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Πολυμορφία μαθητικού πληθυσμού και στα παροικιακά σχολεία

Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών μπροστά σε αυτή την
ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού;

Οι
εκπαιδευτικοί
καλούνται
να
διαχειριστούν την ετερογένεια της τάξης
με τρόπο που να προάγει τη μάθηση
ΟΛΩΝ των μαθητών.

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας

Διαφορoποίηση στόχων

Διαφορoποίηση στα φύλλα εργασίας

Διαφορoποίηση
των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων

Διαφορoποίηση στην αξιολόγηση

Εξαιτίας της ετερογένειας σε μια τάξη, οι μαθητές δεν
μπορούν να ανταποκριθούν όλοι το ίδιο σε ένα γραπτό
φύλλο εργασίας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να:

Α)

Καθορίσουν σε ποιους συγκεκριμένους στόχους
της θεματικής ενότητας θέλουν να εξεταστεί
το κάθε παιδί.

Β)
Συντάξουν ασκήσεις που να καλύπτουν και να
εξετάζουν τους στόχους αυτούς.

Διαφοροποίηση στα φύλλα εργασιών
Η διαφοροποίηση στα φύλλα εργασίας μπορεί να γίνει
με τη σύνταξη:
Α) Ενός διαβαθμισμένου φυλλαδίου με δραστηριότητες
κλιμακούμενης δυσκολίας.

Β) Πολλών φύλλων εργασίας που το καθένα να ταιριάζει με τα
μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών.

Φ΄
υλλο εργασίας
΄

Γλωσσικές δεξιότητες:
• Ανάγνωση –
κατανόηση
• Ακρόαση – κατανόηση
• Παραγωγή γραπτού
λόγου

Εξετάζει το
βαθμό
κατάκτησης
των
γλωσσικών
δεξιοτήτων και
δομών

Γλωσσικές δομές
γλώσσας:
• Λεξιλόγιο ενότητας
• Γραμματικό ή
συντακτικό
φαινόμενο

Τύποι ασκήσεων ανά γλωσσική δεξιότητα σε
ένα φύλλο εργασίας
Ακρόαση – Κατανόηση.
Α΄- Α΄προχωρημένη τάξη
• Ακρόαση ήχων, ιστορίας, διαλόγων, παραμυθιού, video, animations, τραγουδιού.
• Δραστηριότητες με εκτέλεση οδηγιών , ζωγραφιές, αντιστοιχίσεις για το
περιέχομενο ακρόασης.
Παραδείγματα:
1. Ακρόαση ήχων ζώων. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο το ζώο που άκουσες.
2. Ακρόαση κειμένου σχετικό με τα είδη ένδυσης: Χρωμάτισε τα ρούχα του Πέτρου.
3. Ακρόαση μονόλογου με θέμα τι έχω στην κασετίνα μου: Ζωγράφισε τι έχει η
Μαρία μέσα στην κασετίνα της.
4. Ακρόαση τραγουδιού με θέμα τα φαγητά: Κόλλησε πάνω στο τραπέζι της γιαγιάς
τα φαγητά που μαγείρεψε. (Στο φύλλο εργασίας υπάρχει ένα άδειο τραπέζι και η
ζωγραφιά μιας γιαγιάς. Τα παιδιά καλούνται να κόψουν και να κολλήσουν τα
φαγητά που άκουσαν).
5. Ακρόαση διαλόγου 2-3 παιδιών: Αντιστοίχισε τα παιδιά με το το φαγητό που
τους αρέσει να τρώνε.

Τύποι ασκήσεων ανά γλωσσική δεξιότητα σε ένα φύλλο εργασίας

Ακρόαση – Κατανόηση.
Β- ΣΤ΄ τάξη
• Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών με λέξεις ή προτάσεις από το ηχογραφημένο
κείμενο, παραμύθι, διάλογο και τραγούδι.
• Δημιουργία ζωγραφιών σχετικών με αυτό που άκουσαν. (π.χ. Ακρόαση
κειμένου «Η οικογένειά μου».  Ζωγράφισε πόσα άτομα έχει η οικογένεια
του Πέτρου.)
• Ασκήσεις αντιστοίχισης ( π.χ. Ακρόαση διαλόγου. Αντιστοίχισε το κάθε
παιδί με την εικόνα ή την πρόταση που το αντιπροσωπεύει).
• Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.
• Ασκήσεις με ερωτήσεις σχετικές με το ηχογραφημένο κείμενο.

