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Δομή και περιεχόμενο του
σεμιναρίου
Α΄ μέρος: Χαρακτηριστικά και αρχές διαχείρισης
της πολυμορφίας της σχολικής τάξης

Β΄ μέρος: Καλές πρακτικές διαφοροποίησης της
διδασκαλίας

Διδακτικοί στόχοι (1):
 Εξοικείωση με την έννοια της πολυπολιτισμικότητας και
της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού και
αναγνώριση των διδακτικών προβλημάτων που προκαλούν
αυτές
 Αναγνώριση και περιγραφή των διαφορετικών
μαθησιακών προφίλ των μαθητών και συνεκτίμησή τους
στο σχεδιασμό της διδασκαλίας
 Σχεδιασμός και εφαρμογή διαφοροποιημένων διδακτικών
προσεγγίσεων σε ανομοιογενείς μαθητικούς πληθυσμούς

Διδακτικοί στόχοι (2):
Αναστοχαστική αξιολόγηση της ακολουθούμενης
διδακτικής διαδικασίας και των μαθησιακών της
αποτελεσμάτων.
 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαφοροποίηση
της διδασκαλίας
 Χρήση εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης των μαθητών
 Προτάσεις «καλών πρακτικών» ενδυνάμωσης της
ενσυναίσθησης και του διαπολιτισμικού διαλόγου στην τάξη
και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον

Μεθόδευση (1)


Αρχικά θα αναπτυχθεί το θεωρητικό πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας
και θα εξεταστούν ενδεικτικές περιπτώσεις πολιτισμικής ή άλλης
πολυμορφίας τάξεων (παρουσίαση – συζήτηση)



Θα συζητηθούν οι απαιτήσεις διαφοροποίησης που προκύπτουν λόγω
της ανομοιογένειας των γνωστικών προφίλ του μαθητικού πληθυσμού
(συζήτηση)



Θα εξεταστεί ενδεικτική περίπτωση ανομοιογενούς σχολικής τάξης
(παρουσίαση – συζήτηση μελέτη περίπτωσης)



Θα ζητηθεί από τους επιμορφούμενους να περιγράψουν τα μαθησιακά
προφίλ των μαθητών της μελέτης περίπτωσης (δραστηριότητα)

Μεθόδευση (2)


Θα ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς να προτείνουν πρακτικές
διαφοροποίησης της διδασκαλίας για συγκεκριμένο διδακτικό
αντικείμενο (π.χ. γλωσσικό μάθημα) λαμβάνοντας υπόψη τα
διαφορετικά μαθησιακά προφίλ των μαθητών της μελέτης
περίπτωσης (ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα)



Με βάση τη δεδομένη μελέτη περίπτωσης ανομοιογενούς τάξης, θα
ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν για τη
συγκρότηση μαθητικών ομάδων και την αιτιολόγηση των
επιλογών τους (ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα)



Θα συζητηθούν η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας (δραστηριότητα)

Βιβλιογραφία
http://1dim-naxou.kyk.sch.gr/sxoliki_taxi.htm (Επιμορφωτικό
υλικό από το πρόγραμμα: «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια
στη Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης».
http://users.sch.gr/vamvaka/el-portfolio-multilanguagemean/?lang=gr
http://www.diaforopoiisi.net/web/orismos.html
http://www.kleidiakaiantikleidia.net
http://www.focusonchild.gr/school-for-everyone.html
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