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• Πώς θα διδάξουμε τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες μαζί με τους άλλους
μαθητές είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και πρόκληση
για το Ενιαίο Σχολείο. 

• Ως καθηγητές δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να
αντιμετωπίσουμε μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται
σε πραγματικές αισθητηριακές, πνευματικές, 
ψυχολογικές και/ή κινητηριακές δυσκολίες που δεν
αναφέρονται σε κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές
δυσκολίες.



• Πρέπει όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από προηγούμενες
καταστάσεις, να εισάγονται στο κανονικό σχολικό
σύστημα χωρίς μετακίνηση ανάμεσα στην ηλικία και τη
βαθμίδα εκπαίδευσης; 

• Τι είδους πηγές ή υποστήριξη χρειάζονται οι μαθητές με
διαφορετικούς τύπους ειδικών αναγκών (οπτικές, 
ακουστικές, γνωστικές δυσκολίες, διαταραχές
συμπεριφοράς, πολλαπλών δυσκολιών) απαιτούνται
ώστε να μπορούν να σπουδάσουν στο ενιαίο σχολείο με
ακαδημαϊκές επιτυχίες; 



Εξέταση της δομής της
διδασκαλίας

Εξέταση των απαιτήσεων
και των κριτηρίων

αξιολόγησης της εργασίας

Εξέταση του μαθησιακού
περιβάλλοντος

Δημιουργία εναλλακτικών
δραστηριοτήτων που

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή
και την αλληλεπίδραση

Εξέταση της
διδασκόμενης ύλης

Εξέταση της
υποστηρικτικής δομής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Α.Π.



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προσαρμογή του τι

θα διδαχθεί

Συμπληρωματικό
Πρόσθεση στο γενικό

Α.Π. κοινωνικών, 
επικοινωνιακών,

μελετών ή δεξιοτήτων
επεξεργασίας.

Απλοποιημένο
Αλλαγή του επιπέδου

δυσκολίας ή
λιγότερων στόχων.

Εναλλακτικό
Λειτουργικές δεξιότητες

και ενσωματωμένες
κοινωνικές, 

επικοινωνιακές
και κινητηριακές

δεξιότητες.



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
Προσαρμογή του πως

θα διδαχθεί

Διδακτικό κίνητρο για είσοδο

Δυσκολία / ποσό
Βοήθειας

Μορφή / Υλικό

Ανταπόκριση του μαθητή
στην έξοδο

Δυσκολία / ποσό
Βοήθειας

Μορφή / Υλικό



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
Πότε, που, και με ποιόν

Πότε
Προσαρμογή
προγράμματος

Που
Προσαρμογή χώρου

Ποιος
Προσαρμογή

εκπαιδευτικού, 
ομάδας



Προσαρμογή στα μαθησιακά αποτελέσματα του
Α.Π.

•Προσαρμογή προτύπων επίδοσης.
•Προσαρμογή ρυθμού μάθησης.
•Ίδιο περιεχόμενο αλλά λιγότερο σύνθετο.
•Ίδιο περιεχόμενο με τις λειτουργικές/άμεσες

εφαρμογές.
•Προσαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης ή του

τρόπου βαθμολόγησης. 
•Ρύθμιση των τεχνικών διαχείρισης.



Μαθησιακό περιβάλλον

• Μπορούν να γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον της
σχολικής τάξης που να διευκολύνει τη συμμετοχή;



Εξέταση των υλικών για τη μάθηση που θα
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του μαθητή

• Ίδιο περιεχόμενο με μεταβλητό μέγεθος, αριθμό ή
μορφή

• Πρόσθετα ή διαφορετικά υλικά/συσκευές. 

• Υλικά που επιτρέπουν διαφορετικό τρόπο εισόδου.

• Υλικά που επιτρέπουν διαφορετικό τρόπο εξόδου. 

• Υλικά που μειώνουν το επίπεδο αφαίρεσης στην
πληροφορία. 



Υποστηρικτική δομή

• Απαιτείται προσωπική βοήθεια για να εξασφαλίσει τη
συμμετοχή; 

• Από τους ομότιμους της γενικής εκπαίδευσης; 

• Από την υποστήριξη βοηθών ή άλλων;



Διαφορετικές δραστηριότητες που διευκολύνουν τη
συμμετοχή και την αλληλεπίδραση

• Θα χρειαστεί διαφορετική δραστηριότητα για τον
μαθητή και τους ομότιμους των μικρών ομάδων; 



Παρουσίαση- πως παρουσιάζεται το υλικό στο
μαθητή;

Παραδείγματα

• Σαφής περιγραφή των εργασιών.

• Αύξηση του μεγέθους των γραμμάτων. 

• Επανάληψη των οδηγιών. 

• Σύστημα ανάγνωσης τυφλών. 

• Χρήση ηχογραφημένων βιβλίων αντί φωτοτυπιών.



Ανταπόκριση – Πως ο μαθητής επιδεικνύει τη γνώση
του. 

Παραδείγματα: 
• Να επιτρέπουμε ο μαθητής να σημειώνει τις απαντήσεις

σε ένα βιβλίο αντί σε ένα χαρτί. 
• Προφορικός έλεγχος αντί γραπτή εργασία. 
• Γρήγορες απαντήσεις αντί έκθεσης. 
• Μη προφορικές απαντήσεις σε ένα τεστ πολλαπλής

επιλογής.

Ρυθμίσεις—Πότε και που εργάζεται ο μαθητής. 
Παραδείγματα: 
• Παροχή ήσυχου περιβάλλοντος.
• Ειδικός φωτισμός.
• Μουσική υπόβαθρου ή διαφορετικό δωμάτιο. 



Χρονοδιάγραμμα
• Περισσότερος χρόνος, συχνά διαλείμματα. 

Ρυθμός
• Οι αργοί μαθητές χρειάζονται περισσότερο χρόνο ενώ οι

προικισμένοι λιγότερο. 



