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Πεπίληψη 

Η ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε απνηειεί κία ηερληθή πνπ δηεπθνιύλεη λα 

νηθνδνκεζνύλ λέεο γλώζεηο, πξνσζεί ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηόκσλ θαη βνεζά λα 

νξγαλσζεί θαη λα αλαπαξαζηαζεί  ε γλώζε, έρνληαο ππόςε ην θνηλσληθό θαη 

πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ (Jonassen, 2000). Η ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ινγηζκηθνύ 

ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ζηελ δηδαζθαιία ζηνρεύεη ζε κία πην απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε, θαιιηεξγώληαο ηαπηόρξνλα θαη κεηαγλσζηηθέο ηθαλόηεηεο. Δπηπιένλ, είλαη 

έλα εξγαιείν πνπ βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθό λα νξγαλώζεη θαη λα παξνπζηάζεη κία 

δηδαζθαιία, ελώ ζπγρξόλσο απνηειεί θαη έλα εξγαιείν δηάγλσζεο ηεο  καζεζηαθήο 

πνξείαο. Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάδεη κία δηδαθηηθή παξέκβαζε ζε έλα 

καζεηή πνπ θνηηά ζηε  Ση’ Γεκνηηθνύ (ζπλνιηθό καζεηηθό δπλακηθό: 19 καζεηέο), ν 

νπνίνο  αλήθεη ζην Γηάρπην Αλαπηπμηαθό Φάζκα (Asperger), κε θύξηνπο ζηόρνπο  

ηελ ρξήζε ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε ηνπ 

καζήκαηνο, αιιά θαη εμαζθάιηζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεηή πεξηζζόηεξεο 

επθαηξίεο ηζόηεηαο  κέζα ζηελ ηάμε. 

 

Θεωπηηικό πλαίζιο 

Γηαθνξνπνίεζε ζεκαίλεη  όηη ην  εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πξνζαξκόδεηαη κε ηέηνην 

ηξόπν, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε όισλ ησλ καζεηώλ ζε 

απηό. Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο αλαδείρζεθε θπξίσο κε ηελ ηάζε θαη πνιηηηθή ηεο 

έληαμεο, ηεο ελζσκάησζεο, ηνπ εληαίνπ ζρνιείνπ. Σηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

έλλνηα απηή ζπλαληώληαη νη όξνη adaptation, differentiation, modification. 

Σύκθσλα κε ηελ ηδέα ηεο δηαθνξνπνίεζεο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαπηύζζνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηελ εηνηκόηεηά ηνπο (ην ζεκείν εηζόδνπ ελόο καζεηή 

ζε κία ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ή δεμηόηεηα), πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα 

αληεπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (Gartin, 

Murdick, Imbcau and Femer, 2002). 

Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη όηαλ πξνζαξκόδεηαη ε δηδαζθαιία εθ ησλ 

πξνηέξσλ θη όρη έπεηηα από απνηπρία. Βαζίδεηαη ζηε ιεπηνκεξή θαη δηαξθή 

αμηνιόγεζε θαη κνηάδεη κε ηε δηδαζθαιία ζε κνλνζέζηα ή δηζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία. 

Η δηαθνξνπνίεζε δελ ζεκαίλεη απιά ιηγόηεξεο ή πεξηζζόηεξεο αζθήζεηο, νύηε 

πνζνηηθή πξνζαξκνγή, αιιά πεξηιακβάλεη ηελ πνηνηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο (Παληειηάδνπ, 2008). 
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Σηελ παξαδνζηαθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο: 

 Οη δηαθνξέο ησλ καζεηώλ αγλννύληαη ή αληηκεησπίδνληαη όηαλ είλαη 

πξνβιεκαηηθέο 

 Η αμηνιόγεζε γίλεηαη ζπλήζσο ζην ηέινο γηα λα δηαπηζησζεί (ην πνηνο 

απέθηεζε ηε γλώζε) 

