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“Μικρή Εισήγηση”

Παρατηρήσεις για µία αποτελεσµατικότερη µεθοδολογία

οργάνωσης της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας στα

θεωρητικά µαθήµατα των Ηλεκτρονικών στα ΕΠΑΛ

Kοτσιφάκος ∆ηµήτριος

Εκπαιδευτικός

Καθηγητής Ηλεκτρονικής

Συλλογή Μεταφορά και Επεξεργασία ∆εδοµένων
Αναλογικά Ηλεκτρονικά // Θεωρία ∆ικτύων // 



5measurement is the key. 

If you cannot measure it, you cannot control it.

If you cannot control it, you cannot improve it.

A. Terry Bahill

Systems and Industrial Engineering

http://www.sie.arizona.edu/sysengr/whatis/whatis.html

What Is Systems Engineering?

A Consensus of Senior Systems Engineers



Τα ερωτήµατα5 5 5⇔ ⇔

� Ποιοι οι σκοποί της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας; 

� Ποια η διαφορά µεταξύ καλής, αποτελεσµατικής και

ποιοτικής διαχείρισης της τάξης από τον/την εκπαιδευτικό;

� Πώς θα επιτευχθεί η αξιολόγηση εφαρµόζοντας

διαφοροποιηµένη διδασκαλία;



Τα ερωτήµατα5 5 5⇔ ⇔

� Ποια τα κίνητρα συµµετοχής των µαθητών και των

µαθητριών στην συγκεκριµένη οργάνωση του µαθήµατος; 

� Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αποτελεσµατικής κάλυψης

του υλικού του µαθήµατος;

� Ποια τα κριτήρια δράσης και συµπεριφοράς µέσα στη

τάξη κατά την εφαρµογή της διαφοροποιηµένης

διδασκαλίας;



Από πού θα αντλήσω

τις µεθοδολογίες ή

τις απαντήσεις

για µία τέτοια

οργάνωση του µαθήµατος;

“Εµείς” και οι “άλλοι”5



Από πού θα εµπνευστώ για

την υποστήριξη

µιας τέτοιας

διευθέτησης

των µαθηµάτων µου;

Μεταγνωστικά εργαλεία και υποστήριξη5

από την χρήση του ∆ιαδικτύου



Πώς θα διασφαλίσω

την ορθή διαδικασία

υποστήριξης των µαθητών

και των µαθητριών µου και

πώς θα την συνδέσω µε τα µαθήµατα

της ειδικότητας;

Πώς θα προσδιορίσω τους παιδαγωγικούς

στόχους µίας διαφοροποιηµένης διδασκαλίας;



Ακριβής προσδιορισµός του
προβλήµατος

Πλαίσιο αναφοράς

Παιδική Ηλικία

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Αγορά εργασίας - Παραγωγή - Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

Εφηβεία

(from Actors)

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΩΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & 
ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΑΘΗΣΗΣ



∆εξιότητες

1) Λεκτικό/γλωσσικο 2) Λογικό/µαθηµατικό 3) Οπτικού χώρου

4) Μουσικό/ρυθµικό 5) Σωµατικό/κιναισθητικό

6) Ενδοατοµικό 7) ∆ιαπροσωπικό 8) Φυσιοκρατικό

9) Υπαρξιστικό

http://cte.unt.edu/content/files/_STEM/STEM_curr/ConceptsEngTech/03T
echComm/PassportFuture/Passport2Future.pdf

(page 5)



Συντελεστές που επηρεάζουν τη
σταθερά εξελισσόµενη αίθουσα

– Έρευνα στην ανθρώπινη νόηση (γνώση για τη
λειτουργία του εγκεφάλου και της µνήµης).

«Ο νους ως µηχανή»

Αθ. Πρωτόπαπας

Τµήµα ΜΙΘΕ, ΕΚΠΑ

Περιοδικό «Νόησις»

Τεύχος 8 2015 Σελ. 24

∆/ντρια Συν.:Στ. Βοσνιάδου



Συντελεστές που επηρεάζουν τη
σταθερά εξελισσόµενη αίθουσα

– Γρήγορες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές
(πολιτικές - κοινωνικές επαναστάσεις/ανατροπές).

– ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ



Η συνολική εποπτεία της
διδακτικής πράξης





Σκοποί και µαθησιακοί στόχοι της
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας



Έρευνα της ανάπτυξης επιστηµονικών εννοιών.
Από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. ΤΕΕ. 

� Χρήση της λέξης ως µέσον σχηµατισµού των εννοιών.

� Ειδική σηµαίνουσα δοµή = έννοια.