Υλικό παρουσίασης – Απαιτούνται αλλαγές:
• Επίπεδο δυσκολίας ανάγνωσης; 
• Παροχή εναλλακτικών υλικών ανάγνωσης; 

Μορφή υλικού: Οπτικό, ακουστικό, πολύ-
αισθητηριακό; 

• Μέγεθος εκτύπωσης; 
• Περιγραφή της σελίδας;
• Υπογραμμισμένη πληροφορία για περισσότερη έμφαση;



Παρουσίαση – Ο μαθητής χρειάζεται: 
• Διοργανωτές προώθησης; 
• Πολύ-αισθητηριακές ή/και πολυμεσικές παρουσιάσεις; 
• Συχνότερες διακοπές ειδικά για μαθητές με διαταραχή

ελλειμματικής προσοχής; 
• Προ-διδασκαλία για κεντρική ιδέα, για μαθητές με

πτωχό λεξιλόγιο, για μαθητές χαμηλότερων ικανοτήτων; 
• Μικρή ομάδα ή ένας προς έναν; 



Ανταπόκριση του μαθητή – Απαιτείται:
• Προχωρημένη εξάσκηση όταν του ζητείται να κάνει

επιλογή προφορικής ανάγνωσης; 
• Εναλλακτική στις γραπτές ή στις προφορικές

απαντήσεις; 
• Εναλλακτικές στη γραφή; 
• Λίστα λέξεων ή γρήγορες απαντήσεις; 
• Περισσότερος χρόνος; 
• Προσαρμοσμένα βιβλία(μεγάλα γράμματα, για τυφλούς, 

υπογραμμισμένη προσαρμοσμένη ύλη); 
• Υποστήριξη μαθηματικών πράξεων: χάρτες γεγονότων, 

calculators; 



Αξιολόγηση
• Προφορική εξέταση αντί για γραπτή; 
• Εναλλακτικά projects; 
• Προσαρμογές στο γραπτό τεστ: π.χ. μέγεθος εκτύπωσης, 

πολλαπλής επιλογής αντί για περιγραφή, λιγότερες
επιλογές;



Κίνητρο στους μαθητές
• Ενδιαφέρον.
• Εμπιστοσύνη.
• Ανεξαρτησία.
• Επιμονή. 
• Διασκέδαση.
• Μάθηση σύμφωνα με τύπο νοημοσύνης.
• Μάθηση σύμφωνα με το Μαθησιακό στιλ.
• Επιλογή ανάμεσα σε ατομική ή ομαδική δουλειά.
• Εμπλοκή του μαθητή στη διαμόρφωση των κριτηρίων

αξιολόγησης.
• Εξατομικευμένες δραστηριότητες



• Η τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος για την
αντιμετώπιση των προηγούμενων ζητημάτων που
ετέθησαν διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες (King-
Sears, 2001) :
– διευκόλυνση-συμβιβασμός,
– προσαρμογή, 
– παράλληλα μαθησιακά αποτελέσματα στο Α.Π.,
– επικάλυψη του Α.Π και της διδασκαλίας. 

• Ο Switlick (1997) εξηγεί ότι σκοπός της τροποποίησης
του Α.Π. είναι να «ενεργοποιήσουμε ένα άτομο για να
αντισταθμίσει τις πνευματικές, φυσικές ή
συμπεριφορικές προκλήσεις» και να δημιουργήσουμε
μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία θα «επιτρέπουν στο
άτομο να χρησιμοποιεί το υπάρχον ρεπερτόριο
δεξιοτήτων όσο προωθείται η απόκτηση νέων γνώσεων
και δεξιοτήτων».



Διευκόλυνση-συμβιβασμός
• Χρησιμοποιείται για να σημάνει μια τροποποίηση της

διδακτικής μεθόδου ή της μεθόδου της επίδοσης του
μαθητή και δεν αλλάζει το περιεχόμενο ή τη
εννοιολογική δυσκολία του Α.Π. 

• Η μέθοδος αυτή μέσω της χρήσης
βοηθητικών/προσαρμοστικών τεχνολογιών επιτρέπει
στους μαθητές να συμπληρώσουν τις εργασίες τους στο
γενικό Α.Π. τις οποίες θα ήταν δύσκολο να τις
συμπληρώσουν με άλλο τρόπο. 

• Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας
και μάθησης. Οπτικοακουστικό υλικό, βιντεοπροβολείς,  
εικονογραφικές αναπαραστάσεις, τροποποίηση του
ποσού εισόδου, της χρονικής διάρκειας, κ.α.



Προσαρμογή
• Είναι μια τροποποίηση στη διανομή των διδακτικών

μεθόδων και των επιδιωκόμενων στόχων της επίδοσης
του μαθητή που δεν αλλάζει το περιεχόμενο αλλά
αλλάζει ελαφρώς την εννοιολογική δυσκολία του Α.Π. 

• Η προσαρμογή γίνεται με τη διαφοροποίηση των
διδακτικών υλικών και στρατηγικών καθώς και
δραστηριότητες. Για παράδειγμα, οι καθηγητές μπορούν
να δημιουργήσουν μαθήματα που να στοχεύουν στις
προσωπικές ανάγκες κάθε μαθητή προσφέροντας
προσαρμοσμένες εργασίες. 

• Οι πιο αποτελεσματικές προσαρμογές σχεδιάζονται για
να διευκολύνουν την κοινωνική και διδακτική συμμετοχή
σε δραστηριότητες της τάξης.       (Janney & Snell, 2000)



Παράλληλα μαθησιακά αποτελέσματα στο Α.Π. 
• Είναι τροποποιήσεις της διδασκαλίας και των

επιδιωκόμενων στόχων της επίδοσης του μαθητή. 
• Δεν αλλάζουμε το περιεχόμενο και τις υποκρυπτόμενες

αρχές των εκπαιδευτικών στόχων για κάποιους μαθητές.
• Η διαφοροποίηση έγκειται στην έκταση της (ελαφριάς) 

αλλαγής της εννοιολογικής δυσκολίας. Η διαφορά με την
προσαρμογή είναι η έκταση των αλλαγών της
εννοιολογικής δυσκολίας.

