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• Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ 

ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε 
ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε 
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· [Ματθ. ια' 28-29] 

•   

The New Colossus"  

• "Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free.The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the 
homeless, tempest-tossed to me, I lift my lamp beside the golden door!“ 

 

     «Δώστε μου τους  κουρασμένους, τους φτωχούς,  

     τους κατατρεγμένους  για να αναπνεύσουν  

      ελεύθερα. Η ακτή σας αρνείται τους κατατρεγμένους.  

      Δώστε τους άστεγους, τους θαλασσοδερμένους. 

      Σηκώνω τη λάμπα μου πλάι στο χρυσό δαυλό "  

  

 

 

 

 

• Emma  Lazarus, 1883 
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Οι μεγάλοι παιδαγωγοί και 

διδακτικολόγοι  
• Όλοι οι μεγάλοι παιδαγωγοί των τελευταίων 

εκατόν πενήντα χρόνων, μίλησαν για σχολεία 
ανοιχτά, για μαθητές χαρούμενους και 
εργατικούς, για διδάσκοντες πρόσχαρους και 
μεταδοτικούς. Όλοι αυτοί οι παιδαγωγοί, αλλά 
και οι αρχαίοι φιλόσοφοι μας άφησαν μια 
παρακαταθήκη: 

• Ότι η εκπαίδευση στηρίζεται στην 
κινητοποίηση βαθύτερων διαφερόντων, όπως 
είναι ο ενθουσιασμός, η αγάπη για μάθηση, η 
επιθυμία για  έρευνα και ανακάλυψη. 

• Ότι η προσωπικότητα του διδάσκοντος πρέπει 
να έχει ισχυρή συναισθηματική επένδυση. 

 
• Βλ. Άννας Δ. Παππά Μαθαίνοντας πώς να μαθαίνω Εκδ. «Φυλάτος» 

Θεσσαλονίκη 2006. 
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Tο σύγχρονο μαθησιακό 

περιβάλλον 

• Η σύγχρονη αντίληψη, εξακολουθεί να 
βασίζεται σ όλα αυτά. Απλά σήμερα το 
μαθησιακό υλικό είναι ογκωδέστερο, 
με συνέπεια και οι απαιτήσεις της 
εκπαίδευσης να είναι ανάλογες. Είναι 
πλέον βεβαιωμένη η άποψη ότι η 
γνώση δεν προσφέρεται έτοιμη στον 
μαθητή, αλλά καταχτιέται σιγά- σιγά 
από τον ίδιο τον μαθητή. Το σύγχρονο 
σχολείο εξ ορισμού αλλά και στην 
πράξη, είναι το κατάλληλο περιβάλλον 
για την ψυχική, πνευματική, κοινωνική 
και νοητική ανάπτυξη του μαθητή.  
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Το δημιουργικό σχολείο 

• Το σχολείο κύτταρο δημιουργίας, το 

σχολείο με κουλτούρα και στόχους, είναι ο 

σωστός χώρος που μπορεί να αναπτυχθεί 

και να δημιουργήσει ο εφευρετικός 

καθηγητής και ο μαθητής της δημιουργικής 

τάξης. Δεν μπορεί να υπάρξουν 

μεμονωμένες ώρες διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, αλλά μόνο συνεχής 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, όλες τις 

ώρες, όλες τις ημέρες, σ΄ όλες τις τάξεις. 
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Η κρηπίδα της 

εκπαίδευσης και του 

σχολείου 
      Η εκπαίδευση στηρίζεται στην 

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, της 

προσοχής, του ενθουσιασμού και της 

αγάπης προς την μάθηση. Ο τρόπος 

που προσφέρεται το μαθησιακό υλικό 

πρέπει να έχει ισχυρή συναισθηματική 

επένδυση, ώστε να κινητοποιήσει το 

συναισθήματα που είναι η προϋπόθεση 

για την αποδοχή και την επεξεργασία 

των γνώσεων.  
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Τι είναι εκπαίδευση; 

• Εκπαίδευση είναι αυτό που προετοιμάζει τα 

παιδιά και τους νέους για να ζήσουν με 

αίσθημα ευθύνης (υπεύθυνα) αισιόδοξα 

(ελπιδοφόρα) και με δημιουργική αγάπη. 

Εκπαίδευση είναι ο τρόπος μέσα από τον 

οποίο οι καθηγητές είναι εξοπλισμένοι με 

γνώσεις και δεξιότητες για να είναι 

αποτελεσματικοί μεταδότες με αυτό/ά (το 

αντικείμενο διδασκαλίας) που εκείνοι δ ι δ ά 

σ κ ο υ ν. 

•   

• Donald L. Griggs 

• Teaching Today’s Teachers to Teach USA 

2003, p.10  

7 



Διαφοροποιημένη 

διδασκαλία 1 

 
 

• Διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιολόγηση (επίσης γνωστή 
ως διαφοροποιημένη μάθηση ή, στην εκπαίδευση, απλά, 
διαφοροποίηση) είναι ένα πλαίσιο ή φιλοσοφία για την 
αποτελεσματική διδασκαλία που περιλαμβάνει την παροχή 
διδακτικών πρακτικών με διαφορετικές κατευθύνσεις (συχνά στην 
ίδια τάξη) για την απόκτηση του περιεχομένου του μαθήματος, την 
επεξεργασία, την κατασκευή , ή κάνοντας αισθητές ιδέες  και στην 
ανάπτυξη διδακτικού υλικού και τα μέτρα αξιολόγησης, έτσι ώστε 
όλοι οι μαθητές σε μια τάξη να μπορούν  να μάθουν αποτελεσματικά, 
ανεξάρτητα από τις διαφορές και τις  ικανότητες τους. 
 

 

 

 

 

 
• Tomlinson, Carol (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Differentiated Instructions provides access for all students to the general 

education curriculum. The method of assessment may look different for each child, however the skill or concepts taught will be the same. Classrooms 
(2 ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. ISBN 0871205122.  
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Διαφοροποιημένη 

διδασκαλία 2 
Η οργανωτική και παιδαγωγική 

προσαρμογή της διδασκαλίας, ώστε να 
ανταποκριθούμε στις διαφορετικές 
ανάγκες μαθητών σε ανομοιογενείς τάξεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των 
μαθητών ως προς το 

 βαθμό ετοιμότητάς τους (επίπεδο 
επίδοσης), 

 το μαθησιακό τους στυλ (ιδιαίτερο τρόπο 
με τον οποίο μαθαίνουν) και 

 τα ενδιαφέροντά τους (Tomlinson, 2001). 
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Παραδοχές 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας 
• • Αναγνώριση της Διαφορετικότητας: Ο εκφοβισμός 

π.χ. αναπτύσσεται όταν δεν προσπαθούμε να 
καταλάβουμε και να δεχτούμε ότι είμαστε 
διαφορετικοί. 
• Όλοι έχουμε το δικαίωμα να μας φέρονται με 
σεβασμό και ευγένεια. 
• Ισότητα Ευκαιριών: Όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα 
συμμετοχής. 
• Κοινωνική Ένταξη: Αποδέξου με έτσι, όπως είμαι. 
• Όλοι έχουμε το δικαίωμα να αναγνωριζόμαστε γι' 
αυτό που είμαστε. 
• Μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας. 
• Επίλυση διαφορών: Μπορώ να λύσω τα 
προβλήματά μου συζητώντας με τους άλλους. 
• Όλοι έχουμε το δικαίωμα να λύνουμε τα 
προβλήματά μας ειρηνικά.  
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• Το υποκείμενο της διδασκαλίας-Ο έφηβος  μαθητής/τρια του 
Γυμνασίου και του Λυκείου 

 

 