 Δπηθξαηεί ζρεηηθά ζηελή αληίιεςε γηα ηε λνεκνζύλε 

 Υπάξρεη έλαο θαη κνλαδηθόο νξηζκόο γηα ηελ ηδέα «εμαηξεηηθή» επίδνζε 

 Κπξηαξρεί ε δηδαζθαιία πξνο νιόθιεξε ηελ ηάμε 

 Η θάιπςε ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαηεπζύλεη ηε 

δηδαζθαιία 

 Η κάζεζε εζηηάδεηαη ζηελ απνκλεκόλεπζε γεγνλόησλ θαη ηελ απόθηεζε 

δεμηνηήησλ 

 Καλόλαο είλαη ε αλάζεζε κίαο θαη κνλαδηθήο εξγαζίαο 

 Ο ρξόλνο είλαη θαζνξηζκέλνο θαη δελ κπνξεί εύθνια λα δηαθνξνπνηεζεί. 

 

Σηελ αίζνπζα κε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία: 

 Οη δηαθνξέο καζεηώλ κειεηώληαη σο βάζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

 Η αμηνιόγεζε είλαη ζπλερήο θαη δηαγλσζηηθή κε ζθνπό ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ 

 Γίλεηαη απνδεθηό όηη ε λνεκνζύλε έρεη πνιιαπιέο κνξθέο 

 Η εμαηξεηηθή επίδνζε θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ πξόνδν πνπ 

ζεκεηώλεη ν καζεηήο κε θξηηήξην ην ζεκείν απ’ όπνπ μεθίλεζε 

 Οη καζεηέο ζπρλά θαζνδεγνύληαη λα θάλνπλ καζεζηαθέο επηινγέο ζύκθσλα 

κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

 Παξέρνληαη πνιιέο επηινγέο αλάινγεο κε ην καζεζηαθό πξνθίι 

 Φξεζηκνπνηνύληαη πνιιέο δηδαθηηθέο ξπζκίζεηο 

 Η εηνηκόηεηα, ην ελδηαθέξνλ θαη ην καζεζηαθό πξνθίι ησλ καζεηώλ 

δηακνξθώλνπλ ηε δηδαζθαιία 

 Η κάζεζε εζηηάδεηαη ζηε ρξήζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ γηα ηελ αληίιεςε θαη 

θαηαλόεζε βαζηθώλ ελλνηώλ θαη αξρώλ 

 Καλόλαο είλαη ε αλάζεζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ εξγαζίαο 

 Ο ρξόλνο ρξεζηκνπνηείηαη επέιηθηα ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. 

(Tomlinson, 2003) 

Γη’ απηό,  νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ κία μεθάζαξε άπνςε ηόζν γηα ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα όζν θαη γηα ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ θαη ν νπνίνο κάιηζηα νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε δηαθνξεηηθόηεηα 

(Tomlinson, 2002). 

Τν ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό ζελάξην ζηεξίρηεθε ζηελ πλεύκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

θαη πινπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο. 

Η ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε είλαη κία ηερληθή πνπ αλαπαξηζηά ηε γλώζε κε 

έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε γξάθνπο. Η παξαπάλσ ηερληθή είλαη 

ζηεξηγκέλε ζηελ ζεσξία ηνπ David Ausubel (1968), ν νπνίνο ππνζηήξημε ηε ζεκαζία 

ησλ πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ ηνπ καζεηή αλαθνξηθά κε ηε δηεπθόιπλζε ζηελ 

πξόζιεςε λέσλ ελλνηώλ. Παξνπζηάζηεθε από ηνλ θαζεγεηή Joseph D. Novak ζην 

Cornell University. Ο Novak (1991), ζπκπέξαλε όηη ‘’ε κάζεζε κε λόεκα 

πεξηιακβάλεη ηελ αθνκνίσζε ησλ λέσλ ελλνηώλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηηο 

ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο’’. Ο ελλνηνινγηθόο ράξηεο  απνηειείηαη από κόμβοσς 



(nodes) θαη ζσνδέζμοσς (links) , πνπ αλαπαξηζηάλνπλ έλλνηεο ή ηδέεο θαη 

ζπζρεηίζεηο  κεηαμύ ησλ ελλνηώλ αληίζηνηρα. Οη ζπλδέζεηο ησλ ζρέζεσλ είλαη δπλαηό 

λα γίλνπλ κε ηόμα ή γξακκέο θαη νξηζκέλεο θνξέο νη ζπλδέζεηο νλνκάδνληαη. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ράξηεο δηεπθνιύλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αλαπαξάζηαζε ζρέζεσλ θαη 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ελλνηώλ, αθνύ ε κε-γξακκηθή ηνπο θύζε βνεζά ζηηο 

παξαπνκπέο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηνπ ράξηε 

(Ormrod, 1995). 