• Οι μαθητές με πολλαπλές δυσκολίες υποβοηθούνται με
αυτή τη μέθοδο. 

• Είναι χρήσιμη επίσης και για προικισμένα και
ταλαντούχα παιδιά που απαιτούν περισσότερη
εννοιολογική δυσκολία στη διδασκαλία και στην
εφαρμογή.



Επικάλυψη του Α.Π. και της διδασκαλίας
• Είναι τροποποίηση στο Α.Π. έτσι ώστε να δημιουργεί

επικάλυψη ή κοινούς στόχους στα μαθησιακά
αποτελέσματα των διαφορετικών μαθητών. 

• Δεν είναι απευθείας τροποποίηση του γενικού Α.Π. 
• Είναι ενσωμάτωση των ειδικών ατομικών στόχων και

προσδοκιών για μαθητές με διαφορετικές ανάγκες.
• Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα στοιχεία του Α.Π., 

όπως το υπόβαθρο, οι εννοιολογικές δυσκολίες και οι
μέθοδοι διδασκαλίας για μαθητές με ειδικές ανάγκες
σχεδιάζονται πολύ διαφορετικά από εκείνες της γενικής
εκπαίδευσης. 



Σύνοψη

Διαφορετικοί/ 
Διαφορετική

Τροποποιημένοι/ 
Διαφορετική

Τροποποιημένοι/ 
Διαφορετική

Τροποποιημένοι/ 
Ίδια για όλους

Μέθοδοι
διδασκαλίας/

Αξιολόγηση

ΤροποποιημένοιΔιαφορετικήΔιαφορετικήΕπικάλυψη του
Α.Π. και της
διδασκαλίας

ΤροποποιημένοιΣημαντικά
τροποποιημένη

Ίδια με το Α.Π. 
με της γενικής
εκπαίδευσης

Παράλληλα
μαθησιακά
αποτελέσματα
στο Α.Π.

ΤροποποιημένοιΕλαφρώς
τροποποιημένη

Ίδια με το Α.Π. 
με της γενικής
εκπαίδευσης

Προσαρμογή

Ίδιοι ή
τροποποιημένοι

Ίδια με το Α.Π. 
με της γενικής
εκπαίδευσης

Ίδια με το Α.Π. 
με της γενικής
εκπαίδευσης

Διευκόλυνση-
συμβιβασμός

Επιδιωκόμενοι
στόχοι

(έξοδος)

Εννοιολογική
δυσκολία.

(είσοδος)

Παρεχόμενη
γνώση

(είσοδος)

Τύποι



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Ελένη είναι 14 ετών και έχει ψυχωσική παρορμητική
διαταραχή και αναπτυξιακή καθυστέρηση. Αυτή,
λειτουργεί στο πλησιέστερο επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά
έχει δυσκολία στη λήψη αποφάσεων και στις εργασίες που
απαιτούν προσοχή (π. χ. μαθηματικά).

Τι προσαρμογές μπορούν να γίνουν για να απλοποιηθεί το
Α.Π.; 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

• Πλήρης υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος.

• Απλοποίηση του περιεχομένου περιορίζοντας τεχνικές, 
εννοιολογικές δυσκολίες ή το υλικό που δημιουργεί
σύγχυση. 

• Οι αλλαγές θα αποσκοπούν να δώσουν ένα ειδικό
απολυτήριο παρά ένα κανονικό απολυτήριο (Janney & 
Snell, 2000)



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΤΙ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ
ΩΣ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ
ΩΣ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΑΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ

ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΑΝ ΟΧΙ ΤΟΤΕ



ΑΝ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΟΤΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ
Ν
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ
ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ
Α.Π. ΕΙΔΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣ
Η ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΔΙΑΚΤΙΚΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ



ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1. Μπορεί ο μαθητής να συμμετέχει ενεργά στο μάθημα χωρίς τροποποιήσεις; 
Μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο ουσιαστικό μαθησιακό αποτέλεσμα;

2. Μπορεί η συμμετοχή του μαθητή να βελτιωθεί με την αλλαγή της διδακτικής
διευθέτησης; Από παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις σε:

• Συνεργατικές ομάδες;
• Μικρές ομάδες;
• Συνεργασία σε δυάδες;
• Ομότιμους δασκάλους;

3. Μπορεί η συμμετοχή του μαθητή να αυξηθεί, αν αλλάξουμε τη μορφή του
μαθήματος;

• Διαθεματικές ενότητες;
• Μαθήματα δραστηριοτήτων, παιχνιδιών, προσομοιώσεων, παίξιμο ρόλων;
• Ομαδική έρευνα ή ανακαλυπτική μάθηση;
• Εμπειρικά μαθήματα;
• Μαθήματα κοινοτήτων; 



ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

4. Μπορεί η συμμετοχή του μαθητή και η κατανόηση να αυξηθεί αλλάζοντας το
στιλ διδασκαλίας;

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5. Θα χρειαστεί ο μαθητής προσαρμογή των στόχων του Α.Π.
• Ρύθμιση κριτηρίων επίδοσης.
• Ρύθμιση ρυθμού μάθησης.
• Ίδιο περιεχόμενο αλλά λιγότερο σύνθετο.
• Παρόμοιο περιεχόμενο με λειτουργικές/άμεσες εφαρμογές.
• Ρύθμιση κριτηρίων αξιολόγησης ή του συστήματος βαθμολόγησης.
• Ρύθμιση τις τεχνικών διαχείρισης.