• Οι μαθητές διαφέρουν ως προς τον πολιτισμό,, την κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση, τη γλώσσα, τη θρησκεία, το φύλο, τα κίνητρα, την ικανότητα 
/ αναπηρίας, προσωπικά συμφέροντα και περισσότερο, και οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις ποικιλίες που σχεδιάζουν 
το πρόγραμμα σπουδών τους ή το μάθημα τους. Με την εξέταση των 
ποικίλων μαθησιακών αναγκών,  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
αναπτύξουν εξατομικευμένη διδασκαλία, έτσι ώστε όλα τα παιδιά στην 
τάξη μπορούν να μάθουν αποτελεσματικά. Διαφοροποιημένες τάξεις 
είναι εκείνες  που ανταποκρίνονται σε ποικιλία μαθητών στα επίπεδα 
ετοιμότητας, τα ενδιαφέροντα και μαθησιακά προφίλ. Είναι μια τάξη 
όπου περιλαμβάνονται όλοι οι μαθητές και μπορεί να είναι επιτυχής. Για 
να γίνει αυτό χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός να θέτει διαφορετικές 
προσδοκίες για ολοκλήρωση των εργασιών για τους μαθητές με βάση 
τις ατομικές τους ανάγκες. 

 
• Tomlinson, Carol Ann (1999). "Mapping a Route Toward a Differentiated Instruction". Educational Leadership 57 (1): 12. 

•  Jump up Jump up ^ Lawrence-Brown, D (2004). "Differentiated Instruction: Inclusive Strategies For Standards- Based Learning 
That Benefit The Whole Class". American Secondary Education 32 (3): 34–62.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΜΕΓΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

• Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν το γεγονός ότι 

ο κάθε μαθητής αποτελεί μια ξεχωριστή 

προσωπικότητα, ο δάσκαλος οφείλει να 

ρυθμίζει τη διδασκαλία του με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι εξίσου ωφέλιμη και 

αποτελεσματική για όλους ανεξαιρέτως τους 

μαθητές του.  
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Γιατί διαφοροποιημένη διδασκαλία; 

• Στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα οι πολίτες της διαμορφώνονταν και 

ζούσαν σ’ ένα ενιαίο, μοναδικό και εθνικό πλαίσιο, γιατί μιλούσαν την 

ίδια γλώσσα από τα αρχαία χρόνια, πρέσβευαν στην πλειονοψηφία 

τους, στην ίδια θρησκεία (Ορθόδοξοι Χριστιανοί), είχαν “κοινά ήθη και 

έθιμα” αναπολούσαν δε και εμπνέονταν από το κοινό ιστορικό τους 

παρελθόν και από τις ίδιες αξίες και προγραμμάτιζαν ως συμπαγές 

σώμα το μέλλον τους. 

•  Στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολείων ήταν : 

• Ο εκπαιδευτικός εθνοκεντρισμός 

• Ο μονοπολιτισμικός προσανατολισμός. 

 

• Βλ. Ιωάννη Β. Τσάγκα Διαφοροποίηση μαθητικού πληθυσμού και διδασκαλία Θρησκευτικών στο: 

Κοινωνία 2003. 
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• Τις  τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται και στη χώρα μας 
εισροή “άλλων”, ξένων” από άλλες χώρες. Η 
μονοπολιτισμική Ελλάδα ήρθε και έρχεται αντιμέτωπη με 
την πολιτισμικότητα και την παγκοσμιότητα. Η 
διεθνοποίηση της οικονομίας, της τεχνολογίας και της 
επιστήμης, η ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε., η διασπορά 
πολιτισμικών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
ενίσχυση της κινητικότητας των ανθρώπων και η τάση για 
ευρύτερες οικονομικοπολιτικές ολοκληρώσεις είναι 
χαρακτηριστικά μιας πορείας προς την οικουμενική 
κοινότητα που θα χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό και 
συμπληρωματικότητα. . 

•  Ιω. Κογκούλη Εισαγωγή στη Παιδαγωγική Θεσσαλονίκη 2003, σ.360. 

• Βλ. Αθ. Ζώνιου-Σιδέρη, Π. Χαραμή επιμ. Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση Προβληματισμό-Προοπτικές του Sohan Modgill 
κ.α. Αθήνα 1997,σ.9 και εξής. 

 

•    
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

• Η Ελλάδα από χώρα εξαγωγής μεταναστών μετατράπηκε σε 
χώρα εισδοχής, υποδοχής. Την πλειοψηφία μεταναστών 
στη χώρα μας κατέχουν όπως είναι γνωστό οι Αλβανοί, από 
τους οποίους οι περισσότεροι τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια 
της δεκαετίας του 1990-2000 ήλθαν λαθραία στην Ελλάδα. 
Από το 1992-1998 απελάθηκαν 1.148.140 Αλβανοί 
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. 
Δεύτεροι σε αριθμό οι Πολωνοί 80.000-100.000 από το 
1981. Άλλοι μετά το άνοιγμα των συνόρων του πρώην 
ανατολικού συνασπισμού Βούλγαροι, Ρουμάνοι, πρώην 
Γιουγκοσλάβοι σε μικρότερο αριθμό για τους οποίους δεν 
έχουμε ακριβή στοιχεία.Όχι μόνο στην Ε.Ε. αλλά και στη 
χώρα μας ο αριθμός των μεταναστών έχει αυξηθεί 
σημαντικά. Ο αριθμός αυτός σύμφωνα με στοιχεία της 
Ε.Σ.Υ.Ε στο χρονικό διάστημα από το 1992-1995 
υπολογιζόταν ότι ήταν 600.000βή στοιχεία. 

•   
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 Άλλες μεγάλες μεταναστευτικές κοινότητες στη χώρα μας 
είναι οι Φιλιππινέζοι 35.000 και οι Αφρικανοί 65.000 από 
τους οποίους οι περισσότεροι Αιγύπτιοι και πολίτες των 
χωρών της Μέσης Ανατολής. Από τη Μέση Ανατολή τη 
μεγαλύτερη ομάδα αποτελούν οι Κούρδοι περίπου 13.000. 

  Η είσοδος όλων αυτών των μεταναστών δε δημιουργεί 
προβλήματα μόνο εργασίας και καθεστώς, στη συν-
διαβίωση και την δημόσια-κοινωνική και οικονομική ζωή της 
χώρας, αλλά και στην εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα 
, τα σχολεία της χώρας μας. Ο μαθητικός πληθυσμός της 
χώρας μας υπέστη σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με 
το παρελθόν. Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει τις συνέπειες 
της στα σχολεία μας τόσο σε έκταση όσο και ένταση σε 
μεγάλα τμήματα του μαθητικού δυναμικού της χώρας μας.    

 Αθ. Παπά Διαπολιτισμική παιδαγωγική και Διδακτική Αθήνα 1998, 151και εξής. 
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• Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών 

μαθητών στα σχολεία μας δημιούργησε μια νέα 

πραγματικότητα στα εκπαιδευτικά μας πράγματα, την οποία 

καλούνται να αντιμετωπίσουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί στην 

καθημερινή ζωή της σχολικής κοινότητας και ιδιαίτερα στη 

διδακτική πράξη, στις αίθουσες των σχολείων. Πολλά 

θέματα αυτού του είδους κρίνονται στο επίπεδο της 

συνεργατικής σχολικής τάξης και από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις Καθηγητών-Δασκάλων-Μαθητών. 

