς θα φέρω το ύψος σε ένα τυχαίο  τρίγωνο; Δοκιμάστε  
να το κάνετε στην εργασία Στ1 σελ. 20. Το ένα από τα δυο παιδιά κάνει το τρίγωνο 

                                                            
1 Η   οδηγία   είναι  πολυσύνθετη γι'   αυτό   επεξηγείται  και   προφορικά   και επαναλαμβάνεται στη 
διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσής της. 
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ΑΒΓ και το άλλο παιδί το τρίγωνο ΕΔΖ και αλληλοελέγχονται. Αν κάποιος 
προχωρήσει πιο γρήγορα πηγαίνει στην άσκηση Στ2. 

8.1 ΥΠΟΔΕΙΞΗ  ΔΑΣΚΑΛΑΣ: Σχηματίστε ένα τρίγωνο με ύψος 2 cm και εμβαδόν  
6 cm2. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ: Τρόπος εργασίας - τρόπος σκέψης. 

Κατ' οίκον  εργασία: Ε3 σελ. 19, Στ1 και Στ2, σελ. 20 να ολοκληρωθούν 
(Απαραίτητη γνώση) Οι εργασίες Α και Β της σελ. 21 είναι για τα παιδιά που 
μπορούν. 

Αξιολόγηση: Συντρέχουσα σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος μέσα από τη 
συνεχή παρατήρηση του εκπαιδευτικού. 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 

Λεωνίδας Φακιολάς 
Φυσικός 

 

    

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Θα διδάξουμε στο μάθημα της ημέρας, τη Δομή του Ατόμου στη Β’ Λυκείου, σε 
τάξη μικτής ικανότητας. 

1. Θα ρωτήσουμε τους μαθητές για ποιο θέμα μιλήσαμε στο προηγούμενο 
μάθημα και θα πάρουμε την απάντηση από ένα μαθητή από αυτούς που 
σήκωσαν το χέρι τους. 

2. Θα ενημερώσουμε τους μαθητές ότι σήμερα θα μπούμε στο κεφάλαιο της 
Δομής του Ατόμου. Θα παρουσιάσουμε τα κύρια σημεία του νέου 
μαθήματος χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα και δείχνοντας με αυτά 
στους μαθητές τα κύρια σημεία του μαθήματος. 

3. Παράλληλα ή/και ενδιάμεσα κατά τη διάρκεια της παράδοσης, θα 
υποβάλλουμε ερωτήσεις σε σημεία που συνδέονται με προηγούμενες 
γνώσεις ή/και σε μαθήματα προβληματισμού και θα πάρουμε διάφορες 
απαντήσεις. Όταν ένας μαθητής απαντήσει λάθος, θα επιμείνουμε για τη 
σωστή απάντηση ρωτώντας κάποιον άλλο, μέχρι κάποιος μαθητής να τη 
βρει. 

4. Στα τελευταία 15 λεπτά θα αναθέσουμε στους μαθητές ασκήσεις από το 
βιβλίο λέγοντάς τους να τις λύσουν σε συνεργασία. 

5. Μετά από πέντε λεπτά θα ρωτήσουμε ποιος τέλειωσε και θα ορίσουμε 
ένα μαθητή για να πει την απάντηση. 

6. Όταν κτυπήσει το κουδούνι, θα ζητήσουμε από τους μαθητές να 
συνεχίσουν τις υπόλοιπες στο σπίτι τους. 

Α. 

Με βάση τα όσα ακούσατε τι νομίζετε, εξυπηρετείται η αποτελεσματική 
διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας; 

Μάθημα Ημέρας στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

Βασικές γνώσεις: 
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 Πείραμα Rutherford 
 Ατομικό πρότυπο Rutherford 
 Οι Επιστημονικές Θεωρίες βελτιώνονται ή καταργούνται, ανάλογα με τα 

πειραματικά δεδομένα. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

 Ομαλή κυκλική κίνηση. Τροχιά – Ταχύτητα – Κεντρομόλα Δύναμη 
 Νόμος Coulomb 
 Το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Αριθμός θετικών φορτίων = Αριθμός 

αρνητικών φορτίων 

Μετασχηματιστικές γνώσεις: 

 Οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν ότι η επιστήμη προχωρεί 
βήμα – βήμα και βασίζεται στη συνδυασμένη γνώση και στη δουλειά 
των προηγούμενων. 

 Οι μαθητές να είναι σε θέση να εξάγουν τον αριθμό των πρωτονίων, 
νετρονίων και ηλεκτρονίων, όταν τους δίνονται κάποια στοιχεία. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές/τριες: 

1. Να εξηγούν τη λογική της ανάπτυξης του ατομικού μοντέλου του 
Rutherford όπως απορρέει από το πείραμα των Geiger και Marsden. 

2. Να συμπεραίνουν και να αποδέχονται ότι οι επιστημονικές θεωρίες 
βελτιώνονται ή καταργούνται ανάλογα με τα πειραματικά δεδομένα που 
προκύπτουν και στη θέση τους παρουσιάζονται νέες. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μελέτη της δομής του ατόμου – J.J. Thompson – Rutherford – Geiger και 
Marsden. 

1. Τι κίνηση εκτελεί ένας τεχνητός δορυφόρος της Γης και κατά 
προσέγγιση οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο; 
 
Ομαδική Κυκλική Κίνηση. 
 

2. Σχεδιάστε: 
i. την τροχιά που εκτελεί ένας δορυφόρος 
ii. την ταχύτητά του και 
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iii. τις δυνάμεις που εξασκούνται πάνω του. 

ΧΡΟΝΟΣ
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΟΡΕΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 λεπτά 
 
 
 
 
 
5 λεπτά 
 

 Οι μαθητές εργάζονται σε φύλλο 
εργασίας πρώτα ατομικά και 
ακολούθως συνεργατικά. Ο 
διδάσκων έχει τόσο ρόλο 
συντονιστή όσο και καθοδηγητικό 
βοηθώντας εξατομικευμένα όπου 
χρειάζεται. 
 

 Προαπαιτούμενες γνώσεις 
 Βασικές γνώσεις 
 Μετασχηματιστικές γνώσεις 
 Ολομέλεια, ανατροφοδότηση, 

κύρια σημεία 

Ερευνητική μέθοδος 
με καθοδήγηση. 
 
 
 
 
Ομαδοσυνεργατική 
μάθηση 
 
 
Διαφοροποίηση με 
εξατομικευμένη 
εργασία στους 
αδύναμους μαθητές. 

 

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Φύλλο Εργασίας 
 Ανακλαστικό διασκόπιο 
 Διαφάνειες 

 Διαβαθμισμένες ερωτήσεις από 
φυλλάδιο 

 Συντρέχουσα αξιολόγηση 
 Ερωτήσεις – ασκήσεις 2, 4, 5 

και 6 στη σελίδα 101 του 
βιβλίου 

 
3. Σύμφωνα με το νόμο του Coulomb, όμοια ηλεκτρικά φορτία έλκονται, 

ενώ ανόμοια απωθούνται. 
4. Το άτομο είναι φορτισμένο; ΟΧΙ, είναι ηλεκτρικά ουδέτερο 
5. Η ύπαρξη των ηλεκτρονίων μέσα στην ύλη είχε ήδη διαπιστωθεί 

πειραματικά στις αρχές του περασμένου αιώνα. Επειδή όμως το άτομο 
εμφανίζεται ηλεκτρικά ουδέτερο, τι θα πρέπει να συμβαίνει; 
 
Θα πρέπει να υπάρχουν και θετικά φορτία και μάλιστα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το άθροισμα των θετικών και των αρνητικών φορτίων 
να είναι μηδέν. 
 

6. Το θέμα λοιπόν της κατανομής των θετικών και των αρνητικών φορτίων 
μέσα στο άτομο οδήγησε στη δημιουργία διαφόρων ατομικών 
προτύπων. Το πρώτο λογικοφανές ατομικό πρότυπο παρουσιάστηκε 
από τον J.J. Thompson και σύμφωνα με αυτό το άτομο είναι μάζα 
σφαιρικού σχήματος μέσα στην οποία είναι διάχυτο το θετικό φορτίο και 
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ομοιόμορφα κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια. Σχεδιάστε πως κατά τη γνώμη 
σας φαντάζονταν το άτομο; 

7. Τι σας θυμίζει; Πως θα το ονομάζετε; Θυμίζει έντονα μια χωριάτικη 
ελιωτή με ολόκληρες ελιές! Πράγματι το είχαν ονομάσει 
«σταφιδόψωμο». 