6. Μπορούν οι αλλαγές που θα γίνουν σε περιβάλλον
σχολικής τάξης να διευκολύνουν τη συμμετοχή;

• Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις.
• Κοινωνικοί ρόλοι.

7. Είναι απαραίτητο το διαφορετικό υλικό για να
εξασφαλίσει τη συμμετοχή;
• Ίδιο περιεχόμενο, αλλά μεταβλητό σε μέγεθος, αριθμό και
μορφή.
•Πρόσθετο ή διαφορετικό υλικό ή υποστηρικτικές
συσκευές.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ



• Υλικό που επιτρέπει ένα διαφορετικό τρόπο εισόδου.
• Υλικό που επιτρέπει ένα διαφορετικό τρόπο εξόδου.
• Υλικό που παράγει επίπεδο αφαίρεσης* στην
πληροφορία.

8. Θα απαιτηθεί προσωπική βοήθεια για να εξασφαλιστεί η
συμμετοχή;
• Από ομότιμους ή από τον εκπαιδευτικό;
• Από τον υποστηρικτικό διευκολυντή;
• Από τους θεραπευτές;
• Από το βοηθό;
• Από άλλους;
Αφαίρεση: είναι η νοητική λειτουργία όπου από το σύνολο των λεπτομερειών μιας
οντότητας ή ενός γεγονότος, επιλέγουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας μόνο σε
κάποιες, αφαιρώντας τις υπόλοιπες.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ



9. Θα απαιτηθεί να σχεδιαστεί και να διατεθεί στο μαθητή
και σε μια μικρή ομάδα;

• Στη σχολική τάξη;

• Σε άλλα περιβάλλοντα γενικής εκπαίδευσης;

• Σε περιβάλλοντα κοινοτήτων μάθησης;

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ



• Χωρίς προσαρμογή: Υποστηρίζει τα μαθησιακά
αποτελέσματα του τυπικού Α.Π.

• Διαφορετικοί στόχοι στην ίδια δραστηριότητα και
Α.Π.: Ο μαθητής με εξατομικευμένο πρόγραμμα
συμμετέχει στην ίδια δραστηριότητα με τους άλλους
μαθητές, αλλά με διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους.

• Ένας μαθητής με μικρής διάρκειας προσοχή εργάζεται
για 5 λεπτά.

• Χρησιμοποιεί ένα διακόπτη για να ενεργοποιεί μια
επικοινωνιακή συσκευή επικοινωνίας κατά τη συζήτηση
στην τάξη.

• Εκφράζει τις σκέψεις του σχεδιάζοντας κάτι αντί να
γράφει.

• Κρατώντας ένα βιβλίο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



• Κατανοεί τα αποτελέσματα του δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου πάρα να συγκρατεί ονόματα και ημερομηνίες των
γνωστών μαχών.

• Προσαρμογές υλικού και περιβάλλοντος: Αξιοποιούνται
αλλαγές του υλικού ή του περιβάλλοντος έτσι ώστε να
μπορεί να συμμετέχει ο μαθητής που χρειάζεται
εξατομικευμένη διδασκαλία; Παραδείγματα:

• Να μάθει 5 έννοιες από τη λίστα αντί για τις 20. 
• Να συμπληρώσει μια εργασία χρησιμοποιώντας εικόνες

παρά γραμμένες οδηγίες.
• Αλλαγή της ομαδοποίησης από μεγάλες ομάδες σε μικρές

ομάδες. 
• Αλλαγή της διδασκαλίας από διάλεξη σε συνεργατική

διδασκαλία.
• Χρησιμοποιώντας έναν Η/Υ για το γράψιμο μιας εργασίας

αντί για μολύβι και χαρτί. 
• Διαβάζοντας ένα τεστ σε κάποιο μαθητή.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



• Χρωματίζοντας τις σημαντικές έννοιες σε ένα βιβλίο.
• Δίνοντας ένα ηχογραφημένο διήγημα στο μαθητή.
• Χρησιμοποιώντας κείμενο με μεγέθυνση.
• Χρησιμοποιώντας μια υποβοηθητική τεχνολογική

συσκευή.
• Χρησιμοποιώντας οπτικά βοηθήματα σε αυτούς που δεν

μπορούν να προσηλωθούν σε μια εργασία. 
• Σημειώνοντας τις βασικές έννοιες κατά τη διάρκεια της

διάλεξης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



• Παροχή φυσικής βοήθειας: βοήθεια από κάποιο
άτομο (συμμαθητή ή βοηθό ή εκπαιδευμένο γονιό) είναι
απαραίτητη σε κάποιο μαθητή που συμμετέχει σε μια
δραστηριότητα της τάξης. 

Παραδείγματα:
• Ξεκίνημα ενός Η/Υ για ένα μαθητή που χρειάζεται Ε.Δ. 
• Καθοδήγηση του χεριού κατά το γράψιμο.
• Βοήθεια στην ενεργοποίηση ενός διακόπτη.
• Συμπλήρωση κάποιων βημάτων σε μια δραστηριότητα

και συμπλήρωση από το μαθητή που χρειάζεται Ε.Δ. να
συμπληρώσει το υπόλοιπο.

• Μετακινώντας ένα μαθητή με αναπηρικό καροτσάκι
στην επόμενη δραστηριότητα.



Εναλλακτικό/Υποκατάτατο (λειτουργικό) Α.Π.:  
Πρέπει να μετρήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά πριν από
την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Μπορεί να λάβει χώρα
σε μια τάξη ενιαίου σχολείου;

Παραδείγματα:
• Διδασκαλία με κοινότητες μάθησης.
• Μάθηση για τη χρήση μιας επικοινωνιακής συσκευής.
• Μάθηση δεξιοτήτων μαγειρικής στο σπίτι.



1.Είσοδος
Προσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας στο μαθητή.