Αμηνπνίεζε κέζα ζηελ ηάμε 

 Απνηειεί κέζν νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηελ ηάμε 

(Anderson-Inman & Zeit, 1993) 

 Μπνξεί λα γίλεη εξγαιείν δηάγλσζεο  γηα ηελ αλίρλεπζε θαη αλαπαξάζηαζε 

ησλ πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ (Novak, 1997) 

 Δίλαη εξγαιείν καζεζηαθήο αμηνιόγεζεο θαη εμέιημεο ηεο γλσζηηθήο αιιαγήο 

κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε (Fernantes & Asencio, 1998). 

 

Σηελ αγνξά βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία αξθεηά πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ 

ην ζρεδηαζκό ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ. Έλα από ηα πην γλσζηά θαη ζρεηηθά εύθνια ζηε 

ρξήζε είλαη ην Λνγηζκηθό Inspiration (http://www.inspiration.com/). Πξνζθέξεη 

δπλαηόηεηεο ζρεδίαζεο ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ όισλ ησλ ηύπσλ (Inspiration Software 

Inc., 1994). 

 

Γιδακηικό ζενάπιο 

Τν δηαθνξνπνηεκέλν ζελάξην καζήκαηνο Ιζηνξίαο  παξνπζηάζηεθε ζε κία ζρνιηθή 

ηάμε 19 παηδηώλ ηεο Ση’ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ήηαλ καζεηήο 

πνπ έθεξε δηάγλσζε κε ζύλδξνκν Asperger. 

 

Πποθίλ μαθηηή 

Ο καζεηήο πνπ θέξεη δηάγλσζε είλαη 12 εηώλ θαη θνηηά ζηε Ση’ ηάμε. Η δηάγλσζε 

ηνπ Κ.Δ.Γ.Γ.Υ. αλαθέξεη όηη αλήθεη ζην Γηάρπην Αλαπηπμηαθό Φάζκα (Γ.Α.Φ.-

Asperger). Η καζεζηαθή ηνπ εηθόλα δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε ζύγθξηζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ. Γηαζέηεη κεησκέλε εηνηκόηεηα, ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη 

ζπκκεηνρή ζην κάζεκα. Δλίνηε παξνπζηάδεη απμεκέλεο γλώζεηο εμεηδηθεπκέλνπ 

ηύπνπ (όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη καγλήηεο, ηα έληνκα θαη δηάθνξα θπζηθά 

θαηλόκελα) θαη γηα ηνλ ιόγν απηό κπνξεί λα εκθαλίζεη θαη πςεινύ επηπέδνπ 

ιεμηιόγην (νξνινγία). Σε γεληθέο γξακκέο όκσο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ 

καζεζηαθνύ επηπέδνπ ηεο ειηθίαο ηνπ. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθή 

κέζα αιιά έμσ από ηελ ηάμε, θαζώο αθνινπζεί ηελ ξνπηίλα θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο. Ωζηόζν, δηθαηνινγεκέλα κπνξεί λα εκθαλίζεη ζπρλέο 

εθξήμεηο ζπκνύ θπξίσο όηαλ δέρεηαη πεηξάγκαηα από ζπκκαζεηέο ηνπ, θαζώο 

δηαθαηέρεηαη από έλα βαζύ αίζζεκα δηθαηνζύλεο. Έρεη έλα κηθξό αιιά ζηαζεξό 

δίθηπν θίισλ (κέρξη 2 άηνκα), ην νπνίν όκσο δηαηεξεί θαη εθηόο ζρνιείνπ. Παξ’ όια 

απηά ζην ζξαλίν επηδηώθεη λα θάζεηαη κόλνο ηνπ. 
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Γιδακηική Παπέμβαζη (παπάλληληρ ζηήπιξηρ) 