Τύποι ασκήσεων ανά γλωσσική δεξιότητα σε ένα φύλλο εργασίας

Ανάγνωση- Κατανόηση
Τάξεις Α΄ και Α΄ προχωρημένη
• Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών με γράμματα, συλλαβές και λέξεις.
• Αντιστοίχιση εικόνων με λέξεις ή προτάσεις και αντίστροφα.
• Απόδοση λέξης ή πρότασης με ζωγραφιά.
• Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής.
• Ασκήσεις διαγραφής εικόνας που δεν συνδέεται με την πρόταση.
π.χ. Εγώ έχω μία γάτα.

• Απλές ερωτήσεις σχετικές με μια πρόταση ή μια μικρή παράγραφο.

Τύποι ασκήσεων ανά γλωσσική δεξιότητα σε ένα φύλλο εργασίας

Ανάγνωση- Κατανόηση
Τάξεις Β΄ και Στ΄
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Απόδοση πρότασης με ζωγραφιά.
Ασκήσεις σωστό/ λάθος.
Μετατροπή λανθασμένων προτάσεων σε σωστές.
Επεξεργασία κειμένου με ερωτήσεις.
Τοποθέτηση προτάσεων στη σωστή σειρά σύμφωνα με το νόημα του
κειμένου.
Δημιουργία ερωτήσεων από τους μαθητές σχετικών με το κείμενο, τις
οποίες καλούνται οι υπόλοιποι να απαντήσουν.
Αντίθετες ή συνώνυμες λέξεις.
Σύνταξη πρότασης με διαφορετικό λεκτικό χωρίς να αλλάξει η σημασία
της.
Π.χ. Η Μαρία έχει καστανά μάτια.
Τα μάτια της Μαρίας είναι καστανά.
Περίληψη κειμένου.

Τύποι ασκήσεων ανά γλωσσική δεξιότητα σε ένα φύλλο εργασίας

Παραγωγή γραπτού λόγου (γραπτή έκφραση,
γραμματική-σύνταξη, λεξιλόγιο-ορθογραφία)
Α΄ και Α΄προχωρημένη
• Γραφή γράμματος με την ορθή κίνηση.
• Αντιστοίχιση κεφαλαίου γράμματος με μικρό.
• Μετατροπή λέξεων, που είναι γραμμένες με μικρά γράμματα σε λέξεις με
κεφαλαία, και αντίστροφα.
• Σχηματισμός λέξης με γράμματα.
• Συμπλήρωση λέξεων με γράμματα ή προτάσεων με λέξεις που λείπουν με
τη βοήθεια εικόνων .
• Συμπλήρωση σταυρόλεξου με τη βοήθεια εικόνων.
• Λύση κρυπτόλεξου και αντιγραφή των λέξεων.
• Γραφή δομημένων προτάσεων με τη βοήθεια εικόνων.

Τύποι ασκήσεων ανά γλωσσική δεξιότητα σε ένα φύλλο εργασίας
Παραγωγή γραπτού λόγου (γραπτή έκφραση, γραμματική- σύνταξη, λεξιλόγιοορθογραφία)
Τάξεις Β΄- ΣΤ΄
• Μετατροπή λέξεων ή προτάσεων από τον ενικό στον πληθυντικό αριθμό και
αντίστροφα.
• Μετατροπή προτάσεων σε αρνητικές και ερωτηματικές προτάσεις.
• Παραγωγή σωστά δομημένων προτάσεων με λέξεις οι οποίες δεν βρίσκονται
στη σωστή σειρά.
• Περιγραφή εικόνας ή μιας ζωγραφίας που έφτιαξαν οι μαθητές.
• Μετατροπή προτάσεων από τον ενεστώτα σε άλλους χρόνους.
• Παραγωγή γραπτού λόγου (μιας ή περισσότερων παραγράφων) για ένα θέμα
σχετικό με τη διδακτέα θεματική ενότητα.
• Εμπλουτισμός προτάσεων με επίθετα (συμφωνία επιθέτου με ουσιαστικό).
• Συγγραφή διαλόγου, επιστολής, email, διαφήμισης, οδηγιών, αίτησης,
πρόσκλησης κτλ.