� Έννοιά: το κλειδί της ιστορίας της διανοητικής εξέλιξης

και η απαρχή της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας.   

� Ακόµη πιο επείγουσα ενασχόληση όταν απευθυνόµαστε

σε ειδικές διδακτικές (Θεωρητικά µαθήµατα ειδικότητας).  

� Οι επιστηµονικές-τεχνικές έννοιες απαιτούν ψηλότερους

βαθµούς κατανόησης για να αναπτυχθούν εντός των

µαθητών/τριών. 



Σκοποί και µαθησιακοί στόχοι της
διαφοροποιηµένης διδασκαλίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΣΗΜΑΙΝΟΝ  /  
ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΕΚΦΡΑΣΗ / 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ 

ΜΟΡΦΟ / ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
∆ΟΜΗ 



Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Φωνολογική ευφράδεια –
Αναγνώριση τεχνικού λεξιλογίου /

τεχνικής γλώσσας και τεχνικών όρων

Μελέτες και παρεµβάσεις γλωσσολόγων και ψυχολόγων από τον

κλινικό χώρο της εφαρµοσµένης ψυχολογίας υποστηρίζουν ότι: 

Τα σταυρόλεξα βελτιώνουν την ευφράδεια των µαθητών

και έχουν ευεργετική επίδραση στην προσληψιµότητα

και στις επιδόσεις τους.    

http://www.huichawaii.org/assets/et_zain_samya_2013.pdf

http://web.haskins.yale.edu/sr/SR089/SR089_10.pdf

Τα σταυρόλεξα δεν απαιτούν πολλή δουλειά, αλλά έχουν

τεράστιο αντίκτυπο στις επιδόσεις των µαθητών/τριών και

στην εξοικείωση τους µε το υλικό.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.4079/pdf



Στάδια κατασκευής ενός
σταυρολέξου µέσω του

εργαλείου JCross από την σουίτα των
Hot Potatoes



ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
http://intranet.fesb.hr/portals/0/docs/radni_materijali.pdf
(page 30)
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∆ιαδικασία εφαρµογής



Μορφοποίηση και ρύθµιση κενών



Μορφοποίηση και ρύθµιση κενών



Εισαγωγή ορισµών και εννοιών



Τελική επιλογή για
ανάρτηση στο διαδίκτυο (html)



� Τελική εφαρµογή µέσω ιστοσελίδας

http://kotsifakos.mysch.gr



http://kotsifakos.mysch.gr



Σταυρόλεξα προς εφαρµογή µε
οδηγίες χρήσης



Παρατήρηση: εφαρµογές σε πολλά
στάδια της διδακτικής πράξης

Παρουσίαση των εκδοχών σε µαθητές και

µαθήτριες των ΕΠΑΛ.

� Πριν την παρουσίαση του κεφαλαίου

(σύσταση: µε ανοιχτά βιβλία)

� Μετά την µελέτη µίας ενότητας (αξιολόγηση)

� Σε οµαδοσυνεργατικά πλαίσια (κατασκευή

σταυρολέξων ανάλογα την διαφοροποίηση) ή

και µε ελεύθερη επιλογή από το σώµα της

ύλης (άσκηση ή επανάληψη)



Παρουσίαση αποτελεσµάτων

� 81 % των µαθητών/τριών συµµετείχε ενεργά

στην δόµηση σταυρολέξων.

� 60 % των µαθητών/τριων δήλωσαν ότι η

διαδικασία τους βοήθησε να εξοικειωθούν

γενικότερα µε την ύλη του µαθήµατος. 

� 55 % µπόρεσαν, µέσω των σταυρολέξων, να

προσεγγίσουν και να συνδέσουν πιο άνετα τις

έννοιες των εργαστηριακών ασκήσεων του

µαθήµατος και της θεωρίας.



Κατάληξη

Το σηµαντικότερο είναι να
διδάξουµε στα παιδιά το µοντέλο. 
Η εξάσκηση θα κάνει τα υπόλοιπα.                        



Οργάνωση της επιµόρφωσης

Το υλικό της εισήγησης

αξιοποιήθηκε στα πλαίσια επιµόρφωσης

που οργάνωσαν οι σύµβουλοι

∆ρ. Παπαδηµητρίου Αλέξανδρος &

∆ρ. Στυλιανός Καραγιάννης

Η επιµόρφωση πραγµατοποιήθηκε την

Πέµπτη 2 Απριλίου 2014 στο 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών.
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http://kotsifakos.mysch.gr (ανάκτηση Μάρτιος 2015)
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