8. Το 1911 οι μαθητές του Rutherford, Geiger και Marsden εκτέλεσαν το 
εξής πείραμα: 
 
Θετικά φορτισμένα σωματίδια α βομβάρδιζαν πολύ λεπτά φύλλα 
χρυσού (πάχους όσο σχεδόν και ένα άτομο) χωρίς την ύπαρξη αέρα. 
 
Σύμφωνα με το πρότυπο που επικρατούσε τότε τι θα περιμένατε να 
συμβεί;  Γιατί; 
Η σκέδαση θα γίνεται πάνω στα ηλεκτρόνια κι επομένως τα 
σωματίδια α εύκολα θα περνούν έστω και με κάποια απόκλιση 
από την αρχική τους πορεία. 
Και τότε συνέβη το 
απροσδόκητο! 
 
Το πείραμα έδειξε ότι έχουμε 
αποκλίσεις ακόμη και σε γωνίες 
μεγαλύτερες των 90ο και μάλιστα ότι 
αυτό συμβαίνει περισσότερο όσο 
αυξάνεται το πάχος των φύλλων χρυσού. 

Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο τον 
επιστήμονα να μιλήσει: 

 
 «Ήταν το πιο απίστευτο 
γεγονός που μου ‘τυχε στη ζωή 
μου. Ήταν σχεδόν τόσο 
απίστευτο, όσο και το να βάλεις 
μια οβίδα 15 ιντσών σ’ ένα 
φύλλο χαρτιού και να γυρίσει να 
σε κτυπήσει. Καθώς άρχισα να 
το σκέφτομαι, κατάλαβα ότι αυτή 

η οπισθοσκέδαση θα ‘πρεπε να οφείλεται σε μια μοναδική κρούση 
και, κάνοντας τους υπολογισμούς, είδα ότι ο μόνος τρόπος για να 
πάρει κανείς μια τέτοια τάξη μεγέθους, ήταν να θεωρήσει ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της μάζας του ατόμου ήταν συγκεντρωμένο σ’ 
ένα μικροσκοπικό πυρήνα». 

E. RUTHERFORD 
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9. Με βάση αυτά τα δεδομένα ποια νομίζετε ότι ήταν τα συμπεράσματα 
του Rutherford που τον οδήγησαν στο δικό του ατομικό πρότυπο; 
 
Το άτομο αποτελείται από α) τον πυρήνα στο κέντρο του ατόμου 
με θετικό φορτίο και με συγκεντρωμένη όλη σχεδόν τη μάζα και β) 
τα ηλεκτρόνια που γυρίζουν γύρω από αυτόν. 

 
10. Τι σας θυμίζει αυτή η 
περιγραφή; 
Πως θα ονομάζατε αυτό το πρότυπο; 
 
Το Πλανητικό (Ηλιακό) μας Σύστημα. 
Πλανητικό πρότυπο 
 

 
11. Σχεδιάστε: 

i. την τροχιά που νομίζετε ότι εκτελεί ένα ηλεκτρόνιο 
ii. την ταχύτητά του και 
iii. τις δυνάμεις που εξασκούνται πάνω του. 

 
12. Ποια είναι η συνισταμένη αυτών των δυνάμεων; 

Η κεντρομόλα δύναμη Fe. 
 

13. Με όσα έχετε βρει επαληθεύεται η συνθήκη για να εκτελεί ένα σώμα 
ομαλή κυκλική κίνηση; Εξηγήστε. 
 
Η ελκτική δύναμη Coulomb είναι 
σταθερή δύναμη, είναι συνέχεια 
κάθετη στην ταχύτητα και συνεπώς 
έχει τη διεύθυνση της ακτίνας και 
φορά προς το κέντρο του κύκλου. Άρα 
είναι η αναγκαία κεντρομόλα δύναμη. 
 
Σύμφωνα λοιπόν με το πρότυπο αυτό, ο 
πυρήνας του ατόμου περιέχει τα νουκλεόνια (θετικά φορτισμένα 
πρωτόνια και ουδέτερα νετρόνια) και γύρω από αυτόν γυρίζουν τα 
ηλεκτρόνια. Έτσι ο αριθμός των πρωτονίων ονομάζεται ατομικός 
αριθμός (Ζ), ενώ ο αριθμός των νουκλεονίων μαζικός αριθμός (Α) και ο 

συμβολισμός των χημικών στοιχείων έχει ως εξής: 		 	Ζ
Α

 

 

π.χ  ,    ,    
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14. Με βάση το σημερινό μάθημα ποια είναι η γνώμη σας για τις 
επιστημονικές θεωρίες; 
 
Οι επιστημονικές θεωρίες βελτιώνονται ή καταργούνται ανάλογα 
με τα πειραματικά δεδομένα που προκύπτουν και στη θέση τους 
παρουσιάζονται νέες. 
 

15. Η απόρριψη του ατομικού μοντέλου του Thompson από τον Rutherford 
ήταν «κεραυνός εν αιθρία», ήταν το αποτέλεσμα των άοκνων 
προσπαθειών του ιδίου και των μαθητών του. Σχολιάστε. 
 
«Δεν είναι καθόλου μέσα στη φύση των πραγμάτων το να κάνει ένας 
μόνο άνθρωπος μια ξαφνική, εκρηκτική, ανακάλυψη. Η επιστήμη 
προχωρεί βήμα με βήμα και καθένας στηρίζεται αναγκαστικά στη 
δουλειά των προγενεστέρων του. Όταν ακούτε για μια αιφνίδια και 
απροσδόκητη ανακάλυψη – μια αστραπή σε καθαρό ουρανό, σαν 
να λέγαμε, - να ‘στε πάντα σίγουροι πως βγήκε μέσα από την 
επίδραση ενός ανθρώπου σ’ έναν άλλο και τούτη ακριβώς η 
αλληλοεπίδραση είναι που κάνει δυνατή την επιστημονική πρόοδο. 
Η επιστήμη δεν βασίζεται ποτέ στις ιδέες ενός μοναδικού 
ανθρώπου μα στη συνδυασμένη γνώση χιλιάδων». 

E. RUTHERFORD 

Ασκήσεις: 

Α. Να λύσετε τις ασκήσεις 2, 4, 5 και 6 στη σελίδα 101 του βιβλίου σας. 

Β. 

 Με βάση το αρχικό παραδοσιακό σενάριο διδασκαλίας, επισημάνετε 
ποιες ενέργειες δεν εξυπηρετούν την αποτελεσματική διδασκαλία σε 
τάξεις μικτής ικανότητας; 

 Εξηγήστε γιατί δεν την εξυπηρετούν 
 Διορθώστε τις ενέργειες προτείνοντας εναλλακτικές προτάσεις. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ / ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

 Οι μαθητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα διάφορα όργανα, 
ώστε να φτιάξουν κατάλληλο κύκλωμα και ακολούθως να πάρουν 
μετρήσεις για την πειραματική επαλήθευση του νόμου του Ohm. 

 Οι μαθητές να είναι σε θέση να κάνουν τη γραφική παράσταση U~I, όταν 
έχουν πάρει μετρήσεις και να εξάγουν από την κλίση την R. 
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 Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την 
Κεντρομόλα δύναμη στην καθημερινή τους ζωή και να διακρίνουν τους 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. 