Σπγθεθξηκέλα, ε εθπαηδεπηηθόο παξάιιειεο ζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ην 

ζπγθεθξηκέλν  καζεηή ζηελ θαηαλόεζε θαη κεηέπεηηα ζηελ εθκάζεζε ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Ιζηνξίαο  ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηερληθή αλαπαξάζηαζεο ηνπ καζήκαηνο κε ην 

ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο, αξρηθά ζην ραξηί  (δηάγξακκα) θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε tablet. Η ηερληθή απηή θξίζεθε απνηειεζκαηηθή από ηε δαζθάια θαη 

πξόηεηλε ηε ρξήζε ηεο θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. 

 

Σκοπόρ- Σηόχοι 

Γεληθόο ζθνπόο ηεο παξέκβαζεο ήηα λα εληνπηζηνύλ θαη λα «γεθπξσζνύλ» ηα 

καζεζηαθά θελά ηνπ καζεηή, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία 

καζήκαηνο, λα πξνρσξήζεη παξαθάησ (ζε ζύγθξηζε πάληα κε ηελ αηνκηθή ηνπ 

πξόνδν) θαη λα εμαζθαιηζηεί έλαο πην ζηαζεξόο ξπζκόο κάζεζεο.  

Δηδηθόηεξνη ζηόρνη απνηέιεζαλ: 

 Η πξνζαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ καζήκαηνο ζην θαηάιιειν 

επίπεδν γλσζηηθήο εμέιημεο ηνπ καζεηή 

 Η αληαπόθξηζε ηεο εθπαηδεπηηθνύ παξάιιειεο ζηήξημεο ζηελ 

δηαθνξεηηθόηεηά ηνπ 

 Καη ε επηθέληξσζε ζηηο νπζηώδεηο έλλνηεο. 

 

Όπσο πξνθύπηνπλ από ηα ΑΠΣ θαη ΓΔΠΠΣ οι γενικοί ζηότοι αλαθέξνπλ όηη νη 

καζεηέο επηδηώθεηαη: 

 Να γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα (θνηλσληθά, ζηξαηησηηθά, 

νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, δηπισκαηηθά, θ.ά) από ηηο παξακνλέο ηεο Δπαλάζηαζεο 

ηνπ ΄21 έσο ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα. 

 Να εθηηκήζνπλ ηνπο αγώλεο γηα  ηελ ειεπζεξία θαη εζληθή αλεμαξηεζία. 

 

 

Όπσο πξνθύπηνπλ από ην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ νη ειδικοί διδακηικοί ζηότοι 

επηδηώθνπλ νη καζεηέο: 

 Να αληηιεθζνύλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε ζηε Σηεξεά Διιάδα θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο. 

 Να γλσξίζνπλ ηα πξόζσπα πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηηο πξώηεο απνθαζηζηηθέο 

κάρεο. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ καρώλ ζηελ Αιακάλα θαη ζην ράλη ηεο 

Γξαβηάο. 

 

Οη διαθοροποιεμένοι/προζαρμοζμένοι ζηότοι διδαζκαλίας επηδηώθνπλ ν καζεηήο: 

 Να αλαθαιέζεη θαη λα γλσξίζεη ηα πξόζσπα πνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ 

Δπαλάζηαζε ηεο Σηεξεάο Διιάδαο. 

 Να παξαθνινπζεί ζηαδηαθά ηε λέα γλώζε κε ηε βνήζεηα ζρεηηθνύ 

δηαγξάκκαηνο. 

 Να ζπλδέζεη ηα πξόζσπα πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Αθξόπνιεο, ηεο Γξαβηάο, ηεο Τξηπνιηηζάο θαη ηεο Αιακάλαο.  

 



Δθαπμογή ππογπάμμαηορ 

Η δηδαθηηθή καο παξέκβαζε έγηλε ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζην ζρέδην καζήκαηνο ηεο Δλόηεηαο Γ’- «Η κεγάιε Δπαλάζηαζε 1821-1830», ηνπ 

Κεθ. 4- «Η Δπαλάζηαζε ζηε Σηεξεά Διιάδα». 

