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Θα αξιολογηθείτε δίκαια 
όλοι στην ίδια άσκηση: 
το σκαρφάλωμα στο 

δένδρο 



 Ο όροσ διαφοροποίηςη περιλαμβάνει κάκε 
οργανωτικι και διδακτικι προςπάκεια να 
διαχειριςτοφμε διαφοροποιθμζνα τισ 
ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν, 
μεμονωμζνα ι κατά ομάδεσ, επιδιϊκοντασ το 
καλφτερο αποτζλεςμα γι’ αυτοφσ 

 Οι ιδιαιτερότθτεσ περιλαμβάνουν τόςο  κινθτικζσ και 
μακθςιακζσ ελλείψεισ, προβλιματα και αναπθρίεσ, όςο 
και  υπερζχουςεσ ικανότθτεσ, κλίςεισ, ταλζντα και 
ιδιαίτερα ενδιαφζροντα 



 Σαν βαςικι αρχι ςτο ςχεδιαςμό του μακιματοσ: 

 Λαμβάνεται υπόψθ το αναπτυξιακό επίπεδο των μακθτϊν/-
τριϊν του τμιματοσ 

 Λαμβάνονται υπόψθ οι διαφορζσ ςτισ κινθτικζσ δεξιότθτεσ & 
ικανότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν μζςα ςτο τμιμα 

 Για τθν ανταπόκριςθ όλων των μακθτϊν/-τριων ςτισ 
απαιτιςεισ των αςκιςεων εφαρμόηεται το ςτυλ 
διδαςκαλίασ «του μθ αποκλειςμοφ» (από το φάςμα 
διδαςκαλίασ του Mosston) 

 Στο μάκθμα ενκαρρφνονται όλοι οι μακθτζσ/-τριεσ για 
ςυμμετοχι και προςπάκεια για βελτίωςθ 



 Διαφοροποίθςθ ωσ προσ τισ ατομικζσ απαιτιςεισ 
επίδοςθσ 

 Διαφοροποίθςθ ωσ προσ το ενδιαφζρον και τισ 
επιλογζσ των μακθτϊν 

 Διαφοροποίθςθ ωσ προσ το αναπτυξιακό επίπεδο 
(τάξεισ, ςχολείο, εναςχόλθςθ με τον ακλθτιςμό) 

 «Εςωτερικι» διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςε 
κάκε τμιμα μακθτϊν (προςαρμοςμζνεσ διδακτικζσ 
ενζργειεσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν) 



Θμεριςιο 
μάκθμα ςε 
κάκε τμιμα 
μακθτϊν/-

τριϊν 

Οργανωτικι 
διαφοροποίθςθ 

Διδακτικι 
διαφοροποίθςθ 

Μεκοδολογικι 
διαφοροποίθςθ 

Εξατομικευμζνθ 
διδαςκαλία  



 Διαφοροποίθςθ ςτον τρόπο (τεχνικι) εκτζλεςθσ 

 Διαφοροποίθςθ ςτθ δυςκολία εκτζλεςθσ 

 Διαφοροποίθςθ ςτθν απόςταςθ εκτζλεςθσ 

 Διαφοροποίθςθ ςτο επίπεδο (ταχφτθτα, πλθρότθτα, δφναμθ) εκτζλεςθσ των 
δεξιοτιτων 

 Διαφοροποίθςθ ςτο βακμό ςυνκετότθτασ (ςυνδυαςμϊν) των κινθτικϊν 
δεξιοτιτων 

 Διαφοροποίθςθ ςτθ διδακτικι μεκοδολογία 

 Διαφοροποίθςθ ςτον  χρθςιμοποιοφμενο εξοπλιςμό 

 Διαφοροποίθςθ-προςαρμογι ςτισ κινθτικζσ και μακθςιακζσ ιδιαιτερότθτεσ 



 Εκτελοφν όλοι αραιωμζνοι 
ταυτόχρονα με τον εκπαιδευτικό ι 
με κάποιον μακθτι «πρότυπο» 

 Κακζνασ εκτελεί όπωσ μπορεί. 

 Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικόσ δίνει 
οδθγίεσ για τθ ςωςτι εκτζλεςθ, 
χωρίσ παρατθριςεισ ςε προςωπικό 
επίπεδο.  