 Οι μαθητές να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν την κίνηση ενός 
δορυφόρου, με βάση τη δύναμη της Παγκόσμιας Έλξης και την κυκλική 
κίνηση και να εφαρμόζουν τη γνώση αυτή σε εφαρμογές, όπως οι 
τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι και το φαινόμενο της παλίρροιας. 
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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

Θεούλα Ερωτοκρίτου - Σταύρου 
Φιλόλογος 

 

    

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αντικρίζει τους μαθητές/ μαθήτριες ως ένα 
αδιαφοροποίητο σύνολο και αναμένει ότι θα έχουν τις ικανότητες να πετύχουν τα 
ίδια μαθησιακά αποτελέσματα, αφού βρίσκονται στην ίδια χρονολογική ηλικία 
(Κουτσελίνη, 2006). Ως εκπαιδευτικοί, όμως, γνωρίζουμε πόσο διαφορετικοί είναι 
μεταξύ τους οι μαθητές μας. Αν ο καθένας από εμάς αναλογιζόταν σε τι 
διαφέρουν μεταξύ τους οι μαθητές στους οποίους διδάσκει τη φετινή χρονιά, θα 
μπορούσαμε να διαπιστώσουμε την ασυμβατότητα μεταξύ του δοσμένου 
Αναλυτικού Προγράμματος που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις 
ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. 

Χαρακτηριστικά μαθητών: 

Οι μαθητές/τριες διαφέρουν ως προς τρία χαρακτηριστικά τουλάχιστον και οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να στηριχθούν σ’ αυτά, για να διαφοροποιήσουν τη 
διδασκαλία τους (Tomlinson, 2004): 

 Την ετοιμότητα 
 Τα ενδιαφέροντα 
 Το μαθησιακό προφίλ 

 Ετοιμότητα: 
 Σχετίζεται με την προετοιμασία του μαθητή να ανταποκριθεί στις γνώσεις, 

έννοιες και δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο προκαθορισμένο Α.Π. 
 Επομένως, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

και δεξιότητες, αφού ο μανθάνων κατανοεί την ουσία των πραγμάτων, όταν 
κωδικοποιεί, δηλαδή συνδέει τις νέες πληροφορίες με τις γνώσεις που 
προϋπάρχουν στην μακροπρόθεσμη μνήμη, ώστε να δοθεί νόημα στις 
νέες πληροφορίες (Alexander, Kulikowich & Schulze, 1991, McKeown, 
Beck, Sinatra & Loxterman, 1992). 

 Συνδέεται, επίσης, με τη γνώση στρατηγικών αυτοκατεύθυνσης της 
γνώσης και ελέγχου της μελέτης, δηλ. με τις μεταγνωστικές δεξιότητες 
(Κουτσελίνη, 2001). 
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 Ενδιαφέροντα: 

 
 Τα ποικίλα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών μας αποτελούν σημαντικό 

κίνητρο μάθησης, γι’ αυτό και επιβάλλεται η σύνδεσή τους με το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας, για να επιτευχθεί η ενεργή εμπλοκή των 
μαθητών/τριών με τη διαδικασία της μάθησης (Tomlinson, 2006). 

 

 Μαθησιακό προφίλ: 
 

 Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα 
 Αποτελεί συνάρτηση του μαθησιακού στυλ, του τύπου νοημοσύνης που 

χαρακτηρίζει το άτομο, του φύλου και του πολιτισμικού υπόβαθρου, π.χ. 
‐ Μάθηση από το επιμέρους στο όλο ή από το όλο στα επιμέρους  
‐ Συγκεκριμένος τρόπος σκέψης/αφηρημένος 
‐ Ακουστικός/οπτικός/κιναισθητικός 
‐ Ενδοπροσωπικός/διαπροσωπικός 
‐ Λογικό-αναλυτικός/δημιουργικός (Tomlinson, 2001) 

 
Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας είναι η διάγνωση του βαθμού ετοιμότητας, των 
ενδιαφερόντων και του μαθησιακού προφίλ του κάθε μαθητή. 

Στόχοι διαφοροποίησης: 

 Παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης 
 Μεγιστοποίηση της απόδοσης των μαθητών 
 Ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων αυτόνομης μάθησης 
 Επίτευξη της εποικοδόμησης της γνώσης (δηλαδή της μάθησης ως 

διαδικασίας οικοδόμησης προσωπικού νοήματος, που  εξαρτάται από τα 
προηγούμενα γνωστικά και συναισθηματικά σχήματα του κάθε μαθητή, τον 
τρόπο δραστηριοποίησης, αλλαγής ή/και εμπλουτισμού τους). 

 Καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης 
 Δημιουργία συνθηκών επιτυχίας, ώστε να επιτευχθεί η χαρά της μάθησης 

(Hamilton & Chatala, 1994, Tomilnson, 2003) 
 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
Ι. Διδασκαλία της τεχνικής της περίληψης στη Β΄ Λυκείου 
 
Η περίληψη ως μαθησιακή δραστηριότητα είναι μια σύνθετη γνωστικογλωσσική 
διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2004), που προϋποθέτει συστηματική διδασκαλία.  
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Η τεχνική αυτή διδάσκεται στη Β΄ Λυκείου στα πλαίσια της διδασκαλίας του 
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.   Οι μαθητές ασκούνται στη σύνθετη και 
απαιτητική αυτή δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε 
να καταστούν ικανοί να συνοψίζουν το περιεχόμενο εκτενών κειμένων.  Η 
σπουδαιότητα του συνοπτικού λόγου στην καθημερινή ζωή, αλλά και η βαρύτητα 
που δίνεται στην εξέταση της ικανότητας πύκνωσης του λόγου στις τελικές και 
παγκύπριες εξετάσεις φανερώνουν τη σημασία που πρέπει να δοθεί στη 
διδασκαλία της. 
 
Το ερώτημα που αναφύεται είναι:  Πώς θα μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε 
τη διδασκαλία μας, διδάσκοντας την τεχνική της περίληψης, ώστε να 
ανταποκριθούμε στο διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας του κάθε μαθητής μας, στα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του και στο μαθησιακό του προφίλ, με απώτερο στόχο να 
διδάξουμε τους συγκεκριμένους μαθητές μας, μεγιστοποιώντας τα 
αποτελέσματα της διδασκαλίας μας, και όχι την ύλη που ορίζεται από το 
δοσμένο Α.Π. (Κουτσελίνη, 2006); 
 
Στάδιο 1ο: 
Κατά το σχεδιασμό μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας προβαίνουμε αρχικά 
στην ανάλυση του γνωστικού αντικειμένου σε συνάρτηση με τις ανάγκες 
των μαθητών μας.  Μέσα στο πλαίσιο αυτό καθορίζουμε τις πυρηνικές, δηλαδή 
τις βασικές, ουσιώδεις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που έχουν την εγγενή 
δυνατότητα να παράγουν νέες γνώσεις και είναι δομημένες με τρόπο που 
διευκολύνουν την επεξεργασία τους από τους μαθητές. 
 
Στη συνέχεια προσδιορίζουμε τις προαπαιτούμενες  γνώσεις και δεξιότητες, 
δηλαδή εκείνες που απαιτείται να προϋπάρχουν, για να είναι εφικτή η οικοδόμηση 
της νέας γνώσης σε γερά θεμέλια.  Έπειτα καθορίζουμε τις μετασχηματιστικές 
γνώσεις και δεξιότητες, δηλαδή εκείνες τις οποίες είναι έτοιμοι να αποκτήσουν 
οι μαθητές μας που κατέχουν με πληρότητα τις πυρηνικές.  Θα πρέπει, βέβαια, 
να τονιστεί ότι οι γνώσεις αυτές θα αποτελέσουν πυρηνικές γνώσεις σε επόμενα 
μαθήματα, αφού ο εκπαιδευτικός που διαφοροποιεί τη διδασκαλία του έχει 
υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές του. 
 
Αφού προσδιορίσουμε με τον τρόπο αυτό το περιεχόμενο της διδασκαλίας μας, 
το μετατρέπουμε σε σαφείς και συγκεκριμένους στόχους ιεραρχώντας τους 
από τους πιο απλούς στους πιο σύνθετους και στη συνέχεια οργανώνουμε 
εκείνες τις δραστηριότητες που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων. 
 
Ένας τέτοιος σχεδιασμός του μαθήματος μας επιτρέπει να επιτύχουμε τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας μας ως προς το αποτέλεσμα, αφού οι 
ίδιες εργασίες-καθήκοντα απαιτούνται απ’ όλα τα παιδιά, όμως υπάρχει η 
ευελιξία ο κάθε μαθητής να δουλέψει στο επίπεδό του. 
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Παράλληλα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και οριζόντια ανάλυση 
δραστηριοτήτων για ικανοποίηση των διαφορετικών ενδιαφερόντων και 
τρόπων μάθησης των μαθητών. 
 