• Εξ’ άλλου “ένα εθνικό σύστημα εκπαίδευσης πρέπει να 

στοχεύει στο να κατασκευάζει πολίτες, που θα μπορούν να 

αποκτήσουν τη θέση τους στη κοινωνία, κατάλληλα 

εφοδιασμένοι ώστε να ασκούν τα δικαιώματά τους και να 

αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, όπως και αυτές των άλλων 

πολιτών”.  
• Βλ. Αθ. Παπά ό.π., σ.141. 
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 Τα παιδιά των αλλοδαπών και παλιννοστούντων δεν είναι “απειλή” ούτε 

“κατάρα” για τους μαθητές των σχολείων μας  ούτε όταν μιλάμε για την 

εκπαίδευσή τους να τα θεωρούμε κάτι σαν αυτό που αντιμετωπίζουμε, 

ως σχολεία ίσα για παιδιά άνισα. Το 1996 υπηρεσιακοί παράγοντες του 

Υ.Π.Ε.Π.Θ. τόνιζαν : ”Δεδομένου ότι η ελληνική κοινωνία αποκτά 

σταδιακά τα στοιχεία μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας μια νέα σελίδα 

ανοίγεται στην εκπαίδευση…. βασίζεται σε μια διαπολιτισμική 

προσέγγιση που στοχεύει στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλους 

ανεξάρτητα από την πολιτιστική τους ταυτότητα….”. Έτσι έγινε η αρχή 

για να τεθούν τα θεμέλια για μια ουσιαστική αντιμετώπιση του 

προβλήματος της εκπαίδευσης και αγωγής των μαθητών εκείνων με 

διαφορετική εθνική ή πολιτιστική καταγωγή και προέλευση. Οι 

μειονοτικοί μαθητές στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται με μια σειρά 

μέτρων και μελετών σε πανεπιστημιακό επίπεδο που αναφέρονται 

: 

   
 Βλ. Χρ. Κάτσικα – Εύα Πολίτου Τσιγγάνοι, Μειονοτικοί στην Ελληνική εκπαίδευση. Εκτός <τάξης> το “διαφορετικό” ; Αθήνα 1999, σ.131. 
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 Σε ομάδες παλιννοστούντων και αλλοδαπών (Μάρκου 1996, 

Δαμανάκης 1997). 

 Σε ομογενείς (Γεωργογιάννης 1997) και Ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης τους (Δαμανάκης 1997α). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 

1997. 

 Σε θέματα εθνικής ταυτότητας (Γκότοβος 1997), εθνοκεντρισμού 

στην Ελληνική εκπαίδευσης (Φραγκουδάκη και Δραγώνα 1997) 

όπως και ρατσισμού 1996. 

 Σε θέματα των ολιγότερων ομιλουμένων γλωσσών στην Ελλάδα 

(Στέλλα – Μάζη 1997). 

 Σε θέματα ισχυρών και ασθενών γλωσσών (Χατζηδάκη 1996 – 

Τσοκαλίδου 1996). 

 Σε θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης (Σκούρτου 1997). 

 Σε θέματα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε σχολεία με 

πολυπολιτισμικό μαθητικό πληθυσμό στην Ελλάδα (Βαφέα 1996). 
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Στατιστικά - Δημογραφικά 

Στοιχεία  

• Οι «διαφορετικοί» ξεπερνούν το 12% του 
συνολικού πληθυσμού.  

• Κατά το σχολικό έτος 2002-2003, φοιτούσαν 

98.241 αλλοδαποί και 31.873 

παλιννοστούντες επί συνόλου 1.460.464 

μαθητών 
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Στατιστικά για τις αυξομειώσεις του μαθητικού 

πληθυσμού και άλλα  

• Στατιστικά για τις αυξομειώσεις του μαθητικού 

πληθυσμού και άλλα στοιχεία για την πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση έδωσε στη δημοσιότητα η 

Ελληνική Στατιστική Αρχή. Από τα στοιχεία αυτά 

προκύπτουν τα παρακάτω: 

• Τη χρονιά 2009/10 στα Νηπιαγωγεία ήταν εγγεγραμμένα 

147.606 παιδιά στις δημόσιες δομές και 11.896 στις 

ιδιωτικές, ενώ την επόμενη χρονιά ήταν 154.217 και 

12.016, αντίστοιχα. Τη χρονιά 2009/10 στα δημόσια 

Δημοτικά ήταν εγγεγραμμένα 589.578 παιδιά και την 

επόμενη χρονιά 590.203, ενώ στα ιδιωτικά υπήρχε 

μείωση από 46.357 παιδιά σε 43.845. Τα ιδιωτικά 

Δημοτικά παρέμειναν 365, ενώ τα δημόσια μειώθηκαν 

από 5.075 σε 4.991. Η αναλογία μαθητών προς το 

διδακτικό προσωπικό το 2010/11 ήταν 11,9 προς 1 

για τα Νηπιαγωγεία και 9 προς 1 για τα Δημοτικά, 

ενώ κατά το 2009/10 ήταν 11,4 προς 1 και 9 προς 1, 

αντίστοιχα. 
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• Παρατηρείται μείωση του σχολικού πληθυσμού της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία - 

Δημοτικά) και αύξηση στη Δευτεροβάθμια (Γυμνάσια 

- Λύκεια). Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το 2010/2011 

ο μαθητικός πληθυσμός ήταν 801.101 και μειώθηκε σε 

798.380 τη χρονιά 2011/2012 (πέρσι). Οι αντίστοιχοι 

αριθμοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνολικά είναι 

από 691.871 το 2010/2011 σε 695.705 πέρσι. Οι 

δημόσιες σχολικές μονάδες μειώθηκαν από 10.626 το 

2010/2011 σε 9.867 το (2011/12) στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, δηλαδή μείωση 7,1%. 

• Η αναλογία μαθητών προς διδακτικό προσωπικό 

στην έναρξη της σχολικής  χρονιάς (2011/12) ήταν 

12,3 προς 1 στα Νηπιαγωγεία, 10 προς 1 στα 

Δημοτικά, 8,2 προς 1 στα Γυμνάσια και 9,5 προς 1 

στα Γενικά Λύκεια. 
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• H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• Ηλίας Αθανασιάδης 

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

• Ελισάβετ Δαλιεράκη 

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

• Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο 

• Πρακτικά 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής 

(2004), σελ. 59 – 66  

•   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

• Στα ελληνικά σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες, 

φοιτούν μαθητές οι οποίοι είναι παιδιά 

παλιννοστησάντων ή αλλοδαπών. Το ποσοστό 

τους, στο σύνολο του σχολικού πληθυσμού, 

διαφέρει, σε όλες τις βαθμίδες, κατά 

περιφέρεια: σε άλλες περιφέρειες είναι 

σημαντικότερη η παρουσία των παιδιών των 

παλιννοστησάντων και σε άλλες των 

αλλοδαπών. Με μεθόδους της Ανάλυσης 

Δεδομένων αποτυπώνονται οι ιδιαιτερότητες 

της σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού στις 

περιφέρειες της Ελλάδας. 
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• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

• Από όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι η συμμετοχή παιδιών 
παλιννοστησάντων και αλλοδαπών στο μαθητικό πληθυσμό δεν 
είναι ομοιογενής σ’όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Σε 
ορισμένες περιφέρειες η παρουσία των δύο παραπάνω 
κατηγοριών μαθητών δεν είναι σημαντική, αλλού είναι 
σημαντικότερη η παρουσία παιδιών αλλοδαπών κι’ αλλού 
παιδιών παλιννοστησάντων. Μια ταξινόμηση τριχοτομική θα 
βασίζονταν στην παρουσία ενός μεγαλύτερου ποσοστού 
αλλοδαπών μαθητών στην Αττική και ενός μεγαλύτερου 
ποσοστού παιδιών παλιννοστησάντων στην Κεντρική Μακεδονία 
και ανατολικότερα αυτής. Βεβαίως οι διαπιστώσεις αυτές 
αφορούν στη σημερινή εποχή. Η μετακύλιση της δυναμικής του 
έμψυχου υλικού από κάθε βαθμίδα σχολικής εκπαίδευσης στην 
επόμενη θα είναι μια από τις αιτίες μεταβολής αυτής της εικόνας 
ύστερα από μερικά χρόνια. 
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 Στο νησί της Ρόδου σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε το 
1997 φαίνεται η έκταση και η ένταση του φαινομένου της 
διγλωσσίας σε μεγάλα τμήματα του μαθητικού πληθυσμού. 