Παραδείγματα:
• Χρήση διαφορετικών οπτικών βοηθημάτων.
• Σχεδίαση πιο συγκεκριμένων παραδειγμάτων.
• Παροχή χειρονακτικών δραστηριοτήτων.
• Συνεργατική μάθηση.

ΕΝΝΙΑ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ



2.Έξοδος

Προσαρμογή στον τρόπο ανταπόκρισης του μαθητή στη
διδασκαλία.

Παραδείγματα:

• Προφορική αντί γραπτή απάντηση.

• Χρήση ενός επικοινωνιακού βιβλίου. 

• Γνώση ή δεξιότητες μέσω χειρονακτικών υλικών.



3.Χρόνος
• Προσαρμογή του καταμερισμένου και επιτρεπόμενου

χρόνου για μάθηση, εργασία συμπλήρωσης ή τεστ.

Για παράδειγμα:
• Εξατομίκευση του χρονοδιαγράμματος για τη

συμπλήρωση μιας εργασίας
• Διαφορετικός ρυθμός μάθησης (αυξημένος ή μειωμένος) 

για κάποιους μαθητές.



4.Δυσκολία
• Προσαρμογή του επίπεδου δεξιοτήτων, του τύπου

προβλήματος ή των κανόνων με τους οποίους θα
προσεγγίσει ο μαθητής την εργασία.

Παραδείγματα:
• Να επιτρέπετε τη χρήση υπολογιστήρα (calculator) για

τη λύση μαθηματικών προβλημάτων. 
• Να απλοποιείτε τις οδηγίες της εργασίας. 
• Να αλλάζετε τους κανόνες για να διευκολύνουν τις

ανάγκες του μαθητή.



5.Επίπεδα Υποστήριξης

• Αύξηση το ποσού της προσωπικής βοήθειας για κάποιο
μαθητή που χρειάζεται Ε.Δ.

Παραδείγματα:

• Αναθέστε ομότιμους φίλους.

• Διδακτική βοήθεια. 

• ομότιμους δασκάλους.



6.Μέγεθος
• Προσαρμογή του αριθμού των αντικειμένων, στοιχείων ή

εννοιών που προσδοκά να μάθει ή να συμπληρώσει ο
μαθητής.

Παράδειγμα:
• Μειώστε τον αριθμό των όρων ή εννοιών ή εργασιών που

πρέπει να μάθει ή να κάνει ο μαθητής σε ένα μάθημα. 



7. Βαθμός συμμετοχής

• Προσαρμογή της έκτασης στην οποία ο μαθητής θα
εμπλέκεται ενεργά σε μια εργασία.

Παραδείγματα:

• Κάποιος μαθητής καταγράφει σε έναν πίνακα τα
δεδομένα που του δίνει ένας άλλος μαθητής που παίρνει
μετρήσεις σε ένα κύκλωμα.

• Στη γεωγραφία ένας μαθητής κρατά την υδρόγειο
σφαίρα ενώ οι άλλοι επισημαίνουν τις τοποθεσίες.



8. Εναλλακτικοί στόχοι

• Προσαρμογή των μαθησιακών στόχων ή των
μαθησιακών αποτελεσμάτων για το ίδιο εκπαιδευτικό
υλικό.

Για παράδειγμα:

• Κάποιοι μαθητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν ένα
κύκλωμα και κάποιοι άλλοι να εξηγούν τη λειτουργία του
κυκλώματος.

• Στη γεωγραφία προσδοκούμαι ένας μαθητής να είναι
ικανός να εντοπίζει τις χώρες, ενώ οι άλλοι να εντοπίζουν
τις πρωτεύουσες.



9. Υποκατάστατο αναλυτικού προγράμματος
• Προμήθεια διαφορετικής διδασκαλίας και διαφορετικού

υλικού για να πετύχει κάθε μαθητής τους προσωπικούς
μαθησιακούς του στόχους. 

Παραδείγματα:
• Κατά τη διάρκεια ενός τεστ γλώσσας ένας μαθητής

συμπληρώνει το τεστ στον Η/Υ.
• Εξατομίκευση ενός χρονοδιαγράμματος για τη

συμπλήρωση μιας εργασίας.
• Διαφορετικός ρυθμός μάθησης (αυξημένος ή μειωμένος) 

για κάποιους μαθητές.



Παράδειγμα 1
• Ο Θανάσης είναι 14 ετών με χαρακτηριστικά διάχυτης

αναπτυξιακής διαταραχής. Έχει μια ευρεία περιοχή
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Οι λεκτικές δεξιότητες, η
κατανόηση κειμένου και οι γενικές γνώσεις είναι τα
δυνατά του σημεία, ενώ βρίσκει τα μαθηματικά και
άλλες δεξιότητες που απαιτούν πολύπλοκη λήψη
αποφάσεων πιο προκλητικές.

• Όταν δίνονται στο Θανάση δραστηριότητες που
απαιτούν δεξιότητες ανώτερης πνευματικής λειτουργίας
τότε εμπλέκεται σε αυτοκαταστροφικές διαδικασίες για
να αποφύγει τη συμπλήρωση της εργασίας.

• Προσαρμογή Α.Π.: Το περιεχόμενο απλοποιήθηκε ώστε
να περιορίζονται οι τεχνικές και οι εννοιολογικές
δυσκολίες ή η πολύπλοκη ύλη. Ο Θανάσης συμπλήρωσε
επιτυχώς την εργασία του.



Παράδειγμα 2

• Ο Γιάννης είναι μαθητής με συνηθισμένη διανοητική
ικανότητα σε μια τάξη με παιδιά με διάφορες
συναισθηματικές διαταραχές. Αυτός σπάνια
συμπληρώνει τη δραστηριότητά του και συχνά
εμπλέκεται σε διασπαστικές διαταραχές.

• Όταν του δίνονται να αντιγράψει κάποιο κείμενο τότε
ξεκινάει μια διασπαστική συμπεριφορά για να αποφύγει
την εργασία.