Ας γίνουμε, όμως, πιο σαφείς προσδιορίζοντας τους στόχους μέσα από τους 
οποίους θα επιτευχθεί η κατάκτηση των πυρηνικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
κατά τη διδασκαλία της περίληψης. 
 
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 
 
ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
 
Οι μαθητές/τριες: 
 
1. Να διακρίνουν τις βασικές από τις συμπληρωματικές πληροφορίες σε 

επίπεδο πρότασης, παραγράφου και κειμένου 
2. Να αποφασίζουν ποιες βασικές πληροφορίες χρειάζεται να 

συνοψίσουν, ποιες από τις συμπληρωματικές πληροφορίες θα απαλείψουν  
και ποιες θα διατηρήσουν ανάλογα με τη συμβολή τους στη συγκρότηση του 
νοήματος καθώς και στην υλοποίηση του επικοινωνιακού σκοπού του 
κειμένου. 

3. Να κρατούν σημειώσεις, χρησιμοποιώντας τη γνώση τους για την υπερδομή 
του κειμένου, για να οργανώσουν πιο «οικονομικά» τη συνοπτική απόδοσή 
του 

4. Να αναπαριστούν το περιεχόμενο και την οργάνωση του αρχικού κειμένου 
με διάγραμμα 

5. Να συμπυκνώνουν τη διατύπωσή τους 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Οι μαθητές/τριες: 
1. Να συνδέουν με τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις  τα 

στοιχεία-πληροφορίες που περιέχονται στο διάγραμμα του αρχικού κειμένου, 
ώστε το περιληπτικό κείμενο να είναι ρέον και συνεκτικό (συνοχή 
χαρακτηρίζεται η εσωτερική σχέση που συνδέει στο επίπεδο της μορφής τα 
επιμέρους στοιχεία ενός κειμένου με τέτοιον τρόπο, ώστε αυτό να αποτελεί 
οργανωμένο γλωσσικό σύνολο και όχι απλή παράθεση γλωσσικών στοιχείων) 

ΜΕΤΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

1. Οι μαθητές να αξιολογούν το κείμενο τους με στόχο: 
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- Να βελτιώσουν: 

(α) τη μορφή (ορθογραφία, γραμματική και συντακτική ορθότητα των 
περιόδων του περιληπτικού κειμένου, ακρίβεια και σαφήνεια διατύπωσης, 
καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της γλωσσικής ποικιλίας και του 
ύφους της περίληψης, ώστε να ανταποκρίνεται στο σκοπό και στο δέκτη της) 
 
(β) τη δομή (καταλληλότητα συνδετικών λέξεων ή φράσεων του 
περιληπτικού κειμένου, ώστε το κείμενο να έχει συνοχή και συνεκτικότητα) 
 
(γ) το περιεχόμενο (πιστότητα και πληρότητα των πληροφοριών) 

 
- Να τηρήσουν το όριο λέξεων που έχει τεθεί  
 
Για την κατάκτηση, όμως, των πιο πάνω πυρηνικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
απαιτείται η ενεργοποίηση των προϋπάρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων, 
καθώς, σύμφωνα με τη θεωρία της εποικοδόμησης της μάθησης, η μάθηση είναι 
μια διαδικασία που εξαρτάται από τα προηγούμενα γνωστικά και συναισθηματικά 
σχήματα του κάθε μαθητή, τον τρόπο δραστηριοποίησης, αλλαγής ή/και 
εμπλουτισμού τους. 
 
Ως προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να θεωρηθούν οι εξής: 
 
ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Οι μαθητές/τριες: 

1. Να κατανοούν και να αναλύουν το αρχικό κείμενο 

Αναλυτικότερα, οι μαθητές/τριες: 

1.1. Να κατέχουν επαρκείς γνώσεις για το περιεχόμενο του κειμένου 
 Τα γνωστικά σχήματα για τον κόσμο ενεργοποιούν το συναφές με το 

θέμα και το περιεχόμενο του κειμένου γνωσιακό υλικό, ερμηνεύουν και 
προεκτείνουν το περιεχόμενο και συγκροτούν μια νοερή αναπαράσταση 
του περιεχομένου 

1.2. Να αναγνωρίζουν το είδος του αρχικού κειμένου (π.χ ειδησεογραφικό 
άρθρο, επιστολή, βιογραφία, δοκίμιο κτλ.) και το σκοπό του 

 Όταν ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με το είδος του αρχικού κειμένου, 
τότε διαθέτει τα κατάλληλα γνωστικά σχήματα, για να επεξεργαστεί με 
επιτυχία και υιοθετεί τις κατάλληλες για το συγκεκριμένο είδος κειμένου 
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στρατηγικές ανάγνωσης. Επομένως, αναγνωρίζοντας με ευκολία την 
υπερδομή του εντοπίζει τα είδη των σημαντικών πληροφοριών που 
περιέχουν τα μέρη της (McKeown, Beck, Sinatra & Loxterman, 1992) 

1.3. Να συνάγουν το κύριο και τα επιμέρους θέματα του κειμένου και να τα 
διακρίνουν από τη θέση του συγγραφέα 

1.4. Να αναγνωρίζουν τον τρόπο ανάπτυξης του όλου κειμένου, των 
παραγράφων και των ευρύτερων νοηματικών ενοτήτων του 

1.5. Να αναγνωρίζουν την επικοινωνιακή σκοπιμότητα κάθε παραγράφου 
ως νοηματικής ενότητας, καθώς και κάθε επιμέρους ομάδας πληροφοριών 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Ως μετασχηματιστικές δεξιότητες θεωρούνται: 

 η ικανότητα περιληπτικής απόδοσης κειμένων ευρύτερης έκτασης, με 
συνθετότερη δομή και δυσκολότερη γλώσσα 

 η συνοπτικότερη απόδοση κειμένων 
 η αξιολογική περίληψη (περίληψη στην οποία εκφράζονται αξιολογικές 

κρίσεις για το αρχικό κείμενο, που ενσωματώνονται στις μεταδιατυπώσεις ή 
και σε χωριστή παράγραφο στο τέλος του περιληπτικού κειμένου – η πιο 
συχνή χρήση αυτού του τύπου περίληψης είναι η παρουσίαση – κριτική ενός 
βιβλίου ή ενός άρθρου) 

Προτού παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες που σχεδιάσαμε για την υλοποίηση 
των στόχων που προαναφέραμε, θεωρούμε απαραίτητο να επεξηγήσουμε το 
δεύτερο στάδιο σχεδιασμού μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Στάδιο 2ο: 

Στο δεύτερο, λοιπόν, στάδιο σχεδιασμού της διδασκαλίας οριοθετούμε τις αρχές 
οργάνωσης της διδασκαλίας. Κατά τη διδασκαλία της τεχνικής της περίληψης 
χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της «ομιλούσας σκέψης», για να 
παρουσιάσουμε και να εξηγήσουμε στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο 
σκεφτόμαστε για την επισήμανση των σημαντικών σημείων του 
περιεχομένου, την εφαρμογή των τεχνικών πύκνωσης, τη διαμόρφωση 
διαγράμματος, τη σύνθεση του περιληπτικού κειμένου. 