  Το 10,1% των μαθητών που φοιτούν στα δημοτικά 
σχολεία της Ρόδου είναι δίγλωσσοι. Σε σύνολο 4.576 
μαθητών δημοτικών σχολείων οι 495 είναι δίγλωσσοι και 
συνολικά τα δίγλωσσα μιλούν εκτός από τα ελληνικά 21 
γλώσσες. 

  Επιπλέον τα στατιστικά στοιχεία για την ιθαγένεια των 
παιδιών έδειξε ότι το 61% είναι παιδιά που προέρχονται από 
μεικτούς γάμους Ελλήνων με αλλοδαπές, το 24% είναι 
μουσουλμάνοι Τουρκικής καταγωγής, ενώ τα παιδιά των 
παλιννοστούντων είναι το 11% του συνόλου. 

 
 Χ. Φιλιππάρδου, Απόψεις για τη διγλωσσία στα δημοτικά σχολεία της πόλης Ρόδου στο: Θέματα διγλωσσίας και 

εκπαίδευσης Ε. Σκούρτου Νήσος Αθήνα 1997, σελ.181. 

 Βλ. πίνακες στο : Χρ. Κάτσικα – Εύα Πολίτου …ό.π. σ.136-137. 
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Η  διαφορετικότητα των εφήβων μαθητών στα σχολεία 

μας -Διαπιστώσεις 

• Τα παιδιά των αλλοδαπών και μεταναστών εισρέουν  στις τάξεις των 

ελληνικών σχολείων 

• Ιδιαιτερότητες στο οικογενειακό περιβάλλον - προφίλ οικογένειας 

• Το σχολείο λειτουργεί ως κατ΄ εξοχήν κοινωνικός  θεσμός που 

αναπαράγει ή αντανακλά τις διαφορές που υπάρχουν στην κοινωνία.  

• Από αρκετούς  εφήβους μετανάστες βιώνεται το σχολικό περιβάλλον ως 

φιλικό και από άλλους ολοκληρωτικά ξένο, γεγονός που οδηγεί πολλούς 

στον αποκλεισμό τους απ’ αυτό, καθώς επίσης και σε συμπεριφορές 

αυτοαποκλεισμού. 

• Ή φτώχεια, η ανεργία, η υποαπασχόληση στις χώρες καταγωγής και τα 

προβλήματα που έχουν ήδη αντιμετωπίσει οι μετανάστες στη χώρα μας, 

οδηγούν στην αναγκαιότητα προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 

της ψυχικής υγείας, καθώς η αδυναμία κάλυψης στοιχειωδών αναγκών 

έχει συχνά σαν αποτέλεσμα την διαμόρφωση και οικειοποίηση μιας 

αρνητικής ταυτότητας κι ενός αισθήματος κοινωνικής απαξίωσης.  
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• Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση της διαφορετικότητας 

του μαθητικού πληθυσμού ο/η «επαγγελματίας» 

καθηγητής/τρια: 

• Δεν πρέπει να δηλώνει άγνοια για το «σχολικό 

ζήτημα» των αλλοδαπών παιδιών στο σχολείο του. 

• Δεν πρέπει να αγνοεί τις ειδικές ρυθμίσεις, μέτρα και 

εγκυκλίους που αναφέρονται σε θέματα 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

• Εφαρμόζει στη διδακτική πράξη εναλλακτικές 

μορφές και διαθεματικού - διαθρησκευτικού τύπου 

διδασκαλίες. 

• Παράγει όταν χρειάζεται ανάλογο διδακτικό υλικό. 

• Αξιοποιεί το κεφάλαιο “ξένοι μαθητές” σε σχολικές 

εκδηλώσεις και καινοτόμα προγράμματα. 
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• Δεν ασχολείται μόνο με το πώς θα εντοπίσει τους 
επιδεκτικούς και τους ανεπίδεκτους μαθήσεως. 

• Να μη συντελεί στη σχολική θνησιμότητα των μαθητών 
που έχουν διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

• Να μη ζητά από ένα ανομοιογενές μαθητικό σύνολο τις 
ίδιες επιδόσεις, ιδιότητες, ικανότητες. 

• Να μη στιγματίζει με την απορριπτική βαθμολογία και 
με την στάση του τους αλλοδαπούς. 

• Να λαμβάνει υπόψη του ότι η πλουραλιστική κοινωνία 
είναι αδιανόητη χωρίς τη πλουραλιστική αγωγή και 
που στις μέρες μας δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τη 
συμμετοχή και συνεργασία του στο σχολικό χώρο.  

 Μ. Δαμανάκη, Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα Αθήνα 1997 σ.185. Ιδίου 

Διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση στην Ελλάδα στο : Πρακτικά Ζ’ Διεθνούς συνεδρίου Π.Ε.Ε. Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 1995 Αθήνα 1997 σ.78 και Λ. Μπόμπα Διερευνώντας πτυχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η 
περίπτωση των αλλοδαπών μαθητών στο ίδιο πρακτικά Π.Ε.Ε. ό.π. σ.397 
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• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η 

ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

30 



 

31 
31 



Σχεδιασμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 

 

• Ο σχεδιασμός προϋποθέτει 

εξοικείωση με τη φιλοσοφία της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και 

τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με 

τις πολλαπλές νοημοσύνες, τα 

μαθησιακά προφίλ και την 

αξιολόγηση.  Ακολουθούμε τα 

παρακάτω βήματα 
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Βήμα 1ο : Γνώρισε τους μαθητές σου 

 

• Εντόπισε τα επίπεδα ικανότητάς τους: Δες 

προηγούμενους ελέγχους και βαθμολογίες, μάθε για 

τις προηγούμενες γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες 

τους κτλ.  

• Εντόπισε τα ενδιαφέροντά τους: Χρησιμοποίησε 

ερωτηματολόγια ενδιαφερόντων, συνεντεύξεις, 

ανοιχτές ερωτήσεις για τις προτιμήσεις τους στη 

μάθηση. 

• Σκέψου τη διαχείριση συμπεριφοράς: Αυτό είναι 

πολύ σημαντικό για δραστηριότητες με χαλαρή 

δόμηση. Βοηθάει πολύ η γνώση του μαθησιακού 

προφίλ και των ενδιαφερόντων. 
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Βήμα 2ο: Έχε υπόψη διάφορες διδακτικές στρατηγικές 

 

• Άμεση διδασκαλία: Δασκαλοκεντρική προσέγγιση 

που βοηθάει στη γρήγορη κάλυψη της ύλης που 

πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές 

• Διερευνητική μάθηση: Πολύ αποτελεσματική για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας 

επίλυσης προβλημάτων. Είναι μαθητοκεντρική και 

απαιτεί από τους μαθητές να ψάχνουν χωρίς τη 

βοήθεια του Διδάσκοντος.  

• Συνεργατική μάθηση: Βασίζεται στο σχηματισμό 

μικρών ετερογενών ομάδων μαθητών με κριτήριο 

την ικανότητα, τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις κτλ. 

Σημαντική είναι η επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής.  

• Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών: Διδάσκει τους 

μαθητές πώς να επεξεργάζονται πληροφορίες, 

δηλαδή, να οργανώνουν, να αποθηκεύουν, 

ανακλούν και να εφαρμόζουν.  
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Βήμα 3ο: Διάλεξε διάφορες διδακτικές δραστηριότητες  

 

• Οι δραστηριότητες πρέπει να 

ταιριάζουν στις ανάγκες των 

μαθητών ανάλογα με τις 

ικανότητες, τις γνώσεις και τα 

ενδιαφέροντά τους. Οι 

αποτελεσματικέςδραστηριότητες 

βοηθούν τους μαθητές να 

καλλιεργούν και να εφαρμόζουν 

γνώσεις με τρόπο που έχει 

νόημα γι’ αυτούς.  
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Βήμα 4ο: Βρες τρόπους να αξιολογείς την πρόοδο 

 

• Χρειάζονται πολλοί και 

εναλλακτικοί  τρόποι αξιολόγησης 

για να έχουν οι μαθητές την 

ευκαιρία να δείξουν τι πραγματικά 

έχουν μάθει.  
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Προσδιορισμός & Ανάλυση 

Εκπαιδευτικών Αναγκών  

Ο διδάσκων θα πρέπει να συνυπολογίσει:  

• τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως  

– πολιτιστικό –θρησκευτικό και γλωσσικό υπόβαθρο  

– μαθησιακά ενδιαφέροντα  

– στυλ μάθησης 

– πρότερη γνώση 

– τυχόν εσφαλμένες αντιλήψεις ή ελλιπείς γνώσεις . 

– εσωτερική παρώθηση (κίνητρα)  

– ηλικία  

– φύλο 

• τις διαφορετικές ικανότητες και προσδοκίες κάθε 
μαθητή 

• τις δυνατότητες και το ρυθμό μάθησης των 
μαθητών ως ομάδα 
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. 

 

• Το Μάθημα των Θρησκευτικών 

και των άλλων  μαθημάτων  

Κοινωνικών σπουδών 

προσφέρονται για την εκπόνηση 

σχεδίων μαθημάτων στο πλαίσιο 

της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις 

της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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Το 1985 ο επιφανής Κινέζος ακαδημαϊκός Ζάο Φουζάν 

διακήρυξε. 

• « Η θρησκεία αποτελεί μέρος του 

πνευματικού πολιτισμού κάθε έθνους 

και γι΄ αυτό θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζεται με πνεύμα 

επιστημονικό. Η φιλολογία, η τέχνη, η 

αρχιτεκτονική, η φιλοσοφία, η ηθική, τα 

ήθη και τα έθιμα κάθε λαού δέχονται 

μεγάλη επίδραση από τη θρησκεία. Γι΄ 

αυτό χαρακτηρίζοντας  την σαν όπιο 

των λαών κάνουν μεγάλο επιστημονικό 

λάθος ». 
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• Σήμερα περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν οι 
διδάσκοντες πρέπει να χρησιμοποιούν 
πολλαπλούς και εναλλακτικούς  τρόπους για να 
βελτιώσουν την μάθηση αξιοποιώντας πολλαπλές 
διδακτικές τεχνικές και ποικίλα διδακτικά 
εργαλεία. Τα μάθημα των Θρησκευτικών,  της 
Ιστορίας, της Κοινωνικής και  Πολιτικής Αγωγής, 
της Εισαγωγής στο Δίκαιο και της  Κοινωνιολογίας, 
προφέρουν το πλαίσιο για την αξιοποίηση όσων 
μας παρακινεί να πράξουμε η Διαφοροποιημένη 
Διδασκαλία. Για τα Θρησκευτικά και τις Κοινωνικές 
Σπουδές υπάρχει, επίσης, ολοένα και περισσότερο 
διαδικτυακό υλικό, ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο, 
γεγονός που επιτρέπει στον διδάσκοντα να έχει 
αρκετές επιλογές ως προς το τι έχει να 
παρουσιάσει στους μαθητές του. 
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Γενικές διδακτικές πρακτικές και ιδέες για 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στα Θρησκευτικά και στα 

μαθήματα  Κοινωνικών  Σπουδών 

• Καλύψτε αναθέτοντας τμηματικά και 

διαδοχικά τη μελέτη του κειμένου του 

εγχειριδίου. 

•  Χρησιμοποιήστε λογισμικό Παρουσίασης 

(PowerPoint), για να παρουσιάσετε το 

υλικό, βοηθώντας, έτσι, όσους μαθητές είναι 

κατά κύριο λόγο οπτικοί να μάθουν 

καλύτερα, όσο  παρακολουθούν ένα 

μάθημα τύπου διάλεξης. 

•  Διδάξτε εκείνες τις έννοιες-κλειδιά και 

εκείνες τις γενικεύσεις-κλειδιά που 

ταιριάζουν με την μαθησιακή ενότητα. 

Εξετάστε πολλαπλές οπτικές γωνίες. 41 



• Χρησιμοποιώ  γραφικούς οργανωτές, όπως  σκίτσα, 

χρώματα, καλλιτεχνικά κείμενα, και αναφέρομαι σε 

πρότυπα κοντά στην ηλικία των μαθητών μου για να 

τους κινητοποιώ το ενδιαφέρον. 

• Ενθαρρύνω  τακτικά την αυτόνομη, ανεξάρτητη 

δράση των μαθητών μου. 

• Μιλώ με ελπιδοφόρα λόγια και θετικά παραδείγματα. 

Οι έφηβοι μαθητές  θέλουν το μέλλον τους να 

φωτίζεται με φωτεινά χρώματα και πρότυπα. 

• Προσέχω να μην υποβαθμίσω το ρόλο των 

συναισθημάτων στην προσπάθεια παροχής 

κινήτρων. Η δύναμη των συναισθημάτων είναι 

εξαιρετική. 
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Γενικές τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

• - Η αντιπαράθεση απόψεων 

• - Η σύγκριση δύο εναλλακτικών λύσεων 

• - Η ανάδειξη αδιεξόδων με επιτρεπόμενα λάθη 

• - Φαινομενικές αντιφάσεις (π.χ. το βραστό νερό 

παγώνει γρηγορότερα από το χλιαρό) 

• - Παράξενα προβλήματα 

• - Πρόβλεψη 

• - Ανασκόπηση υπάρχουσας γνώσης 

• - Ενεργοποίηση προσωπικών αποριών 

• - Εποπτικοποίηση διδακτικού αντικειμένου 

• - Επισήμανση σπουδαιότητας 
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Τεχνικές διατήρησης της προσοχής  των μαθητών σε 

όλες τις φάσεις της διδασκαλίας  

• Κάνει χρήση της γλώσσας του σώματος.  

• Κάνει ανωτέρου επιπέδου ερωτήσεις που 
προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών.  

• Ενεργοποιεί το διάλογο. 

• Χρησιμοποιεί διλημματικές  ερωτήσεις. 

• Εναλλάσσει τα οπτικοακουστικά μέσα. 

• Εναλλάσσει το ρυθμό της παρουσίασης 
του με το χρωματισμό της φωνής του. 

• Κάνει μικρές παύσεις. 