Πξαγκαηνπνηήζεθε άκεζε δηδαζθαιία, αμηνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ Νέεο 

Τερλνινγίεο (ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο) θαη επίζεο δόζεθαλ 

νπηηθνπνηεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο.   

Τν θεθάιαην είρε ήδε ζπδεηεζεί ζε πξνεγνύκελν κάζεκα θαη ρξεηάζηεθε γηα λα 

νινθιεξσζεί 2 δηδαθηηθέο ώξεο. Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ, δόζεθαλ έηνηκα ην 

δηαγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ( νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο πνπ βξίζθνληαη παξαθάησ) 

ζηνλ καζεηή γηα λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία καζήκαηνο (ηελ 1
ε
 

ώξα/θνξά εθηππσκέλνο ζε ραξηί θαη ηελ 2
ε
 ώξα/θνξά ζε tablet), παξ’ όιν πνπ 

θξίζεθε θαιύηεξε ε ιύζε λα ηνλ θαηαζθεπάζεη/ζρεδηάζεη κόλνο ηνπ κεηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

 

Στήμα 1: Δλλνηνινγηθόο ράξηεο 1- Η Δπαλάζηαζε ζηε Σηεξεά Διιάδα. 

 



 

Στήμα 2: Δλλνηνινγηθόο ράξηεο 2- Μάρεο: ζηνλ Γνξγνπόηακν, ζηελ Αιακάλα, ζην 

ράλη ηεο Γξαβηάο.  

 

 

Αποηελέζμαηα-Αξιολόγηζη 

Η ραξηνγξάθεζε ελλνηώλ απνηειεί έλα δπλακηθό εξγαιείν γλώζεο, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αθνύ πξνσζεί πςεινύ επηπέδνπ ηθαλόηεηεο 

κάζεζεο θαη ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά θαζώο επηηξέπεη έιεγρν ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο από ηνλ ίδην ηνλ καζεηή (Γεκεηξαθνπνύινπ, 2001). 

Καζ’ όιε ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο νη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζε θαη επαλαμηνιόγεζε 

ήηαλ ζπλερείο θαη ν καζεηήο ζπκκεηείρε ηζόηηκα κέζα ζηελ ηάμε. Σην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ έγηλε ε εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε όηη κέζα από ηελ 

ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ν καζεηήο θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί ζηηο καζεζηαθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο, κπόξεζε λα ελζσκαηώζεη απνηειεζκαηηθά 

ηελ δηαθνξεηηθόηεηά ηνπ κέζα ζηελ ηάμε, λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ζηελ πνξεία ησλ 

επόκελσλ καζεκάησλ, παξνπζίαζε βειηησκέλε πνξεία κάζεζεο θαη ην πην ζεκαληηθό 

είλαη όηη άιιαμε ε ζηάζε ησλ ππόινηπσλ ζπκκαζεηώλ απέλαληί ηνπ, θαζώο 

απμήζεθαλ νη πεξηπηώζεηο επηηπρίαο θαη αληαπόθξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή ζε 

εξσηήζεηο ηεο δαζθάιαο. 

 

Πποηάζειρ 

Θα πξνηείλακε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερληθήο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο όρη κόλν 

γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο λέαο γλώζεο, αιιά θαη σο εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ βαζκνύ 

θαηαλόεζεο ηεο ύιεο από ηνλ καζεηή. Δπηπξνζζέησο ζα δνθηκάδακε ην εξγαιείν θαη 

σο κέζν πξνώζεζεο θαη ηεο νκαδηθήο κάζεζεο, πέξα από ηελ αηνκηθή. Καη ηέινο, 

ηελ γεληθόηεξε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο, θαζώο 

απνδείρζεθε όηη βνεζά ζηε ζπγθξόηεζε θαη νξγάλσζε ηεο ζθέςεο. 

 

 



Παπαηηπήζειρ 

Όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην πξόγξακκα Inspiration 

(http://www.inspiration.com/). 

Αμηνπνηήζεθαλ ηα δηδαθηηθά βηβιία (2006) ηνπ ΥΠΔΠΘ (http://www.pi-schools.gr/). 
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