Συγκεκριμένα υποδείχθηκαν στους μαθητές/τριες οι ακόλουθες τεχνικές 
πύκνωσης: 

(α) απαλοιφή πληροφοριών 

(β) απλή γενίκευση: αντικατάσταση μιας σειράς υπωνύμων λέξεων ή φράσεων 
από την αντίστοιχη υπερώνυμη λέξη ή φράση, π.χ. χαρτιά, μολύβια, στυλό, 
χάρακες, συνδετήρες: γραφική ύλη 
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(γ) αντιπροσώπευση π.χ. μιας σειράς πράξεων από την ενέργεια που τις 
περιγράφει 

(δ) αναγωγή στην υπερκείμενη έννοια, π.χ. επινόηση θεματικής πρότασης ή 
πλαγιότιτλου (απαιτεί αποφάσεις για το τι παραλείπεται εντελώς, τι μεταφέρεται 
όπως είναι, τι παραφράζεται, τι επαναδιατυπώνεται με λιγότερα λόγια) 

Στη συνέχεια τα παιδιά ασκήθηκαν στην εφαρμογή των όσων τους υποδείξαμε 
αρχικά εξατομικευμένα και στη συνέχεια σε ομάδες μικτής ικανότητας. Αυτός 
ο τρόπος οργάνωσης της τάξης επέτρεψε στους μαθητές να εργαστούν με το 
δικό τους ρυθμό, εμπλεκόμενοι ενεργά αρχικά σε δραστηριότητες ανάκλησης 
των κατάλληλων γνωστικών σχημάτων για το περιεχόμενο και την υπερδομή του 
αρχικού κειμένου, στη συνέχεια σε δραστηριότητες εντοπισμού και πύκνωσης 
των βασικών ιδεών, διαμόρφωσης του διαγράμματος του αρχικού κειμένου και 
σύνθεσης της περίληψης. Παράλληλα, αυτός ο τρόπος οργάνωσης της τάξης μας 
παρείχε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία των εργασιών και να 
προβαίνουμε στην ανατροφοδότηση των παιδιών ανάλογα με τις 
προσωπικές τους ανάγκες. 

Καλέσαμε, επίσης, τους μαθητές/τριες να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα 
κείμενά τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, εργαζόμενοι αρχικά μόνοι και στη 
συνέχεια στις ομάδες τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των μεθόδων 
της αυτοαξιολόγησης και της αλληλοαξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα στάδια 
σύνθεσης ενός περιληπτικού κειμένου οδηγεί στην υλοποίηση των αρχών της 
ενεργητικής μάθησης αλλά και στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων 
των μαθητών/τριων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Παρουσιάζουμε, στη συνέχεια, τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για την 
υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων. Η αντιστοίχιση των στόχων με τις 
δραστηριότητες που οδηγούν στην υλοποίησή τους βοηθά στην πληρέστερη 
κατανόηση των βημάτων που πραγματοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της 
περίληψης. 

ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 
1. Οι μαθητές/τριες να κατανοούν και 
να αναλύουν το αρχικό κείμενο 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
 
Α. Δόθηκαν ειδήσεις και άρθρα που 
αναφέρονταν σε ποικίλα θέματα 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών (διαφοροποίηση ως προς το 
διδακτικό υλικό) και τους ζητήθηκε να 
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1.1. Να κατέχουν επαρκείς γνώσεις 
για το περιεχόμενο του 
κειμένου 

1.2. Να αναγνωρίζουν το είδος του 
αρχικού κειμένου (π.χ. 
ειδησεογραφικό άρθρο, 
επιστολή, βιογραφία, δοκίμιο 
κτλ.) και το σκοπό του 

1.3. Να συνάγουν το κύριο και τα 
επιμέρους θέματα του 
κειμένου και να τα διακρίνουν 
από τη θέση του συγγραφέα 

1.4. Να αναγνωρίζουν τον τρόπο 
ανάπτυξης του όλου 
κειμένου, των παραγράφων 
και των ευρύτερων 
νοηματικών ενοτήτων του 

1.5. Να αναγνωρίζουν την 
επικοινωνιακή σκοπιμότητα 
κάθε παραγράφου ως 
νοηματικής ενότητας, καθώς 
και κάθε επιμέρους ομάδας 
πληροφοριών 

επιλέξουν το κείμενο με το οποίο θα 
ήθελαν να ασχοληθούν. Κλήθηκαν, 
στη συνέχεια, να διαβάσουν μια φορά 
το κείμενο που επέλεξαν και να 
προσπαθήσουν: 
‐ να αναγνωρίσουν το είδος του 

κειμένου 
‐ να εντοπίσουν το θέμα της είδησης 

ή του άρθρου 
‐ να ανιχνεύσουν τη στάση ή την 

άποψη του συγγραφέα για το 
θέμα 

‐ να αντιληφθούν το σκοπό για τον 
οποίο γράφτηκε το κείμενο 

Β. Ζητήθηκε έπειτα από τα παιδιά να 
διαβάσουν για δεύτερη φορά το 
κείμενό τους και: 
‐ να επιβεβαιώσουν ό,τι κατάλαβαν 

με την πρώτη ανάγνωση 
‐ να επισημάνουν τις θεματικές 

ενότητες και το θέμα της καθεμιάς 
‐ να αναγνωρίσουν τον τρόπο ή 

τους τρόπους ανάπτυξης των 
παραγράφων και κάθε θεματικής 
ενότητας 

‐ να εντοπίσουν τον επικοινωνιακό 
στόχο κάθε παραγράφου ή 
ευρύτερης θεματικής ενότητας (π.χ. 
εισάγει στο θέμα, τεκμηριώνει μια 
άποψη, εστιάζει την προσοχή του 
αναγνώστη, δίνει έμφαση) 

 
Τρόπος οργάνωσης τάξης: Τα παιδιά 
εργάστηκαν αρχικά μόνα, στοιχείο 
που επέτρεψε στον κάθε μαθητή να 
εργαστεί με τον δικό του ρυθμό και 
στον εκπαιδευτικό να παράσχει 
εξατομικευμένη καθοδήγηση. Στη 
συνέχεια διαμόρφωσαν ομάδες 
ανάλογα με το κείμενο που επέλεξαν 
να μελετήσουν, έτσι ώστε να υπάρξει 
γόνιμη αλληλεπίδραση και ομαδικό 
πνεύμα στην επιτέλεση της εργασίας. 
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Σημείωση: 

Σ’ αυτό το στάδιο της διδασκαλίας της περίληψης επιλέγηκαν εκείνα τα κειμενικά 
είδη που είχαν διδαχθεί οι μαθητές, γιατί γνώριζαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
της υπερδομής τους και μπορούσαν να υιοθετήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές 
ανάγνωσης. Τα παιδιά γνώριζαν, για παράδειγμα, ότι η είδηση αναπτύσσεται σε 
τρεις βαθμίδες: πρώτα τα γεγονότα συνοψίζονται σε μια περίοδο που αποτελεί 
τον τίτλο της είδησης, παρουσιάζονται περιληπτικά και τέλος καταγράφονται 
αναλυτικά στο κύριο σώμα του κειμένου. Έχει δηλαδή το κείμενο τη μορφή που 
ονομάζεται στη δημοσιογραφική γλώσσα «ανεστραμμένη πυραμίδα». 

Η αξιοποίηση κειμένων που σχετίζονταν με τα ενδιαφέροντα των μαθητών 
διασφάλιζε, επίσης, την ενεργοποίηση γνωσιακού υλικού συναφούς προς το 
θέμα και το περιεχόμενο του κειμένου. Έτσι διασφαλιζόταν ότι τα παιδιά θα 
ενεργοποιούσαν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, για να κατανοήσουν και να 
αναλύσουν το αρχικό κείμενο. 

Καθώς η ικανότητα σύνθεσης περιληπτικού λόγου θα πρέπει να καλλιεργείται 
καθ’ όλη τη σχολική χρονιά και όχι μόνο κατά τη διδασκαλία της σχετικής ενότητας 
του βιβλίου «Έκφραση – Έκθεση», το είδος των αρχικών κειμένων μπορεί να 
ποικίλει ανάλογα με τα κειμενικά είδη που διδάσκονται τα παιδιά. 

Θα πρέπει να τονισθεί, επίσης, ότι ενώ οι μαθητές/τριες συνεργάζονταν με τα 
μέλη των ομάδων τους, είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία 
των εργασιών και να προβαίνουμε στην επαναδιδασκαλία προαπαιτούμενων 
γνώσεων, όπως τα γνωρίσματα των συγκεκριμένων κειμενικών ειδών και οι 
τρόποι ανάπτυξης των παραγράφων. 

ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 
Οι μαθητές/τριες: 
1. Να διακρίνουν τις βασικές από 

τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες σε επίπεδο 
πρότασης, παραγράφου και 
κειμένου 

2. Να αποφασίζουν ποιες βασικές 
πληροφορίες χρειάζεται να 
συνοψίσουν, ποιες από τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες 
θα απαλείψουν και ποιες θα 
διατηρήσουν ανάλογα με τη 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
 
Α. Ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες: 
 
‐ να εντοπίσουν σε επίπεδο 

παραγράφου τις βασικές 
πληροφορίες και τις υποστηρικτικές 
τους ιδέες, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δομή της παραγράφου 

‐ να γράψουν ένα πλαγιότιτλο για 
κάθε παράγραφο ο οποίος να 
συνοψίζει το περιεχόμενό της, 
εφαρμόζοντας τις τεχνικές 
πύκνωσης 
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συμβολή τους στη συγκρότηση 
του νοήματος καθώς και στην 
υλοποίηση του επικοινωνιακού 
σκοπού του κειμένου 

3. Να κρατούν σημειώσεις, 
χρησιμοποιώντας τη γνώση τους 
για την υπερδομή του κειμένου, 
για να οργανώσουν πιο 
«οικονομικά» τη συνοπτική 
απόδοσή του 

4. Να αναπαριστούν το 
περιεχόμενο και την οργάνωση 
του αρχικού κειμένου με 
διάγραμμα 

5. Να συμπυκνώνουν τη 
διατύπωσή τους 

6. Να αξιολογούν το διάγραμμα που 
διαμόρφωσαν με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια 

 

‐ να διαμορφώσουν το διάγραμμα 
του κειμένου δίνοντας την εικόνα 
της δομής και του περιεχομένου 
του 

 
Τρόπος οργάνωσης τάξης: Οι 
μαθητές εργάστηκαν αρχικά μόνοι 
και στη συνέχεια συνεργάστηκαν με 
τα μέλη της ομάδας τους. 
 
Β. Κλήθηκαν, έπειτα, οι μαθητές/τριες 
να συνεργαστούν με τους 
υπόλοιπους μαθητές της ομάδας 
τους, για να αξιολογήσουν και να 
βελτιώσουν τα διαγράμματά τους, 
αφού προηγουμένως καθορίστηκαν 
και καταγράφηκαν, μέσα από 
διάλογο, τα κριτήρια αξιολόγησης 
(πιστότητα και πληρότητα 
πληροφοριών). Τα παιδιά 
αξιολόγησαν τα κείμενά τους 
ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα: 
 
 Διαβάζω μια φορά τους 

πλαγιότιτλους των συμμαθητών 
μου και παρατηρώ αν μέσα από 
αυτούς καταλαβαίνω τι λέει το 
αρχικό κείμενο 

 Συγκρίνω το διάγραμμα με το 
αρχικό κείμενο και ελέγχω αν έχουν 
συμπεριληφθεί όλες οι βασικές 
πληροφορίες του κειμένου 

 Εξηγώ στους συμμαθητές μου τι 
νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουν ή  
να διορθώσουν και για ποιο λόγο 

 
 

ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 
Οι μαθητές/τριες: 
1. Οι μαθητές/τριες να συνδέουν με 

τις κατάλληλες διαρθρωτικές 
λέξεις ή φράσεις τα στοιχεία – 
πληροφορίες που περιέχονται στο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
 
Α. Ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες 
να διαβάσουν τους πλαγιότιτλους, 
που είχαν συγγράψει για κάθε 
παράγραφο του κειμένου τους, και να 
διαπιστώσουν αν η απλή παράθεση 
των πλαγιότιτλων αυτών μπορεί να 
μας δώσει την περίληψη του κειμένου. 
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διάγραμμα του αρχικού κειμένου, 
ώστε το περιληπτικό κείμενο να 
είναι ρέον και συνεκτικό 

 
ΜΕΤΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 
1. Οι μαθητές/τριες να αξιολογούν 

το κείμενό τους με στόχο: 
 

  Να βελτιώσουν: 
 
(α) τη μορφή (ορθογραφία, 
γραμματική και συντακτική 
ορθότητα των περιόδων του 
περιληπτικού κειμένου, ακρίβεια 
και σαφήνεια διατύπωσης, 
καταλληλότητα και 
αποτελεσματικότητα της 
γλωσσικής ποικιλίας και του 
ύφους της περίληψης, ώστε να 
ανταποκρίνεται στο σκοπό και 
στο δέκτη της) 
(β) τη δομή (καταλληλότητα 
συνδετικών λέξεων ή φράσεων 
του περιληπτικού κειμένου, ώστε 
το κείμενο να έχει συνοχή και 
συνεκτικότητα) 
(γ) το περιεχόμενο (πιστότητα 
και πληρότητα των 
πληροφοριών) 
 
- Να τηρήσουν το όριο λέξεων 
που έχει τεθεί 

 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 
 
Οι μαθητές να συνθέτουν αξιολογική 
περίληψη 

Αφού τα παιδιά συνειδητοποίησαν, με 
τη δραστηριότητα αυτή, την 
αναγκαιότητα των δεικτών συνοχής, 
τους ζητήθηκε να εργαστούν αρχικά 
μόνα και στη συνέχεια με την ομάδα 
τους, για να αποκαταστήσουν τη 
συνοχή της περίληψης, αξιοποιώντας 
τις παρατηρήσεις που είχαν κάνει για 
τη δομή του αρχικού κειμένου 
 

ΜΕΤΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
 
Α. Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν τις ομαδικές 
περιλήψεις τους με βάση κριτήρια 
που συναποφασίστηκαν 
 
Ζητήθηκε από τους μαθητές να 
μετασχηματίσουν το περιληπτικό τους 
κείμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διατυπώνουν τις προσωπικές τους 
κρίσεις για την ικανότητα του 
συγγραφέα να επιτύχει το σκοπό για 
τον οποίο συνέθεσε το κείμενό του 
 

Σημείωση: 

Η διαγραμματική αναπαράσταση του περιεχομένου αποτελεί μια πειστική 
απόδειξη της κατανόησης και της εποπτείας του κειμένου, αλλά και μια 
προϋπόθεση για κάθε μετασχηματισμό του κειμένου, όπως είναι η συνοπτική 
απόδοσή του. Λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό μαθησιακό στυλ των 
μαθητών/τριων μας, τους παρακινήσαμε να διαμορφώσουν το διάγραμμά τους 
είτε με τη χρήση σχημάτων/σχεδιαγραμμάτων (σχηματική μορφή) είτε με 
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κανονικές φράσεις. Και τούτο γιατί, σύμφωνα με το μοντέλο των Felder και 
Silverman (Πλατσίδου και Ζαγόρα, 2006), ο οπτικός τύπος προσλαμβάνει τις 
πληροφορίες μέσω εικόνων και θυμάται καλύτερα αυτό που βλέπει, ενώ ο 
λεκτικός προσλαμβάνει τις πληροφορίες μέσω του γραπτού και προφορικού 
λόγου και θυμάται καλύτερα λέξεις γραπτές ή προφορικές επεξηγήσεις. 

Σημείωση: 

Μέχρι αυτό  το σημείο επιτεύχθηκε η διδασκαλία των διαδοχικών βημάτων που 
πρέπει να πραγματοποιήσει κάποιος, για να συνθέσει μια περίληψη. Η 
κατάκτηση, όμως, της τεχνικής της περίληψης προϋποθέτει συνεχή εξάσκηση. 
Έτσι σχεδιάστηκαν, στη συνέχεια, δραστηριότητες που παρείχαν τη δυνατότητα 
στους μαθητές να εξασκηθούν περαιτέρω στη σύνθετη και απαιτητική αυτή 
τεχνική. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια να σχεδιαστούν δραστηριότητες που να 
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις κλίσεις των μαθητών (οριζόντια 
διαφοροποίηση δραστηριοτήτων) και συγχρόνως να καθιστούν φανερή την 
πρακτική χρησιμότητα και τη μαθησιακή σπουδαιότητα της συγκεκριμένης 
δεξιότητας, με απώτερο στόχο να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να 
αναπτυχθούν εσωτερικά κίνητρα για την ουσιαστική εμπλοκή τους στη διδακτική 
– μαθησιακή διαδικασία (Παπαϊωάννου και Πατούνα, 2003). Η αναλυτική 
εκφώνηση μερικών από τις δραστηριότητες αυτές, που περιλάμβανε 
μεθοδολογικές υποδείξεις, στόχευε στην περαιτέρω καθοδήγηση των παιδιών 
που αντιμετώπιζαν ακόμη δυσκολίες, ενώ η λιγότερο αναλυτική εκφώνηση 
αποσκοπούσε στη σταδιακή αυτονόμηση των μαθητών (κάθετη διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων). 