 Θ εκμάκθςθ τθσ ςωςτισ εκτζλεςθσ 
βαςίηεται ςτθ βελτίωςθ μζςω τθσ 
επανάλθψθσ 

  



 Στισ μικρζσ τάξεισ του δθμοτικοφ 
ςχολείου ηθτάμε από τουσ μακθτζσ/-
τριεσ να πετάξουν 5 φορζσ τθν μπάλα 
ςτον αζρα και να τθν πιάςουν 

 Στόχοσ είναι να πετάξουν τθν μπάλα  
όςο ποιο ψθλά μποροφν  και να τθν 
πιάςουν χωρίσ να πζςει κάτω 

 Αν δεν καταφζρνουν να πιάςουν τθν 
μπάλα τθν πετοφν ςε μικρότερο φψοσ  

 Κάκε μακθτισ/-τρια δίνει τόςουσ 
πόντουσ ςτθν ομάδα του όςεσ είναι οι 
επιτυχθμζνεσ λαβζσ τθσ μπάλασ 



 Στισ μικρζσ τάξεισ του δθμοτικοφ 
ηθτάμε κάκε μακθτισ/-τρια να 
μετακινείται με τθν μπάλα προσ 
τον απζναντι τοίχο με ςτόχο να 
πετάξει τθν μπάλα ςτον τοίχο και 
τθν πιάςει για να τθν επιςτρζψει 
ςτθν ομάδα του 

 Κακζνασ επιλζγει (ι προτρζπεται 
να επιλζξει) τθν απόςταςθ από 
τθν οποία μπορεί να κάνει τθν 
ρίψθ ςτον τοίχο 



 Δείχνουμε τθν πάςα με τα 
δάκτυλα ςτο βόλεϊ.  

 Ηθτάμε ο κακζνασ να εκτελεί 
όπωσ μπορεί, είτε από λαβι 
πάνω από το μζτωπο, είτε με 
πζταγμα τθσ μπάλασ από κάτω, 
είτε με ςυνεχόμενεσ πάςεσ  

 Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι όλοι να 
καταφζρουν τθ ςυνεχόμενθ 
πάςα-δάκτυλα πάνω από το 
κεφάλι 



 Οι μακθτζσ κατανζμονται ςε 2-4 
ομάδεσ. Κάκε ομάδα ζχει μια 
μπάλα του μπάςκετ 

 Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να 
κινοφνται προσ τθν απζναντι 
γραμμι του γθπζδου με ντρίπλα, 
με ρυκμό που ο κακζνασ μπορεί 

 Ξεκινοφν οι πρϊτοι κάκε ομάδασ 
με το ςιμα του εκπαιδευτικοφ 

 Με το επόμενο ςιμα (ςφφριγμα) 
πρζπει όλοι, από τθ κζςθ που 
ζχουν φκάςει, να επιςτρζψουν 
ςτθν γραμμι τθσ αφετθρίασ 

 



 Δείχνουμε τθν εκτζλεςθ του ςουτ 
ςτο χάντμπολ από ςτάςθ και με 
άλμα 

 Ηθτάμε οι μακθτζσ/-τριεσ να 
εκτελοφν ζνα ςουτ κάκε φορά 
από τθν απόςταςθ που μποροφν, 
αργά ι γριγορα, από ςτάςθ ι με 
άλμα  

 Ο ςτόχοσ είναι να πετφχουν τθν 
εςτία ι ζνα μικρότερο πλαίςιο-
ςτόχο ςτον τοίχο 



 Στθ διδαςκαλία του 
ποδοςφαίρου ηθτάμε από τουσ 
μακθτζσ/-τριεσ , από απόςταςθ 
20-30 μζτρων να εκτελοφν 
οδιγθμα τθσ μπάλασ και να 
επιχειροφν ςουτ ςτθν εςτία, από 
όποια απόςταςθ μποροφν να 
φκάςουν τθν μπάλα ςτο τζρμα. 