• Προσαρμογή Α.Π.:Ο καθηγητής του γνώριζε ότι του
αρέσουν τα παιχνίδια Nintendo. Έτσι, δημιούργησε άλλη
εργασία προσαρμοσμένη σε παιχνίδια Nintendo για να
παίξει το δικό του παιχνίδι. Ο Γιάννης ολοκλήρωσε την
εργασία του χωρίς διασπαστικές διαταραχές.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Βρείτε την προσαρμογή που θα κάνετε
στις επόμενες μελέτες περίπτωσης



1η μελέτη περίπτωσης
Η Αλίκη είναι μια μαθήτρια που εύκολα αποσπάται η
προσοχή της. Αυτή, συγκεντρώνεται για λίγο χρόνο, αλλά
όταν της δίνεται μια μεγάλη εργασία, τότε κοιμάται και δεν
την ολοκληρώνει. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα
συμπεριφοράς. Όταν στην Αλίκη δίνονται να λύσει 20 
μαθηματικά προβλήματα, τότε λύνει μόνο τα 10. Εντούτοις, 
αυτή δείχνει να κατέχει καλά όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. 
Αν βαθμολογηθεί για τα 20 προβλήματα, τότε θα αδικηθεί
διότι ο βαθμός της δεν θα αντιπροσωπεύει τη γνώση της για
το διδασκόμενο μάθημα. 
Ποιόν τύπο προσαρμογής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
ένας αποτελεσματικός καθηγητής για να εξασφαλίσει ότι ο
βαθμός της Αλίκης για το μάθημα θα αντανακλά ότι έχει
πετύχει όλα τα κριτήρια αξιολόγησης; 



Ο Ιάκωβος είναι ένας επιμελής, σκληρά εργαζόμενος
μαθητής, του οποίου οι βαθμοί είναι πολύ σημαντικοί γι΄
αυτόν. Αυτός μένει προσηλωμένος σε μια εργασία, αλλά
μερικές φορές δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εργασία του
στον κατάλληλο χρόνο. Αυτός κατανοεί την ύλη καλά, αλλά
όταν πιέζεται να εργαστεί για να ολοκληρώσει εργασίες σε
μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, τότε δεν κατέχει όλα τα
κριτήρια αξιολόγησης. 

Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ένας
αποτελεσματικός καθηγητής για να εξασφαλίσει ότι ο
βαθμός του Ιάκωβου για το μάθημα θα αντανακλά ότι έχει
πετύχει όλα τα κριτήρια αξιολόγησης; 

2η μελέτη περίπτωσης



Ο Αχιλλέας συγκεντρώνεται δύσκολα όταν ο καθηγητής
δίνει από καθέδρας διδασκαλία. Αυτός χρειάζεται να κάνει
κάτι ενεργητικά για να μπορεί να παραμένει
προσηλωμένος. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος για την ανάγνωση ενός
χάρτη, ποιόν τύπο προσαρμογής θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει ένας αποτελεσματικός καθηγητής για να
εξασφαλίσει ότι ο Αχιλλέας θα παραμείνει προσηλωμένος
στο μάθημα και θα μάθει την ύλη; 

3η μελέτη περίπτωσης



Η Μάρθα είναι μια μαθήτρια με προβλήματα όρασης που
έχει δυσκολία να διαβάσει ένα κείμενο. Τα βιβλία που
χρησιμοποιούν στο μάθημα έχουν γραφικά με μικρούς
αριθμούς και γράμματα. 

Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να κάνει ο καθηγητής της
για να εξασφαλίσει ότι η Μάρθα θα πετύχει τα κριτήρια
αξιολόγησης;

4η μελέτη περίπτωσης



Ο Δημήτρης είναι ένας μαθητής ο οποίος έχει αναπτυξιακή
καθυστέρηση και είναι ενταγμένος σε μια αυτοκινούμενη τάξη. 
Ενώ οι άλλοι μαθητές διερευνούν το ηλεκτρικό ρεύμα, ο
Δημήτρης αναπτύσσει δεξιότητες σύμφωνα με τα λειτουργικά
πρότυπα τοποθετώντας μανταλάκια με ενδείξεις στους
αγωγούς του κυκλώματος.  

Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο
καθηγητής ώστε ο Δημήτρης να πετύχει τα κριτήρια
αξιολόγησης; 

5η μελέτη περίπτωσης



Ο Λευτέρης, ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες, κατά
την εκμάθηση των δικτύων Η/Υ, έχει δυσκολία να
επεξεργαστεί την πληροφορία στη μακροχρόνια μνήμη. Του
ζητείται να αντιμετωπίσει ένα διαγνωστικό πρόβλημα
δικτύου από μνήμης με την υπόλοιπη τάξη. 

Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο
καθηγητής, ώστε ο Λευτέρης να πετύχει τα κριτήρια
αξιολόγησης;

6η μελέτη περίπτωσης



Ο Θανάσης έχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με
υπερκινητικότητα και έχει σοβαρό πρόβλημα να παραμένει
προσηλωμένος στο μάθημα και σε μια εργασία. Αυτός
ξεκινάει μια εργασία, αλλά πολύ γρήγορα έχει διασπαστικές
τάσεις. Όταν η συμπεριφορά του επισημαίνεται σε αυτόν, 
αυτός μπορεί να ανακατευθύνει την προσοχή του και να
συνεχίσει την εργασία του. 

Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο
καθηγητής ώστε ο Λευτέρης να πετύχει τα κριτήρια
αξιολόγησης;

7η μελέτη περίπτωσης



Η Ελένη έχει μια μεγάλη δυσκολία με τις γραπτές εργασίες. 
Όταν της ζητείται να κάνει μια γραπτή εργασία για την
κατανόηση κειμένου του περιεχομένου του μαθήματος, η
Ελένη δεν είναι σε θέση να την κάνει. Εντούτοις, όταν της
ζητείται να πει τι ακριβώς διάβασε, αυτή απαντάει με
ευκρίνεια και δείχνει να έχει κατανοήσει την ύλη. Η Ελένη
είναι επίσης πολύ φιλότεχνη και δημιουργική.

Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο
καθηγητής, ώστε η Ελένη να επιδείξει τη δεξιοτεχνία της στην
κατανόηση κειμένου. 

8η μελέτη περίπτωσης



Η Ναταλία είναι μια μαθήτρια με αναπτυξιακές
δυσκολίες. Αυτή είναι ενταγμένη σε κανονική τάξη, αλλά
δεν μπορεί να κατανοήσει όλες τις έννοιες που
απαιτούνται για τα μαθηματικά.

Ποιόν τύπο προσαρμογής πρέπει να χρησιμοποιήσει ο
καθηγητής, ώστε η Ναταλία να επιδείξει τη δεξιοτεχνία
της στα μαθηματικά και να πετύχει τα κριτήρια
αξιολόγησης;

9η μελέτη περίπτωσης



Προσαρμογή μαθήματος
1. Επιλογή του μαθήματος:

Ελληνικά μαθηματικά φυσική ιστορία …………………

Βαθμίδα εκπαίδευσης:…………………………

2. Επιλογή του θέματος που θα διδαχθεί μια μέρα:

3. Μαθησιακά αποτελέσματα: Στο τέλος του μαθήματος οι περισσότεροι
μαθητές θα είναι ικανοί να:1)…………………2)…………………3)………………

4. Σύντομη περιγραφή του μαθήματος για τους περισσότερους
μαθητές:………………………………………………………………………………….

5. Προσδιορισμός των μαθητών που θα χρειαστούν προσαρμογή
μαθήματος:……………………………………………………………………………….

6. Χρήση των «εννιά τύπων προσαρμογής» σχετικά με τους
τρόπους που θα μπορούσες να προσαρμόσεις, τι και πως θα
διδάξεις για να προσαρμόζεις τους μαθητές με ειδικές ανάγκες.



Υποκατάστατο Α.Π.Εναλλακτικοί στόχοιΒαθμός συμμετοχής

ΜέγεθοςΕπίπεδο υποστήριξηςΔυσκολία

ΧρόνοςΈξοδοςΕίσοδος



Προσαρμογή μαθήματος
1. Επιλογή του μαθήματος:

Ελληνικά Μαθηματικά Φυσική Ιστορία …………………

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Α’ Γυμνασίου

2. Επιλογή του θέματος που θα διδαχθεί μια μέρα: Κατανόηση
εννοιών στο κείμενο

3. Μαθησιακά αποτελέσματα: Στο τέλος του μαθήματος οι περισσότεροι
μαθητές θα είναι ικανοί να: κατανοούν τη σημασία των νέων εννοιών

4. Σύντομη περιγραφή του μαθήματος για τους περισσότερους
μαθητές: α)να συμπληρώσουν μια δραστηριότητα ταιριάσματος των
εννοιών με τη σημασία τους. β) θα επιλέξουν μια έννοια και θα την
αναλύσουν.

5. Προσδιορισμός των μαθητών που θα χρειαστούν προσαρμογή
μαθήματος: Ελένη, Κώστας

6. Χρήση των «εννιά τύπων προσαρμογής» σχετικά με τους
τρόπους που θα μπορούσες να προσαρμόσεις, τι και πως θα
διδάξεις για να προσαρμόζεις τους μαθητές με ειδικές ανάγκες.



Υποκατάστατο Α.Π.
Επιλέξτε ένα άλλο πιο
απλό κείμενο για να
εργαστεί ο μαθητής

Εναλλακτικοί στόχοι
Θέστε το στόχο ο μαθητής
να γράψει τις έννοιες
μόνο ή να τις προφέρει ή
να ακούσει τους ορισμούς
των συμμαθητών του

Βαθμός συμμετοχής
Ζητήστε από το μαθητή
να ελέγξει την περιγραφή
των εννοιών που
περιέγραψαν οι
συμμαθητές του.

Μέγεθος
Επιλέξτε λιγότερες (ή
περισσότερες) έννοιες για
να μάθει ο μαθητής, αλλά
στην ίδια εργασία με τους
άλλους μαθητές

Επίπεδο υποστήριξης
Ζητήστε από έναν
συμμαθητή ή βοηθό να
βοηθήσει το μαθητή να
συμπληρώσει την
εργασία του

Δυσκολία
Επιλέξτε τις εύκολες
έννοιες για να μάθει ο
μαθητής

Χρόνος
Ζητήστε από το μαθητή
να συμπληρώσει την
εργασία στο σπίτι και να
την φέρει την επόμενη
μέρα

Έξοδος
Επιτρέψτε στο μαθητή
καταγράψει όλο ή μέρος
της εργασίας σε
μαγνητόφωνο

Είσοδος
Δημιουργείστε ομάδες και
μοιράστε την εργασία. 
Κάθε μαθητής θα διδάξει
την έννοια που ανέλαβε
στους άλλους



Προσαρμογή μαθήματος
1. Επιλογή του μαθήματος:

Ελληνικά Μαθηματικά Φυσική Ιστορία …………………

Βαθμίδα εκπαίδευσης: Β’ Γυμνασίου

2. Επιλογή του θέματος που θα διδαχθεί μια μέρα: Κατανόηση εννοιών
στο κείμενο

3. Μαθησιακά αποτελέσματα: Στο τέλος του μαθήματος οι περισσότεροι
μαθητές θα είναι ικανοί να: προσδιορίζουν και να εξηγούν τη σχέση μεταξύ
πέντε εννοιών της ενότητας ου μαθήματος

4. Σύντομη περιγραφή του μαθήματος για τους περισσότερους
μαθητές: να διαβάσουν το κείμενο και να γράψουν ένα κείμενο που να
περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των πέντε εννοιών που επέλεξαν.