Οι δραστηριότητες αυτές δόθηκαν παράλληλα με δραστηριότητες που στόχευαν 
στην καλλιέργεια μετασχηματιστικών δεξιοτήτων, για να επιτευχθεί η πρόκληση 
του ενδιαφέροντος και των πιο ικανών μαθητών. Τα παιδιά είχαν την δυνατότητα 
να επιλέξουν με ποια δραστηριότητα θα ήθελαν να ασχοληθούν. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α’ : 

Ο καθηγητής σας ανακοίνωσε ότι σε λίγες μέρες θα εξεταστείτε γραπτώς σε μια 
εκτενή ενότητα στο μάθημα της Ιστορίας/ Φυσικής/ Χημείας/ Βιολογίας (μπορείτε 
να επιλέξετε όποιο μάθημα θα θέλατε). Λόγω της συμμετοχής σας και σε άλλες 
σχολικές δραστηριότητες δεν έχετε επαρκή χρόνο, για να προετοιμαστείτε. Γι’ 
αυτό και αποφασίζετε να συνεργαστείτε στη μελέτη της ενότητας με δύο άλλους 
συμμαθητές σας που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ο καθένας από εσάς 
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αναλαμβάνει να μελετήσει ένα κεφάλαιο της ενότητας και να συνθέσει μια εκτενή 
περίληψη την οποία θα διαμοιράσει και στους άλλους. 

Πως εργάζομαι: 

 Διαβάζω ολόκληρο το κεφάλαιο προσεκτικά, ώστε να αποκτήσω μια γενική 
εικόνα του 

 Έπειτα, έχοντας συλλάβει το νοηματικό του κέντρο, εντοπίζω τα κύρια 
συστατικά κάθε παραγράφου, δηλ. το θέμα της και τις σημαντικές 
λεπτομέρειες, αυτές που έχουν σημασία για την ανάπτυξη της παραγράφου 

 Υπογραμμίζω, στη συνέχεια, τις λέξεις κλειδιά της παραγράφου, αυτές 
που δηλώνουν το θέμα και τις σημαντικές λεπτομέρειες 

 Αποδίδω τα κύρια συστατικά της παραγράφου με δικές μου σύντομες 
φράσεις 

 Συνδέω με τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις τα στοιχεία – 
πληροφορίες που περιέχονται στο διάγραμμα του αρχικού κειμένου, ώστε 
το περιληπτικό κείμενο να είναι ρέον και συνεκτικό 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β’ : 

Στα πλαίσια του μαθητικού συνεδρίου που θα διεξαχθεί στο σχολείο σας με θέμα 
την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων ετοιμάζετε μια εργασία για τα αίτια του 
ρατσισμού και τις συνέπειές του. Το κείμενο του Λέο Μπουσκάλια «Η πικρή 
γνωριμία με το ρατσισμό» (Θεματικοί Κύκλοι, σ. 232 – 234) περιέχει χρήσιμες 
πληροφορίες και επιθυμείτε να περιλάβετε στην εργασία σας μια εκτενή περίληψή 
του. 

ή 

Στα πλαίσια ενός project που ετοιμάζετε για τις βαθύτερες αιτίες και τις ολέθριες 
συνέπειες της περιβαλλοντικής καταστροφής, που συντελείται στις μέρες μας, 
αναλάβατε να μελετήσετε το κείμενο του Γιώργου Γραμματικάκη «Η δοκιμασία 
ενός πολιτισμού» (Θεματικοί Κύκλοι, σ.331 – 334) και να συνδέσετε μια 
συνοπτική περίληψη με στόχο να αξιοποιήσετε τις απόψεις του Γραμματικάκη 
στη σύνθεση της εργασίας σας (αποσκοπεί στην καλλιέργεια μετασχηματιστικών 
δεξιοτήτων, καθώς το αρχικό κείμενο έχει σύνθετη δομή και δύσκολη γλώσσα και 
γιατί ζητείται η συνοπτικότερη απόδοσή του). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γ’ : 

Σας έχει ανατεθεί η στήλη του κινηματογράφου στην εφημερίδα ή το περιοδικό 
του σχολείου σας. Καταγράψτε την περίληψη μιας από τις κινηματογραφικές 
ταινίες που παρακολουθήσατε πρόσφατα, παρακινώντας τους αναγνώστες της 
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στήλης να την παρακολουθήσουν (αξιολογική περίληψη, αποσκοπεί στην 
καλλιέργεια μετασχηματιστικών δεξιοτήτων). 

Τι πρέπει να θυμάμαι: 

 Σημειώνω τον τίτλο της ταινίας και τους κυριότερους συντελεστές 
 Αναφέρομαι στο χώρο και στο χρόνο όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα 
 Παρουσιάζω τα κύρια σημεία της πλοκής και το ρόλο των προσώπων στην 

εξέλιξη του μύθου 
 Καταγράφω τις κύριες ιδέες που πραγματεύεται η ταινία 
 Διατυπώνω τις προσωπικές μου απόψεις για τα στοιχεία που καθιστούν την 

ταινία αξιόλογη 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δ’ : 

Σας ζητείται μια εκτενής περίληψη ενός από τα λογοτεχνικά βιβλία που 
μελετήσατε φέτος, για να δημοσιευτεί στο ενημερωτικό έντυπο «Βιβλιοεπιλογές», 
που εκδίδει το σχολείο σας. Συνθέστε την περίληψή σας φροντίζοντας να 
παρουσιάσετε τα κύρια σημεία της πλοκής (αρχή – μέση – τέλος). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε’ : 

Είσαι υπεύθυνος του αθλητικού δελτίου στον τοπικό ραδιοσταθμό της πόλης σου. 
Ο αρχισυντάκτης σου ζητά να παρουσιάσεις συνοπτικά τη συνέντευξη που έδωσε 
ο πατέρας του αθλητή Μάρκου Παγδατή για το γιο του στην «Ελευθεροτυπία» 
στις 28/01/2006. (Οι αίθουσες γλωσσών παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης 
στο διαδίκτυο και εντοπισμού της συγκεκριμένης συνέντευξης) 

Πως εργάζομαι: 

1. Διαβάζω τη συνέντευξη και επισημαίνω τα παρακάτω: 
 Ποιος τη δίνει (ιδιότητα, όνομα, επώνυμο); 
 Σε ποιο δημοσιογράφο και ποιο μέσο ενημέρωσης; 
 Με ποιο θέμα; 
 Ποιες απόψεις εκφράζει; 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤ’ : 

Πρόκειται να ταξιδεύσετε στην ελληνική πρωτεύουσα με μια ομάδα συμμαθητών 
σας και θέλετε να είστε ενήμεροι για τα όσα σημαντικά συντελούνται αυτές τις 
μέρες στην Ελλάδα. Παρακολουθήστε το βιντεοσκοπημένο δελτίο ειδήσεων της 
Ελληνικής Τηλεόρασης και συνθέστε ένα περιληπτικό κείμενο, για να 
πληροφορήσετε τους συμμαθητές σας για τα κυριότερα γεγονότα (Οι αίθουσες 
Γλωσσών παρέχουν τη δυνατότητα σε μια ομάδα παιδιών να παρακολουθήσουν 
το βιντεοσκοπημένο δελτίο ειδήσεων). 
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Σημείωση: 

Τα κείμενα που πιθανόν να επιλέξουν τα παιδιά που θα ασχοληθούν με την Α’ 
Δραστηριότητα είναι πραγματολογικά, ενώ τα κείμενα της Β’ Δραστηριότητας 
επιχειρηματολογικά. Μπορούμε να καθοδηγήσουμε περαιτέρω τους μαθητές μας 
στην πρόσληψη του κειμένου θέτοντας καθοδηγητικά ερωτήματα, που θα τους 
βοηθήσουν να εντοπίσουν τα δομικά στοιχεία κάθε κειμένου (Ματσαγγούρας, 
2004). 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Είναι εμφανές από το πιο πάνω παράδειγμα ότι με τη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας του ο εκπαιδευτικός: 

 σέβεται το επίπεδο ετοιμότητας κάθε μαθητή, τα ενδιαφέροντα και το 
μαθησιακό του προφίλ, 

 αναμένει ότι όλοι οι μαθητές θα προοδεύσουν, 
 προσφέρει σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία να διερευνήσουν τις ουσιώδεις 

έννοιες και δεξιότητες σε βαθμό δυσκολίας ο οποίος κλιμακώνεται σταθερά 
ανάλογα με τις ικανότητές τους, 

 προσφέρει σε όλους τους μαθητές δραστηριότητες που είναι εξίσου 
ενδιαφέρουσες, σημαντικές και ευχάριστες. 