 Πςοι ζχουν δυνατό ςουτ 
επιχειροφν από μεγαλφτερθ 
απόςταςθ και όςοι ζχουν 
αδφνατο ςουτ από μικρότερθ 



 Οι μακθτζσ εκτελοφν ςε ςειρά 
π.χ. ζνα οριηόντιο άλμα, μια 
ρίψθ ι ζνα ςπριντ 

 Ο εκπαιδευτικόσ μετράει και 
ανακοινϊνει ςτον κάκε 
μακθτι/μακιτρια τθν επίδοςι 
του/τθσ 

 Πλοι ζχουν ςτόχο ςτισ επόμενεσ 
προςπάκειεσ να πετφχουν 
καλφτερθ επίδοςθ 



 Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να 
εκτελοφν ςουτ  του χάντμπολ με 
ντρίπλα, φορά και άλμα 

 Πςοι μακθτζσ/-τριεσ δεν 
εκτελοφν ςωςτά, οδθγοφνται ςε 
μια δεφτερθ ομάδα, θ οποία 
εκτελεί το ςουτ  με τθ μερικι 
μζκοδο, ξεκινϊντασ από το τελικό 
μζροσ 



 Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να 
εκτελοφν μπάςιμο ι 
ςταμάτθμα ςουτ ςτο καλάκι 
του μπάςκετ 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ με κινθτικι 
αδεξιότθτα ι κινθτικι 
ανεπάρκεια επιχειροφν το ςουτ 
με οποιοδιποτε τρόπο, με 
μπάλα του μπάςκετ ι 
ελαφρφτερθ μπάλα 



 Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να 
περνοφν τθν μπάλα πάνω από το 
φιλζ ςτο απζναντι γιπεδο του 
βόλεϊ, με πάςα-δάκτυλα, μανςζτα ι 
κτφπθμα-παλάμθ  

 Ο μακθτισ με αποκλίνουςα 
ςυμπεριφορά αναλαμβάνει ρόλο 
βοθκοφ εκπαιδευτικοφ,  εκτελεί  
όταν ζρχεται θ ςειρά του και ςτθ 
ςυνζχεια είναι κοντά ςτον 
εκπαιδευτικό  



 Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ να 
μετακινοφνται ςτθν εξωτερικι 
γραμμι του γθπζδου μπάςκετ με 
ντρίπλα 

 Ο μακθτισ ςε αναπθρικό 
αμαξίδιο κάνει τθν ντρίπλα ςτο 
εςωτερικό του γθπζδου χωρίσ 
μετακίνθςθ ι με αργι μετακίνθςθ 
με τθ βοικεια άλλου μακθτι ι 
του εκπαιδευτικοφ 



 Μετά τθν ειςαγωγικι 
προκζρμανςθ  ηθτάμε από τουσ 
μακθτζσ να εκτελζςουν ελεφκερα 
κάποιεσ κινθτικζσ αςκιςεισ και 
διατάςεισ 

 Θ μακιτρια με εμφανι ςκολίωςθ 
ακολουκεί ζνα ολιγόλεπτο 
εξατομικευμζνο πρόγραμμα 
εξαρτιςεων ςτα πολφηυγα με τθν 
κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ  



 Διαφοροποίθςθ ςτισ απαιτιςεισ φυςικϊν 
ικανοτιτων 

 Διαφοροποίθςθ ςτθν ταχφτθτα των κινιςεων 

 Διαφοροποίθςθ ςτθν μεταξφ τουσ απόςταςθ και  
ςυνεργατικι μετακίνθςθ  

 Διαφοροποίθςθ τθσ ςυνκετότθτασ (ςυνδυαςμϊν) 
των κινθτικϊν δεξιοτιτων 

 Διαφοροποίθςθ ςτισ μακθςιακζσ ενζργειεσ  



 Ο/θ εκπαιδευτικόσ γνωρίηοντασ τουσ 
μακθτζσ/-τριεσ ι βλζποντασ τθν πρϊτθ 
εκτζλεςθ,  προτρζπει ι/και κατανζμει τα 
ηευγάρια, με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα μζλθ 
κάκε ηευγαριοφ να ζχουν περίπου ίδιεσ 
ικανότθτεσ/ δεξιότθτεσ   

 Αυτό δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ που 
το ζνα μζλοσ του ηευγαριοφ πρόκειται να 
βοθκιςει ι να κακοδθγεί  το άλλο μζλοσ 
(π.χ. ςε αναπθρίεσ  και ειδικά προβλιματα) 



 Εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ 
μορφζσ πάςασ ςτισ 
ακλοπαιδιζσ ι ςε παιχνίδια 
με μπάλα 

 Οι πάςεσ εκτελοφνται ςε 
ηευγάρια και ανάλογα με 
το επίπεδο ικανοτιτων/ 
δεξιοτιτων, κάκε ηευγάρι 
αυξομειϊνει τθν απόςταςθ 
μεταξφ των δφο μελϊν του 



 Ηθτάμε να ςυνδυαςτεί θ πάςα 
ςτο χάντμπολ με κίνθςθ 
αλλαγισ πλευράσ γθπζδου με 
βιματα και ντρίπλα 

 Τα ηευγάρια που υςτεροφν  
κινθτικά ςτθν εκτζλεςθ του 
ςυνδυαςμοφ,  περιορίηουν τθν 
κίνθςθ προσ το εςωτερικό του 
γθπζδου, δίνουν πάςα και 
επιςτρζφουν ςτθν πλάγια 
γραμμι 



 Τα ηευγάρια αντιμζτωπα ςε 
απόςταςθ 10-12 μζτρων με μία 
μπάλα ποδοςφαίρου 

 Ηθτάμε κάκε μζλοσ ηευγαριοφ να 
οδθγεί κάποια μζτρα τθν μπάλα, 
να δίνει πάςα απζναντι και να 
επιςτρζφει ςτθ αρχικι του κζςθ 

 Πςα ηευγάρια διακζτουν 
αναπτυγμζνεσ δεξιότθτεσ 
χειριςμοφ τθσ μπάλασ, 
εφαρμόηουν τθν άςκθςθ ςε 
μεγαλφτερθ απόςταςθ με ψθλι 
πάςα 



 Δείχνουμε μια κινθτικι δεξιότθτα 
(χοροφ, ρίψθσ πάνω από τον ϊμο, 
άλματοσ, γυμναςτικισ άςκθςθσ, κλπ) και 
ηθτάμε να τθν εκτελζςουν οι μακθτζσ/-
τριεσ 

 Εντοπίηοντασ δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ, 
ηθτάμε ςε ηευγάρια, ο ζνασ μακθτισ να 
βοθκάει και να κακοδθγεί τον άλλο  



 Στισ δραςτθριότθτεσ που εφαρμόηονται 
ςτο μάκθμα ζνασ μακθτισ/-τρια εκ 
περιτροπισ αναλαμβάνει ρόλο 
υποςτιριξθσ του μακθτι με αναπθρία ι 
με κινθτικό πρόβλθμα 

 Θ διαφοροποίθςθ των δραςτθριοτιτων 
για το ηευγάρι περιλαμβάνει απλοποίθςθ,  
προςαρμογι ςτισ κινθτικζσ δυνατότθτεσ 
και εφικτοφσ τρόπουσ ζνταξθσ ςτισ 
ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ 



 Ρροςαρμογι των ομαδικϊν δραςτθριοτιτων ςτισ 
δυνατότθτεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των μακθτϊν/-
τριϊν 

 Αλλαγζσ τρόπου και κανόνων παιχνιδιοφ ςε ςχζςθ με 
τισ ατομικζσ δυνατότθτεσ ι ιδιαιτερότθτεσ  των 
μακθτϊν/-τριϊν 

 Διαφοροποίθςθ των περιεχομζνων ςε 2 παράλλθλεσ 
ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ ι παιχνίδια 

 Ανάκεςθ διαφορετικϊν ρόλων ςτουσ μακθτζσ ανάλογα 
με τα ενδιαφζροντα και τισ προτιμιςεισ τουσ  



 Στισ μορφζσ κυνθγθτοφ ςτισ μικρζσ 
τάξεισ του δθμοτικοφ:  

όταν αργεί ο μακθτισ/-τρια που κυνθγά να 
πετφχει το ςτόχο προςκζτουμε ζναν ι 
περιςςότερουσ βοθκοφσ, μζχρι να επιτευχκεί 
ο ςτόχοσ και να αλλάξουν οι ρόλοι 



 Στα κινθτικά παιχνίδια δίνουμε τθ 
δυνατότθτα οι μακθτζσ να επιλζγουν τουσ 
ρόλουσ τουσ ςτο παιχνίδι, ςφμφωνα με τισ 
προτιμιςεισ τουσ  