• Κάνει χρήση της υπογράμμισης και του 
τονισμού κάποιων σημείων 
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Χρήση πολυμέσων και ΤΠΕ 

• Χρησιμοποιήστε ποικιλία κειμένων, βίντεο 

και ηχογραφημένο υλικό, που να ποικίλουν 

ως προς τον βαθμό δυσκολίας. Κάνετε 

(προσεκτικές, βέβαια) συγκρίσεις και αντιθέσεις 

γεγονότων ή αφηρημένων εννοιών προς 

σύγχρονα γεγονότα και έννοιες προσιτές στο 

γλωσσικό επίπεδο των μαθητών, ώστε να τις 

καταστήσετε προσιτές στους μαθητές και όσα 

συμβαίνουν γύρω τους. Προσφέρετε  ποικιλία 

επιλογών για σύντομα πρότζεκτ, ούτως ώστε 

κάθε μαθητής να έχει την δυνατότητα να 

αξιοποιήσει τον δικό του προσωπικό τρόπο 

μάθησης. 
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• Δώστε στους μαθητές την 

δυνατότητα επιλογής του τρόπου 

με τον οποίο θα 

αξιολογηθούν,  π.χ. εξηγήστε ότι ο 

βαθμός στο μάθημα απαρτίζεται εν 

μέρει από την εξέταση (γραπτή ή 

προφορική), και εν μέρει από κάτι 

εναλλακτικό (π.χ. σχολιασμός 

βιντεοσκοπημένης συνέντευξης με 

θέμα σχετικό προς την ενότητα 

μάθησης). 
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Ειδικότερες ιδέες για να βοηθήσετε κάθε μαθητή να 

αναπτύξει όλο το ατομικό δυναμικό του, ενόσω 

μαθαίνει ό, τι ορίζεται από το ΑΠΣ ή ΔΕΠΠΣ: 

• ΕΚΠΟΝΗΣΗ –ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

• Τα διαγράμματα ωφελούν όλους 

τους μαθητές. Είναι 

αποτελεσματικά διδακτικά και 

μαθησιακά εργαλεία, επειδή 

επιτρέπουν στους μαθητές να 

αισθητοποιούν και να 

κατηγοριοποιούν τις 

πληροφορίες. Υπάρχουν 

ποικίλες τεχνικές που μπορεί να 
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• 57ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

• ΤΑΞΗ Β΄      ΟΝΟΜΑ…………………………  

• ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ    ΕΠΙΘΕΤΟ……………………….. 

• ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΣ   ΑΘΗΝΑ……………….………… 

•                           (Δρ. Θεολογίας) 

• ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

•   

• ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 21η :‘‘Φανατισμός και ανεξιθρησκία‚‚(σελ.173) 

•   Διάγραμμα διδασκαλίας (για τους μαθητές) 

• Ι. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ: 

•   

•   

• 1. Οι φίλαθλοι, οι χούλιγκαν και η βία στα γήπεδα 

• 2. Τα έκτροπα των φανατικών στις διαδηλώσεις (μολότοφ, πυρπολήσεις) 

• 3. Η έξαψη του φανατισμού σε διάφορες χώρες, οι ηγέτες των οποίων για διάφορους           λόγους παρασύρουν τους λαούς σε πολέμους (Βαλκάνια 

– Κόλπος - Αφγανιστάν) 

• 4. Ο θρησκευτικός φανατισμός και οι διώξεις εναντίον των αλλόπιστων ή αλλόδοξων ή αιρετικών. ‘‘Ιερός πόλεμος‚‚(Jihad) Μουσουλμάνων - 

‘‘φονταμενταλισμός‚‚ -  Κύμα νέου φανατισμού και νέας τρομοκρατίας. 

•   

•   

• ΙΙ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  -  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 

• α) Το φαινόμενο του φανατισμού και τα αίτια του. 

• Φανατισμός γενικά είναι η στενόμυαλη και μαχητική στάση από άτομα τα οποία είναι θύματα αποτελεσματικής προπαγάνδας και τα οποία 

προπαγανδίζουν υπερβολικές ιδέες χωρίς διάθεση συμβιβασμού. Η θρησκεία σχετίζεται με τον φανατισμό γλωσσικά-ετυμολογικά και ιστορικά-

εμπειρικά. Η λέξη ετυμολογικά από το λατινικό fanum=ιερό, τον οπαδό του fanum τον fanaticus και το κίνημά του fanatismus. Στα ελληνικά η 

απόδοσή του σχετίζεται με τον ‘‘ζηλωτισμό‚‚. Έτσι φανατισμός είναι η προσφυγή στη βία για την επιβολή και προβολή των θρησκευτικών δοξασιών 

των οπαδών του. Δεν ταυτίζεται με την θρησκεία παρ’ ότι σχετίζεται στενά με αυτή και αυτό γιατί ο φανατισμός απαντάται σε άθρησκα 

κοινωνικοπολιτικά συστήματα, τα οποία μάλιστα καταδιώκουν τη θρησκεία. Ο φανατισμός εκμεταλλεύεται την θρησκεία στο έπακρο και την 

χρησιμοποιεί για να πετύχει τους σκοπούς του. Αυτός μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος στις πολιτικές, εθνικιστικές, θρησκευτικές ιδεολογίες ή 

ακόμα και στη στήριξη αθλητικών ομάδων. Συνώνυμο του φανατισμού είναι η μισαλλοδοξία (μίσος για τη/τις δόξα= γνώμη - απόψεις του άλλου, του 

διαφορετικού). Ο φανατισμός πρέπει να διακρίνεται από το αγωνιστικό φρόνημα των πιστών για την πίστη και αυτή η γνήσια πίστη επιβάλλεται να 

στρέφεται εναντίον του. 

•    Μορφές του θρησκευτικού φανατισμού: 1.Θρησκοληψία(= τυπική τήρηση εντολών), 2.Πουριτανισμός(= υπερβολή στην ηθική), 

3.Συντηρητισμός(= προσκόλληση στα καθιερωμένα), 4.Προσηλυτισμός(= προσέλκυση οπαδών με δόλια μέσα),5.Θεοκρατία(= την πολιτική εξουσία 

ασκούν εκπρόσωποι του Θεού), 6.Θρησκευτικός Επεκτατισμός(= εξάπλωση μίας θρησκείας με τη βία) 

• Αίτια του θρησκευτικού φανατισμού:1.Ψυχολογικά (νευρώσεις, άγχη που οδηγούν τον άνθρωπο στην ‘‘ιδεοληψία‚‚)2.Πολιτικά-

Κοινωνικά(αναζήτηση εχθρών για να ξεπεράσουν κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα)3.Θρησκευτικά (Από υπερβολικό ζήλο ορισμένοι θρησκευτικοί 

ηγέτες παροτρύνουν τους οπαδούς τους να εργαστούν για τη βίαιη διάδοση του πιστεύω τους). 
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• β) Ο θρησκευτικός φανατισμός και η ανεξιθρησκία στην Ιστορία.    

•   

•   

•   

• γ) Ο Χριστιανισμός απέναντι στο φανατισμό και τους αλλόδοξους. 

•   

• Ο Χριστός είναι αντίθετος σε κάθε μορφή φανατισμού. Δεν σχετίζεται με τις αλήθειες της χριστιανικής πίστης. Ο Ιησούς Χριστός  σεβάστηκε τους εχθρούς 

του ενώ η Κ.Δ.. δεν αναφέρει πουθενά τη χρήση βίας για τη διάδοση της πίστης. Από υπέρμετρο ζήλο μπορεί να έγιναν κάποια λάθη στην ιστορική 

πορεία της Εκκλησίας από κάποιους πιστούς όμως η Εκκλησία: 

• 1)Καταδίκασε το ‘‘εισπηδητικό μαρτύριο‚‚. 

• 2)Αρνήθηκε την έννοια του ‘‘ιερού πολέμου‚‚. 

• 3)Στην ιεραποστολή σεβάστηκε την θρησκεία των λαών. 

•   

• δ) Η ανεξιθρησκία στην Ελλάδα. (Βλ. κειμ. 4ο σελ.179 )  

•    Με το άρθρο 13 του συντάγματος καθιερώνεται η ανεξιθρησκία με βάση το οποίο: 

• •Προβλέπεται η ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης. 

• •Προστατεύεται η θρησκευτική συνείδηση και η λατρεία κάθε θρησκείας. 

• •Απαγορεύεται η άσκηση προσηλυτισμού. 

• •Αναγνωρίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία ως ‘‘επικρατούσα‚,        97% Ορθόδοξοι                                               χριστιανοί 

•   

• ΙΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΑ (1ο και 2ο σελ.178). 

•       ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : Α)Βιβλίου σελ.179 1η,2η,3η,4η,5η. 

•          Β)1. Ποιες θρησκευτικές μειονότητες υπάρχουν στη χώρα μας; 

•                                 2. Πως μπορεί ο χριστιανισμός να αντιμετωπίσει την ξένη  

•                                 θρησκευτική προπαγάνδα; 

•                                 3. Νομίζετε ότι ο νηπιοβαπτισμός παραβιάζει την ανεξιθρησκία; 

•                                 4. Τι δηλώνει ο όρος ‘‘φονταμενταλισμός ‚‚ ; 

•                                    5. Κατά την γνώμη σας επιβάλλεται να είναι συνταγματικά          

•                                        κατοχυρωμένο δικαίωμα η ανεξιθρησκία; 

•   

• ΙV.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ………………………………………………………………………...  

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………. …. 
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O ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

• δρα ως σύμβουλος και καθοδηγητής παρά ως 

παρουσιαστής και ομιλητής 

• -          θέτει τα ερωτήματα παρά προσφέρει έτοιμες 

τις απαντήσεις 

• -          σχεδιάζει τη μαθησιακή εμπειρία παρά 

προσφέρει έτοιμο το υλικό 

• -          δίνει μόνο το αρχικό πλάνο της εργασίας του 

μαθητή, ενθαρρύνοντας την αυτο-διεύθυνση 

• -          παρουσιάζει πολλές πλευρές ενός θέματος, 

τονίζοντας τα βασικά σημεία 

• -          αφήνει τη μοναχική του θέση στην τάξη και 

δρα ως μέλος μίας ομάδας που μαθαίνει (κάτι που 

μειώνει την απομόνωση που βιώνει πολλές φορές 

ένας δάσκαλος στην καθημερινότητά του) 

• -          εγκαταλείπει την καθολική αυτονομία για 

δραστηριότητες που μπορούν να αξιολογηθούν 

ευρύτατα 
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• Ο διδάσκων σχεδιάζει το διάγραμμα 

και δίνει στους μαθητές 

συγκεκριμένες οδηγίες πώς να βρουν 

το υλικό που χρειάζονται για να το 

συμπληρώσουν. Μπορεί να το 

συμπληρώσει ο ίδιος εν μέρει, ώστε 

να βοηθήσει τους μαθητές που 

αποδίδουν λιγότερο. Ο διδάσκων 

παρέχει στους μαθητές τις 

πληροφορίες, και οι μαθητές 

σχεδιάζουν το διάγραμμα που 

χρειάζεται για να τις δομήσουν 

κατάλληλα.  
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• Ο διδάσκων θα συμπιέσει την ύλη, 

δηλαδή θα παρουσιάσει σύντομα τις 

πληροφορίες που αντιστοιχούν σε 

μια μαθησιακή ενότητα και/ή σε ένα 

κεφάλαιο του χρησιμοποιούμενου 

εγχειριδίου (επειδή, π.χ., η ύλη είναι 

γνωστή από προηγούμενη τάξη ή 

από άλλο συναφές μάθημα στην ίδια 

τάξη, και χρειάζεται απλώς να την 

υπομνήσει, ή, επειδή κατά τον 

σχετικό προ-έλεγχο που έκανε, 

βρήκε ότι πολλοί μαθητές γνωρίζουν 

τις περισσότερες σχετικές 
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Διδασκαλία εκτενών Δ.Ε. 

• Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των τριών ή 

τεσσάρων ατόμων. 

• Αναθέστε σε κάθε μαθητή κάθε ομάδας ένα 

τμήμα από το κεφάλαιο του εγχειριδίου. 

• Δώστε σε κάθε ομάδα ένα μεγάλο κομμάτι από 

χοντρό χαρτί περιτυλίγματος και χωρίστε το σε 

τρία ή τέσσερα διάχωρα. 

• Μετά από την ανάγνωση, οι μαθητές πρέπει να 

αποδώσουν όσα μελέτησαν με ένα διάγραμμα. 

• Όταν ολοκληρώσουν, κάθε μαθητής 

παρουσιάζει τις πληροφορίες που κατέγραψε 

στο διάγραμμά του στους άλλους μαθητές της 

ομάδας του. 
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Τεχνική  εκθεσιακής διαδρομής ή 

Διδάσκοντας με την τέχνη  

• Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές 

να μάθουν με τον δικό τους ιδιαίτερο ρυθμό, 

ενώ βρίσκονται σε  κίνηση εντός της αίθουσας. 

Ο διδάσκων αναρτά εικόνες, έργα τέχνης, 

χάρτες, στατιστικά δεδομένα, κλπ., καθώς και 

πόστερ δημιουργημένα από τον διδάσκοντα ή 

από μαθητές στους τοίχους της αίθουσας. Οι 

μαθητές αναλαμβάνουν να απαντήσουν 

τεκμηριωμένα σε  κάποιο ερώτημα, και για να 

το κάνουν πρέπει να περιηγηθούν στην 

αίθουσα, εξετάζοντας  προσεκτικά κάθε 

ανάρτηση, για ν’ανακαλύψουν ό,τι χρειάζεται 

για το ερώτημά τους. 

Σε μια παραλλαγή αυτής της τεχνικής, μπορεί ο 

διδάσκων να αναρτήσει έργα τέχνης από μια 
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Οι μαθητές υποβάλλουν ερωτήσεις στην εικόνα 

Οι μαθητές  περιγράφουν την εικόνα π.χ. τους δίνεται ένα 

κείμενο με κενά και καλούνται να περιγράψουν την εικόνα ή 

παίρνουν συνέντευξη  πάνω σε μια εικόνα ή τους 

υποβάλλονται ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν 

γραπτά η προφορικά ανάλογα.  

 Οι μαθητές  αναλύουν μέρη-λεπτομέρειες της εικόνας. 
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Χρήση τεχνικών προσέλκυσης της προσοχής. 

• ΤΑΞΗ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

• Δ.Ε.1η Γιατί μελετούμε τη Βίβλο. 

• Ποιο είναι το πιο 

πολυδιαβασμένο βιβλίο στον 

κόσμο; 

• Μελετούν τη Βίβλο πιστοί άλλων 

Θρησκειών; 

• Ποιους ανθρώπους εμπνέει η 

Βίβλος; 

• Οι μαθητές ξεφυλλίζουν τη 
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• ΤΑΞΗ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

• Δ.Ε.8η Τα παιδικά χρόνια του 

Ιησού 

• Ο Ιησούς πεινούσε, διψούσε, 

έτρωγε, έπινε, έπαιζε, ζούσε και 

αναπτύσσονταν όπως ένα παιδί 

σαν εσάς;  

• Ή ζούσε, πολιτεύονταν και 

συμπεριφέρονταν ως άγγελος; 
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• ΤΑΞΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

• Δ.Ε.2η Η ιστορία της Εκκλησίας και η 
μελέτη της. 

• Η Εκκλησία είναι ghetto (κλειστό 
στρατόπεδο) club των «καλών 
ανθρώπων», των χριστιανών μέσα στην 
ευρύτερη κοινωνία. 

• Η Εκκλησία είναι άγρυπνος  φύλακας, 
αδέκαστος  κριτής  της κοινωνίας και του 
κόσμου. 

• Η Εκκλησία είναι το πρότυπο της τέλειας 
κοινωνίας 

• Η Εκκλησία είναι μουσειακή υπόθεση και 
ιερή παρενθοντολογια. 