Η διαφοροποίηση ενισχύει επίσης την αυτονομία του εκπαιδευτικού, αφού του 
επιτρέπει να αναδομεί το δοσμένο αναλυτικό πρόγραμμα σε μικροεπίπεδο 
ικανοποιώντας τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και τον 
απομακρύνει από τη μονολιθικότητα του ενός και μόνο σχολικού εγχειριδίου. 

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι η καλλιέργεια συναδελφικών σχέσεων στο 
χώρο της σχολικής μονάδας βοηθά τον από κοινού σχεδιασμό των μαθημάτων 
μέσα σ’ ένα κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου και αναστοχασμού.  Ας μη 
λησμονούμε ότι η διεθνής έρευνα απέδειξε ότι η αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας στηρίζεται και στη συνεργασία των εκπαιδευτικών 
(Stigler&Stevenson, 1991; Bunting, 1999). 

Πιστεύω ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
δικτύων μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε αρκετά από τα προβλήματα που 
ταλανίζουν το σημερινό εκπαιδευτικό που καλείται να διδάξει σε τάξεις μικτής 
ικανότητας. 
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ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

Πόπη  Οικονομίδου-Άππιου 
Καθηγήτρια Αγγλικών 

 

    

TEACHING IN MIXED ABILITY CLASSOROOMS 

 Language background 
 Learning speed 
 Learning style 
 Learning ability 
 Motivation 
 Cultural background 
 Attitude towards language 
 Intelligence 

DIFFERENTIATION 

All learners vary in their 

 Readiness 
 Interests 
 Learning profiles 

Example 

The number of comprehension questions for a text. 

Have TWO sets of questions, A and B. 

ALL students have to complete set A. 

The stronger ones also have to complete set B or they can even have an extra 
reading text. 

Example 

Reading lesson 

 Stronger students can do detailed dictionary work on vocabulary in the 
text 
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 Time to monitor and help the weaker ones with the text 
 We can go through the shared comprehension tasks as a class 
 The stronger students can make a presentation about the words they 

have researched 

Homework 

Assigning Homework 

 Give weaker students homework which can consolidate the class work 
 Give stronger students work that will widen their knowledge 

Homework can be 

 Individual 
 Team projects 
 Open-ended questions or questions such as 

□ Writing a letter 
□ Ending of a story/book 
□ Response to a picture 

 Games, competitions, dramatization (role-play) 
 Quizzes, word searches 
 Matching/grouping/sorting activities 

All above tasks allow each learner to perform at his/her own level 

Improving Writing Skills 

In open-ended activities students could write and express their feelings according 
to their level. 

Task 

 Ask each student to write a letter to someone who know nothing about 
him/her 

□ a favorite pop star 
□ a successful football player 
□ a new e-pal 

 Aim of their letters to introduce themselves to that person 
□ They could give information on many aspects of 

themselves from physical appearance to education, from 
hobbies to dislikes. 
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GRADE THE TASKS 

Design the tasks so that the same task can be done by different groups of 
students at different levels. 

Example of a writing tasks that is graded: 

A.  Write a postcard to a friend, telling them about your holiday: 

GRADE THE TASKS 

B.  Fill in the gaps with an appropriate word 

Listening Skills 

Setting appropriate listening tasks 

 Does not take too long to complete 
 Answering the questions must not distract from listening i.e.  

simple answers true/false; tick/cross;  tick for list; use figures or 
symbols; rearrange numbers into correct order; fill gaps with 
single words; match up to multiple choice etc. 

 Prepare activity well e.g. clear well thought out worksheet, grid 
etc. which facilitates the speedy execution of answers 

Examples of differentiated listening tasks 

Examples of differentiated listening tasks 

How to move from an ordinary lesson into project work 

A controversial issue (Abortion) which was planned as a 3 sessions lessons was 
turned into a project with a final presentation of all the groups’ work. 

 Reading comprehension text with different tasks 
 Video was also shown 
 Four different mixed ability groups 
 Presentation of results to the whole class 

□ 1st group :  Medical issues 
□ 2nd group :  Moral issues 
□ 3rd group :  Religious issues 
□ 4th group :  Survey 

All these strategies are probably developing a positive and collaborative working 
atmosphere (which is all part of ensuring better learning) and providing a variety 
of work suitable for different levels. 
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 materials should be varied and clear 
 tasks should have  short-term goals with smaller, clearly identified 

steps 
 tasks should be clear, practical  and designed to build confidence 
 activities should be challenging  and of immediate interest 
 students should be actively involved and experience regular success 
 repetition  (whole class/group/pair) should be encouraged 
 the importance of illustrative materials should be recognized, where 

appropriate, to support language learning. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

08.00-09.00 Εγγραφή συνέδρων 

09.00-09.30 Εισαγωγική ομιλία από τον πρόεδρο του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου Κύπρου Δρα Χρήστο Θεοφιλίδη 

 Χαιρετισμός και κήρυξη εργασιών του συνεδρίου από τον 

Έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Άκη Κλεάνθους 

09.30-10.30 1η εισήγηση:  Η εσωτερική διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας και της μάθησης:  Έννοια, θεωρητική 

θεμελίωση, επιδιώξεις 

 Ομιλητής:  Καθηγητής Ιωάννης Κανάκης, 

        Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Συντονίστρια: Δρ Μαίρη Κουτσελίνη 

10.30-11.30 Πρακτικές εφαρμογές σε παράλληλες ομάδες εργασίας 

 Α΄ ομάδα:  Γλωσσικό μάθημα – Ειρήνη Χατζηλουκά-

Μαυρή 

 Β΄ ομάδα:  Μαθηματικά-Χρύσω Χατζηχρίστου και Άντρη 

Μιχαήλ 

 Γ΄ ομάδα: Φυσικές Επιστήμες – Λεωνίδας Φακιολάς 

 Δ΄ ομάδα:  Νέα Ελληνικά- Θεούλα Ερωτοκρίτου-Σταύρου 

 Ε΄ ομάδα:  Αγγλικά – Πόπη Άππιου 

11.30-12.15 Διάλειμμα – Δεξίωση 

12.15-13.15 2η εισήγηση:  Διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας: 

Κοινωνιολογική και παιδαγωγική προσέγγιση 

 Ομιλητής:  Καθηγητής Ιωάννης Πυργιωτάκης, 

        Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 Συντονιστής: Γεώργιος Γεωργίου 

13.15-13.30 Κλείσιμο εργασιών του συνεδρίου 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

    

 

Α. Φιλοσοφία, σκοποί και λειτουργία της εκπαίδευσης στην Κύπρο: 

Προετοιμασία για τον 21ο αιώνα.  Λευκωσία, 29 και 30 Νοεμβρίου 

1996 

Β. Διεθνείς έρευνες και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. 

Λευκωσία, 20  και 21 Νοεμβρίου 1998. 

Γ. Εθνικά Επίπεδα στην Εκπαίδευση.  Λευκωσία, 8 Ιουνίου 2000 

Δ. Αξιολόγηση – Λογοδότηση του Εκπαιδευτικού.  Λευκωσία, 17 

Νοεμβρίου 2001 

Ε. Βασική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην Ευρώπη.  

Λευκωσία 23 και 24 Απριλίου 2004 

ΣΤ.  Πολιτότητα - Πολυπολιτισμικότητα: Ο ρόλος και οι ευθύνες της 

εκπαίδευσης.  Λευκωσία, 16 Απριλίου 2005 

Ζ. Σχολική Αποτυχία.  Λεμεσός, 18 Απριλίου 2005 

Η. Διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας.  Λευκωσία, 21 και 

Λεμεσός 22 Απριλίου 2007 

 
 