 Ο εκπαιδευτικόσ παρεμβαίνει όταν κεωρεί 
ότι κάποιοι μακθτζσ πρζπει να περάςουν 
και από άλλουσ ρόλουσ 



 Στα παιχνίδια με μπάλα ι τισ ακλοπαιδιζσ  
εφαρμόηεται ο κανόνασ επαφισ τθσ μπάλασ 
από όλουσ τουσ παίκτεσ μιασ ομάδασ πριν θ 
ομάδα επιχειριςει να φτάςει ςτον τελικό 
ςτόχο 

 Ο κανόνασ υποχρεϊνει όλουσ τουσ παίκτεσ 
τθσ ομάδασ να ςυμμετζχουν ενεργά και να 
ςυνεργαςκοφν 



 Δίνουμε τθ δυνατότθτα ςε κάποιουσ 
μακθτζσ/-τριεσ που δεν μποροφν να 
ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του 
παιχνιδιοφ να ςχθματίςουν δφο άλλεσ 
μικρότερεσ ομάδεσ, που κα παίηουν 
παράλλθλα, με πιο απλοφσ κανόνεσ ι με  
άλλθ μορφι παιχνιδιοφ 



 Στισ ακλοπαιδιζσ ο κακζνασ επιλζγει ςε 
ποια κζςθ κα παίξει (άμυνα, επίκεςθ, 
τζρμα, διαιτθτισ), ςτθν πρϊτθ, τθ δεφτερθ, 
τθν τρίτθ ι τθν τζταρτθ ομάδα 

 Ο εκπαιδευτικόσ επεμβαίνει όταν χρειάηεται 
να κατανεμθκοφν οι μακθτζσ/-τριεσ ςε 
ιςοδφναμεσ ομάδεσ 

 



 Κατά περίπτωςθ χρθςιμοποιοφνται μερικά ι 
ολικά  τροποποιθμζνα παιχνίδια για τθν 
ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/-τριϊν, με 
όςο το δυνατόν ιςότιμεσ απαιτιςεισ 

 Ανάλογα με τθ μορφι τθσ αναπθρίασ ι των 
κινθτικϊν προβλθμάτων χρθςιμοποιοφνται  
αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ από τα 
ακλιματα των ΑμΕΑ 



 Ελάττωςθ των ανταγωνιςτικϊν ςτόχων και του ςτόχου 
τθσ νίκθσ (ποιοσ είναι καλφτεροσ ι ποια ομάδα κα 
κερδίςει …) 

 Ζμφαςθ ςτουσ ςτόχουσ τθσ ςυνεργαςίασ και του 
ομαδικοφ αποτελζςματοσ (να κάνουμε … με τθ 
ςυμμετοχι όλων…) 

 Ζμφαςθ ςε ςτόχουσ αλλθλοβοικειασ και υποςτιριξθσ 
(να κάνουμε μαηί …) 

 Ζμφαςθ ςε ςτόχουσ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ 
και τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ όλων (μαηί μασ ο Γιάννθσ 
με τθν αναπθρία και ο Αλι και θ φατμζ …) 



 Στισ μορφζσ αναπθρίασ αναηθτοφμε διαφοροποιθμζνεσ 
αςκιςεισ και τροποποιιςεισ των ομαδικϊν δραςτθριοτιτων 
ι των παιχνιδιϊν, ϊςτε να ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ να 
ςυμμετζχει ενεργά μαηί με τουσ άλλουσ μακθτζσ/-τριεσ του 
τμιματοσ 

 Στα κινθτικά προβλιματα θ διαφοροποίθςθ εςτιάηεται 
κυρίωσ ςτθν απλοποίθςθ των κινθτικϊν απαιτιςεων (ςε 
δφναμθ, ταχφτθτα, απόςταςθ, εξοπλιςμό, ςυνκετότθτα 
κλπ.) 

 Στα προβλιματα ςυμπεριφοράσ θ διαφοροποίθςθ 
κυμαίνεται ςτθν εφαρμογι των κανόνων, ςτουσ 
υπεφκυνουσ ρόλουσ, ςτθν επιτιρθςθ και ςτθν επιβράβευςθ 

 