• Η Εκκλησία είναι «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΙΩΝ», 
«ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ» 

• Η Εκκλησία υπηρετεί τον κόσμο 

61 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

• Μπορούν Χριστιανισμός και 
Μουσουλμανισμός να 
διαλεχτούν; 

• Μπορεί επιστήμη και θρησκεία 
να συνυπάρξουν; 

• Τελικά η θρησκεία και η 
επιστήμη είναι εκ φύσεως 
εχθροί; 

• Ποιο ρόλο παίζουν οι 
ανακαλύψεις και οι εξελίξεις 
στον τομέα των βιοεπιστημών 
και της βιοτεχνολογίας;  

62 



• Σε ποιους τομείς μπορεί να συνεργαστεί η 
θρησκεία που βασίζεται στην πίστη με την 
επιστήμη που βασίζεται στην έρευνα και 
στην απόδειξη με τα γεγονότα; 

• Η θρησκεία «πουλάει»; 

• Θεός Μαθηματικός ή Θεός βιολόγος; 

• Το γονιδίωμα είναι πεπρωμένο;(Θεία 
Πρόνοια-Μοίρα-Πεπρωμένο) 

• Ποια η θέση και ο ρόλος των πιστών μέσα 
στο σύγχρονο κόσμο;(Fuga mundi) 

• Πως νοιώθετε την οικογενειά σας;Σαν 
καταφύγιο ή σαν «ξενοδοχείο»; 

• Ποια η θέση και ρόλος της γυναίκας 
σήμερα;Η παρουσία της στην κοινωνία-
εργαζόμενη-η ισοτιμία της με τον άνδρα-
δικαιώματα-Φεμινισμός 
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Διδακτικό παράδειγμα-πρότυπο διδασκαλίας ηθικών 

αξιών. Πέντε διδακτικά βήματα 

 

– Ερώτηση. «Η άμβλωση είναι ηθικά 

δικαιολογημένη;» 

– Μοιράζω στους μαθητές μια σειρά άρθρα-έντυπα 

με διαφορετικές θέσεις.  

– Αναπτύσσω τις 5 πιθανές τοποθετήσεις πάνω 

στο θέμα: 

– 1η Ηθικά αποδεκτή 

– 2η Γενικά αποδεκτή. 

– 3η Δεν υπάρχει σαφής θέση για την άμβλωση. 

Κάποιες φορές είναι   ηθικά αποδεκτή, κάποιες 

άλλες όχι. 

– 4η Η άμβλωση είναι γενικώς λάθος επιλογή, αλλά 

υπάρχουν και εξαιρέσεις. 

– 5η Είναι ηθικά απαράδεκτη πράξη.  
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• Ετοιμάζω μια κλίμακα που περιλαμβάνει 

τις θέσεις από την εντελώς ελεύθερη 

άποψη  έως την πλέον συντηρητική.  

• Συντονίζω τη συζήτηση των μαθητών και 

συνοψίζω τα επιχειρήματα που 

αναπτύχτηκαν από κάθε πλευρά.  

• Ασκώ κριτική στα επιχειρήματα. 

• Το τελικό συμπέρασμα το αφήνω στη 

διάθεση των μαθητών. Τους δίνω χρόνο 

με την ησυχία τους να αναπτύξουν τις 

απόψεις τους σε ένα καλό κείμενο.  
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Η αξιοποίηση του χιούμορ ή της σάτιρας 

• Πολλά θέματα στην Νεότερη και Σύγχρονη 

Εκκλησιαστική Ιστορία και στις Κοινωνικές Σπουδές, 

μπορούν να διδαχθούν μέσω γελοιογραφιών. Η 

αξιοποίηση του χιούμορ ή της σάτιρας, για να 

παρουσιάσετε και να εξηγήσετε πολλαπλές οπτικές 

γωνίες στην Ιστορία ή στην τρέχουσα ζωή, μπορεί να 

οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες εντυπώσεις στους 

μαθητές. Στο διαδίκτυο βρίσκουμε αρκετό υλικό από τον 

διεθνή τύπο, κάποτε ακόμη και σε τεύχη της αρχής του 

20ού αι., ακόμη και του 19ου.  Οι μαθητές μπορούν να 

κάνουν μια σχετική έρευνα στο διαδίκτυο,  και να 

χρησιμοποιήσουν τα ευρήματά τους, για να κρίνουν και 

να σχολιάσουν παλαιές και νεότερες γελοιογραφίες. 

Εναλλακτικά, οι διδάσκοντες μπορούν να αναθέσουν 

στους μαθητές ένα συγκεκριμένο θέμα και να ζητήσουν 

από τους  μαθητές να βρουν και να παρουσιάσουν 

εκκλησιαστικές -πολιτικές γελοιογραφίες που αποδίδουν 

ποικίλες οπτικές γωνίες. 
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Χρησιμοποιήστε την ιστορική γραμμή 

και χρονοδιαγράμματα  

•  

Για να κατανοήσουν οι μαθητές το παρόν, 

πρέπει να γνωρίζουν τι συνέβη στο παρελθόν. 

Τα χρονοδιαγράμματα είναι μια 

αποτελεσματική μέθοδος για να διδαχθεί το 

αίτιο-αποτέλεσμα στην Ιστορία. Οι διδάσκοντες 

μπορούν να αξιοποιήσουν ποικίλες τεχνικές: 

• Απλός κατάλογος γεγονότων και ημερομηνιών 

• Πολύπτυχα, πολλαπλά χρονοδιαγράμματα 

• Διάγραμμα με δείκτες που αντιστοιχούν 

διαφορετικές  περιόδους χρόνου 

• Εικονογραφημένο χρονοδιάγραμμα για την 

παραστατικοποίηση διαφορετικών γεγονότων. 
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Τεχνική της αντιπαράθεσης 

• Προκαλούμε συζήτηση για ένα 

θέμα για το οποίο υπάρχουν 

διαφορετικές θέσεις και απόψεις: 

π.χ. καύση ή ταφή των νεκρών, 

επιχειρήματα των θέσεων των 

δύο πλευρών  
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Μαθητοκεντρική διδασκαλία  

•  

Για να επιτύχει η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία στα Θρησκευτικά και 

στα αλλά μαθήματα των  

Κοινωνικών  Σπουδών, το μάθημα 

πρέπει να θέτει στο κέντρο του 

μαθήματος τον μαθητή. Ο 

διδάσκων έχει συντονιστικό ρόλο 

(χρόνος, χώρος, υλικά, ερωτήματα 

και φύλλα εργασίας) ή 

υποστηρικτικό (βοήθεια προς 
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στους μαθητές μας 

είναι ίσως σημαντικότερη από τα αλλά διδακτικά μας  

καθήκοντα.  

Βοηθήστε τους μαθητές  σας : 

Να αγαπήσουν το διάβασμα. 

Να υπερνικήσουν τα προσωπικά τους εμπόδια. 

Να εκλάβουν θετικά τις προκλήσεις της ζωής. 

 Οι μεγάλες φυσιογνωμίες και προικισμένες ιδιοφυίες 

της ιστορίας και του σύγχρονου πολιτισμού, οι 

επιστήμονες των γραμμάτων των τεχνών και των 

επιστημών  δεν γεννήθηκαν  έτσι. Υπήρξαν  

συνηθισμένοι άνθρωποι που είχαν την τύχη να 

αποκτήσουν ισχυρά κίνητρα στη ζωή τους, ιδιαίτερα  

με τη διδασκαλία  από  άξιους καθηγητές τους.  
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• Ποτέ δεν διδάσκω τους μαθητές 

μου. Το μόνο που προσπαθώ να 

κάνω είναι να τους παρέχω τις 

κατάλληλες συνθήκες, με τις 

οποίες αυτοί θα μπορούν να 

μαθαίνουν» 

• Albert Einste 

• ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 

• ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩ. 
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