5. Προσδιορισμός των μαθητών που θα χρειαστούν προσαρμογή
μαθήματος: Ελένη, Κώστας

6. Χρήση των «εννιά τύπων προσαρμογής» σχετικά με τους τρόπους
που θα μπορούσες να προσαρμόσεις, τι και πως θα διδάξεις για να
προσαρμόζεις τους μαθητές με ειδικές ανάγκες.



Υποκατάστατο Α.Π.
Κατά τη διάρκεια του
μαθήματος ο μαθητής
μπορεί να εργαστεί σε
δεξιότητες
πληκτρολόγησης στο
εργαστήριο Η/Υ.

Εναλλακτικοί στόχοι
Θέστε το στόχο ο μαθητής
να γράψει τις βασικές
έννοιες μόνο ή να τις
προφέρει ή να ακούσει τις
περιγραφές.

Βαθμός συμμετοχής
Ζητήστε από το μαθητή να
επιλέξει βιβλία από τη
βιβλιοθήκη που θα
παρέχουν πρόσθετη
πληροφορία για τους
συμμαθητές του.

Μέγεθος
Επιλέξτε λιγότερες (ή
περισσότερες) έννοιες για
να μάθει ο μαθητής, αλλά
στην ίδια εργασία με τους
άλλους μαθητές

Επίπεδο υποστήριξης
Τοποθετήστε τους μαθητές
σε ομάδες για να
συμπληρώσουν την
εργασία. Τα μέλη της
ομάδας θα βοηθήσουν το
μαθητή στο διάβασμα και
στο γράψιμο.

Δυσκολία
Προσδιορίστε τις λέξεις
κλειδιά για το μαθητή αλλά
το υπόλοιπο της εργασίας
να είναι το ίδιο με των
συμμαθητών του

Χρόνος
Επιτρέψτε στο μαθητή μια
μέρα για να συμπληρώσει
την εργασία του ή να την
μελετήσει στο σπίτι. 

Έξοδος
Επιτρέψτε στο μαθητή να
υπαγορεύσει την εργασία
σε μαγνητόφωνο αντί να
γράψει τις απαντήσεις

Είσοδος
Κάντε μια ανάλυση της
ενότητας πριν δώσετε στο
μαθητή να συμπληρώσει
την εργασία του.



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ











Επιλέξτε μια επιλογή από τις A, B, ή Γ που να έχει σχέση με τον τύπο
νοημοσύνης σας:

Επιλογή A (Κιναισθητικός): Στον πιο κάτω χάρτη κόψτε τις κάρτες και
ταξινομήστε τις σε δυο στοίβες: χημικές και φυσικές ιδιότητες.

Επιλογή Β (Οπτικός-Χωρικός): Στον πιο κάτω χάρτη χρωματίστε τις
φυσικές ιδιότητες με κάποιο χρώμα και τις χημικές με ένα άλλο. 
Αγωγιμότητα Πυκνότητα Σφυρηλατησιμότητα Αντιδρά με το νερό

Εκπομπή
θερμότητας και/ή
φωτίζει κατά τη
διάρκεια της
αντίδρασης

Καύσιμο Ολκιμότητα Στιλπνότητα

Χρώμα Ιξώδες Αντίδραση με ένα οξύ Σημείο βρασμού

Απορρόφηση
θερμότητας σε μια
αντίδραση

Όταν θερμαίνεται
σχηματίζει αέριο

Σκληρότητα Δημιουργία
ιζήματος

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ



Επιλογή Γ (Λογικός-Μαθηματικός): Υποδείξτε πότε η κάθε
ιδιότητα από τις πιο κάτω είναι φυσική (Φ) και πότε χημική (Χ).

Ιδιότητα Χ ή Φ Ιδιότητα Χ ή Φ

Αγωγιμότητα Πυκνότητα

Εκπομπή θερμότητας και/ή
φωτίζει κατά τη διάρκεια της
αντίδρασης

Καύσιμο

Χρώμα Ιξώδες

Σφυρηλατησιμότητα Αντίδραση με ένα οξύ

Στιλπνότητα Δημιουργία ιζήματος

Ολκιμότητα Σκληρότητα

Αντιδρά με το νερό Σημείο βρασμού
Απορρόφηση θερμότητας σε μια
αντίδραση

Όταν θερμαίνεται σχηματίζει
αέριο

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Α.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΙΛ



Αποκλίνον Αφομοιωτικό Συγκλίνον Προσαρμοζόμενο

Καταιγισμός
ιδεών

Διάλεξη Εργαστήριο Αυτο-επιλεγόμενες
συνθετικές εργασίες

Ερωτήσεις Ανάγνωση Προσομοιώσεις Σχεδίαση

Οπτικοποίηση Επίδειξη Διδασκαλία με υπολογιστές Προβλήματα ανοικτού
τύπου

Παίξιμο ρόλων Παραδείγματα
επίλυσης προβλήματος

Επίλυση προβλήματος Καταγραφή
προβλημάτων

Συζήτηση Οργάνωση Ερωτήσεις σύντομης απάντησης Εκπαιδευτικές
εκδρομές

Καταγραφή
ημερήσιων
δραστηριοτήτων

Ανάλυση Εργασίες Εργασιακή εμπειρία

Εκπαιδευτικές
Εκδρομές

Αντικειμενικά τεστ Επιδείξεις Προσομοιώσεις

Εργασία βιβλιοθήκης Πείραμα Αυτo-διδασκαλία

Σεμινάρια Μαστόρεμα Διδασκαλία σε κάποιον
άλλο

Πρότυπα Προβλήματα για εξάσκηση στο
σπίτι

Ομαδική επίλυση
προβλήματος

Κατασκευή πραγμάτων

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΙΛ ΤΟΥ KOLB



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΤΕΛΟΣ


