Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα
Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ
… βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι
δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την
διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα
των μαθητών τουσ.
 … ςημαύνει ότι οι μαθητϋσ ϋχουν
πολλαπλέσ επιλογέσ:


Μάθημα 8ο
Διαφοροποιημένη διδαςκαλία

◦ ςτη λόψη τησ πληροφορύασ
◦ ςτον τρόπο κατανόηςησ των εννοιών
◦ ςτον τρόπο ϋκφραςησ όςων ϋμαθαν.

Γιατύ διαφοροποιημϋνη;
 Γιατύ χωρύσ αυτόν, τα παιδιϊ που

παρεκκλύνουν από τη «νόρμα», από
το γενικό κανόνα, κινδυνεύουν να
αποτύχουν ςτο ςχολεύο.

Βαςικϋσ αρχϋσ


Οι ϊνθρωποι μαθαύνουν διαφορετικά.



Οι ϊνθρωποι καταςκευϊζουν τη νϋα γνώςη ςτηριζόμενοι ςτη
γνώςη που ήδη έχουν.



Η μϊθηςη δεν λαμβϊνει χώρα μόνον υποκειμενικϊ, αλλϊ
κυρύωσ μϋςω τησ κοινωνικήσ αλληλεπίδραςησ.



Η επιτυχόσ μϊθηςη περιλαμβϊνει τη χρόςη ςτρατηγικών, που
και αυτϋσ μαθαύνονται.



Ένα θετικό ςυναιςθηματικό κλίμα ενιςχύει την μϊθηςη.



Οι ϊνθρωποι μαθαύνουν αυτό που εύναι προςωπικϊ ςημαντικό
(ϋχει δηλαδό νόημα) γι’ αυτούσ.



Οι ϊνθρωποι μαθαύνουν όταν αποδϋχονται τουσ ςτόχουσ του
εγχειρόματοσ ωσ ενδιαφέροντεσ, αλλϊ και επιτεύξιμουσ.
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Βόματα (1)

Μαθηςιακό προφύλ

Γνωρύζω τουσ μαθητϋσ μου:

1.

◦
◦
◦
◦
◦

τρόποσ εργαςίασ
γνωςτικό ύφοσ
 φύλο και κουλτούρα
 μαθηςιακό περιβάλλον
 τύποσ νοημοςύνησ


ερευνώ τα ενδιαφέροντά τουσ
εξετϊζω τισ μϋχρι τώρα επιδόςεισ τουσ
μιλώ, ακούω, παρατηρώ.
εφαρμόζω διαγνωςτική αξιολόγηςη
(τυπικό ό ϊτυπη).
προςδιορύζω το μαθηςιακό προφίλ και τισ
προτιμήςεισ τουσ ςχετικϊ με τον τρόπο
εργαςύασ.



Μαθηςιακό προφύλ

Μαθηςιακό προφύλ

τρόποσ εργαςίασ
 γνωςτικό ύφοσ
 φύλο και κουλτούρα
 μαθηςιακό περιβάλλον
 τύποσ νοημοςύνησ





1. ατομικϊ / ομαδικϊ
2. με / χωρύσ καθοδόγηςη ενηλύκου
3. ςυνδυαςμόσ










τρόποσ εργαςίασ
 γνωςτικό ύφοσ
 φύλο και κουλτούρα
ςε) γεγονότα…(αναζητϊ
(αρκεύται
μαθηςιακό
περιβάλλον την) ουςύα
ελεγχόμενοσ... εκφραςτικόσ
γραμμικό
τύποσ νοημοςύνησ
ςκϋψη... μη γραμμικό ςκϋψη
παραγωγικόσ ςυλλογιςμόσ... επαγωγικόσ ςυλλογιςμόσ
ςυνεργατικόσ….ανταγωνιςτικόσ
ενδοςκοπικόσ... διαπροςωπικόσ
ακουςτικόσ... οπτικόσ... κιναιςθητικόσ
τϊςη για δρϊςη…τϊςη για αναςτοχαςμό
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Μαθηςιακό προφύλ

Μαθηςιακό προφύλ



τρόποσ εργαςίασ
γνωςτικό ύφοσ
 φύλο και κουλτούρα
 μαθηςιακό περιβάλλον
 τύποσ νοημοςύνησ







Φυλετικϊ ςτερεότυπα (ενδιαφϋροντα, ςτϊςεισ)
γλωςςικϋσ ιδιαιτερότητεσ / ευχϋρεια ςτη χρόςη τησ
ελληνικόσ γλώςςασ

Σύποι νοημοςύνησ Sternberg

τρόποσ εργαςίασ
γνωςτικό ύφοσ
 φύλο και κουλτούρα
 μαθηςιακό περιβάλλον
 τύποσ νοημοςύνησ






όρεμο / θορυβώδεσ
θερμό / δροςερό
ςταθερό / μεταβαλλόμενο
ποικιλύα-εύδοσ ερεθιςμϊτων
ποικιλύα-εύδοσ εργαλεύων

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ Sternberg
Σύποι νοημοςύνησ
βόματα ςτο ςυλλογιςμό
διαγρϊμματα ροόσ
ςύγκριςη / αντιπαραβολό
ανύχνευςη λϊθουσ
ταξινόμηςη, ομαδοπούηςη
επεξόγηςη ςε ϊλλουσ
διατύπωςη υποθϋςεων
εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων
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Σύποι νοημοςύνησ Sternberg

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ
ςχεδύαςη ωσ τρόποσ επεξόγηςησ
ςχεδύαςη νϋων πραγμϊτων
εναλλακτικϋσ λύςεισ και μϋθοδοι
παρατόρηςη πραγμϊτων που ϊλλοι αγνοούν
διατύπωςη δημιουργικών υποθϋςεων:
(Σι θα ςυνϋβαινε εϊν..;)
δραματουργύα, εφευρετικότητα

Κατανόηςη του αριθμού 5










Μετρόςτε ανϊ 5.
Κοιτϊξτε γύρω ςασ και βρεύτε 5 διαφορετικϊ
χρώματα.
Πεύτε μου μια ιςτορύα που να περιϋχει το 5.
Ποια εύναι τα 5 αγαπημϋνα ςασ παιχνύδια;
Βρεύτε πϋντε διαφορετικϊ ςχόματα.
Σι κϊνατε χθεσ ςτισ 5 το απόγευμα;
Σι ώρα θα εύναι ςε 5 λεπτϊ από τώρα;
Πόςα εκατοςτϊ μπορεύσ να διανύςεισ με 5
βόματα;
Με πόςουσ διαφορετικούσ τρόπουσ μπορεύσ να
ομαδοποιόςεισ τα παιχνύδια ςου ςε ομϊδεσ των 5;

Σύποι νοημοςύνησ Sternberg

ΠΡΑΚΣΙΚΟ
εξόγηςη με παραδεύγματα
αναζότηςη ανϊλογων
καταςτϊςεων
εμπρϊγματεσ δραςτηριότητεσ
επύλυςη ςυγκρούςεων
προςαρμογό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ

Κατανόηςη του αριθμού 5
Αναλυτική δραςτηριότητα
 Γρϊψτε όλουσ τουσ αριθμητικούσ
ςυνδυαςμούσ που φτιϊχνουν το 5.
Πρακτική δραςτηριότητα
 Βρεύτε όςα πρϊγματα μπορεύτε ςτο ςχολεύο
και ςτο ςπύτι που να ϋχουν ςχϋςη με το 5.
Δημιουργική δραςτηριότητα
 Γρϊψτε ϋνα πούημα ό ϋνα αύνιγμα για το 5
που μασ βοηθϊ να καταλϊβουμε τον αριθμό
με πολλούσ, αςυνόθιςτουσ, και
ενδιαφϋροντεσ τρόπουσ.
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Σύποι νοημοςύνησ Sternberg
Προτεύνετε τριών
ειδών
δραςτηριότητεσ για
το 3/4

Πολλαπλαςιαςμόσ

Σύποι νοημοςύνησ Gardner
λεκτικό-γλωςςικό
λογικό-μαθηματικό
 χωρικό
 ςωματικό-κιναιςθητικό
 μουςικό
 διαπροςωπικό
 ενδοπροςωπικό
 φυςιογνωςτικό



λεκτικό-γλωςςικό
λογικό-μαθηματικό
χωρικό
ςωματικό-κιναιςθητικό
μουςικό
διαπροςωπικό
ενδοπροςωπικό
φυςιογνωςτικό



Παιχνύδι καρτών μνόμησ.



χεδιϊςτε ϋνα βιβλύο με εικόνεσ και
θϋματα ςχετικϊ με γινόμενα.



Φτιϊξτε ϋνα τραγούδι για τα γινόμενα του πύνακα
πολλαπλαςιαςμού.



Καταγρϊψτε ποια γινόμενα ςασ δυςκολεύουν. Με ποιο
τρόπο μπορεύτε να τα θυμϊςτε;



Γρϊψτε μια ιςτορύα που περιλαμβϊνει γινόμενα από
τον πύνακα πολλαπλαςιαςμού.



Φτιϊξτε ϋνα διϊγραμμα που να αναπαριςτϊ γινόμενα
από τον πύνακα πολλαπλαςιαςμού.

Γρϊψτε ερωτόςεισ
που να ςυνδϋονται
με τουσ διϊφορουσ
τύπουσ νοημοςύνησ
και να αφορούν ςτα
εύδη τριγώνων με
βϊςη τισ γωνύεσ!
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Βόματα (1)

Γνωρύςματα μαθητών

Γνωρύζω τουσ μαθητϋσ μου:

1.

◦
◦
◦
◦
◦

 Ετοιμότητα

ερευνώ τα ενδιαφέροντά τουσ
εξετϊζω τισ μϋχρι τώρα επιδόςεισ τουσ
μιλώ, ακούω, παρατηρώ.
εφαρμόζω διαγνωςτική αξιολόγηςη
(τυπικό ό ϊτυπη).
προςδιορύζω το μαθηςιακό προφίλ και τισ
προτιμήςεισ τουσ ςχετικϊ με τον τρόπο
εργαςύασ.

 Ενδιαφϋρον
 Μαθηςιακό προφύλ

Βόματα (2)
Μελετώ το αναλυτικό πρόγραμμα και εντοπύζω
ςημαντικά θέματα, δηλαδό όςα:

2.

Βόματα (3)
Προςδιορύζω με ςαφόνεια τουσ ςτόχουσ μου.

3.

◦

ςυνδέω τουσ ςτόχουσ με δραςτηριότητεσ που πηγϊζουν
από τα ενδιαφϋροντα των μαθητών.

◦

εςτιϊζουν ςε ουςιαςτικϋσ γνώςεισ και δεξιότητεσ

◦

παρϋχουν επιλογϋσ ωσ προσ τη διαπραγμάτευςή τουσ

◦

ποικιλία δραςτηριοτότων από διϊφορεσ πηγϋσ

◦

εύναι ςαφό ωσ προσ τουσ ςτόχουσ

◦

◦

επιτρϋπουν την ουςιαςτικό ςυνεργαςία.

οι δραςτηριότητεσ προςαρμόζονται ςτο επύπεδο των
μαθητών.

◦

ςυνδϋονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών

◦

προκαλούν νοητικϊ τουσ μαθητϋσ

◦

παρακινούν τουσ μαθητϋσ να χρηςιμοποιόςουν ό,τι ϋχουν
μϊθει με ενδιαφέροντεσ και ςημαντικούσ τρόπουσ

◦

προτρϋπουν τουσ μαθητϋσ να θϋςουν ςτόχουσ για τη
μϊθηςό τουσ και την αξιολόγηςη τησ προόδου τουσ ςε
ςχϋςη με αυτούσ τουσ ςτόχουσ.

4.

Εφαρμόζω ποικιλία διδακτικών ςτρατηγικών

5.

Έχω διαφορετικούσ τρόπουσ αξιολόγηςησ τησ
επύδοςησ των μαθητών και προςαρμόζω την
αξιολόγηςη ςτον ιδιαύτερο τύπο κϊθε μαθητό.
◦

ςτόχοσ τησ αξιολόγηςησ εύναι η διερεύνηςη του
επιπϋδου των μαθητών και η ανϊλογη προςαρμογό τησ
διδαςκαλύασ.
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Διδακτικϋσ ςτρατηγικϋσ
τρατηγική

Εςτίαςη

Κλιμακωτϋσ δρϊςεισ

Ετοιμότητα

Προςαρμοςμϋνη ςτο επύπεδο
διδαςκαλύα
Δημιουργύα ομϊδων με κοινϊ
ςτοιχεύα ενδιαφϋροντοσ
Διδακτικό ςυμβόλαιο
Διερεύνηςη ενόσ θϋματοσ κϊτω από
6 οπτικϋσ
Πολλαπλϊ ημεύα Ειςόδου

Ανοιχτϊ προβλόματα

Ετοιμότητα
Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Ενδιαφϋρον
Μαθηςιακό προφύλ
Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Μαθηςιακό προφύλ
Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Μαθηςιακό προφύλ
Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Μαθηςιακό προφύλ

Διδακτικϋσ ςτρατηγικϋσ
τρατηγική

Εςτίαςη

Κλιμακωτϋσ δρϊςεισ

Ετοιμότητα

Προςαρμοςμϋνη ςτο επύπεδο
διδαςκαλύα
Δημιουργύα ομϊδων με κοινϊ
ςτοιχεύα ενδιαφϋροντοσ

Ετοιμότητα

Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Ενδιαφϋρον
Διδακτικό ςυμβόλαιο
Με βϊςη:
Μαθηςιακό προφύλ
• τισ διϊφορεσ μορφϋσ αναπαραςτϊςεων
και υλικών
Ετοιμότητα
Διερεύνηςη ενόσ θϋματοσ κϊτω από
• τουσ τύπουσ νοημοςύνησ
Ενδιαφϋρον
6 οπτικϋσ
Μαθηςιακό προφύλ
Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Πολλαπλϊ ημεύα Ειςόδου
Μαθηςιακό προφύλ
Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Ανοιχτϊ προβλόματα
Μαθηςιακό προφύλ

Διδακτικϋσ ςτρατηγικϋσ
τρατηγική
1.
Περιγρϊψτε

Εςτίαςη

2. υγκρύνετε
Κλιμακωτϋσ
δρϊςεισ

Ετοιμότητα

3. υνδυϊςτε
Προςαρμοςμϋνη
ςτο επύπεδο
διδαςκαλύα
4.
Αναλύςτε
Δημιουργύα
με κοινϊ
5. ομϊδων
Εφαρμόςτε
ςτοιχεύα ενδιαφϋροντοσ

Ετοιμότητα
Ετοιμότητα

Ενδιαφϋρον
6. Επιχειρηματολογόςτε υπϋρ
ό κατϊ

Ενδιαφϋρον
Μαθηςιακό προφύλ
Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Μαθηςιακό προφύλ
Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Μαθηςιακό προφύλ
Ετοιμότητα
Ενδιαφϋρον
Μαθηςιακό προφύλ

Διδακτικό ςυμβόλαιο
Διερεύνηςη ενόσ θϋματοσ κϊτω από
6 οπτικϋσ
Πολλαπλϊ ημεύα Ειςόδου

Ανοιχτϊ προβλόματα

Παραδεύγματα ρεαλιςτικών
καταςτϊςεων
 Παγκόςμιοσ πλούτοσ
 Καλλωπιςμόσ τησ γειτονιϊσ μου
 Σα «κατορθώματα»

του Μποντ

 Εκλογϋσ ςτην τϊξη
 Ρεκόρ Γκύνεσ
 Σο φαινόμενο του θερμοκηπύου
 Σηλεπαιχνύδι – τηλεοπτικό ςειρϊ
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Πρόταςη (Ι)
:

+

+



=0
+

-

+
=3

Πρόταςη (ΙΙ)

=1

13 + 23 = 32
+ 33 = 62
??

13 + 23

:
:

=4

1+2=3
4+5+6=7+8
??

=4
=6
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