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Δ ι α φ ορ οπ οι ημέν η  Δ ι δ α σ κ α λ ί α :  

Aρχές και Eφαρμογές στα Φιλολογικά Μαθήματα 

 

  Εξάμηνο σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης  

  Μεθοδολογία Εκπαίδευσης: Μικτή Εκπαίδευση (blended learning): 

Δια ζώσης συναντήσεις, Σύγχρονη E-learning Εκπαίδευση (live streaming), Ασύγχρονη E-

learning Εκπαίδευση 

  Διάρκεια: 6 μήνες – 200 ώρες – 16 ECVET: 

Περιγραφή σεμιναρίου 

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές μιας σύγχρονης διδακτικής μεθόδου, της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας (differentiated teaching), και διδακτικές προτάσεις εφαρμογής της στο πλαίσιο 

της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων. Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο 

της μεθόδου, παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές της, τα παιδαγωγικά αξιώματα στα οποία 

στηρίζεται και η σημασία εφαρμογής της στη διδακτική πράξη. Προτείνονται εναλλακτικοί 

τρόποι, στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών σε τάξεις μικτής ικανότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων στην τάξη για μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ με τη διενέργεια της διαμορφωτικής αξιολόγησης ως 

αναπόσπαστο κομμάτι του μαθήματος. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά μιας 

διαφοροποιημένης τάξης, στοιχεία δηλαδή σχετικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού κατά την 

εφαρμογή της μεθόδου και διαγράφεται το μαθησιακό περιβάλλον και το διδακτικό πλαίσιο 

που επικρατεί στην τάξη. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν 

διαφοροποιημένες ασκήσεις και διαφοροποιημένο σχέδιο διδασκαλίας στα φιλολογικά 

μαθήματα στηριζόμενοι στις στρατηγικές που μελετήθηκαν.  
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Ημερομηνίες και Θεματικές Ενότητες 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ 

Παρασκευή 
6/11/20 

(20:00- 22:00) 

Γενική Διδακτική 
Βασικές αρχές μάθησης & 

προαπαιτούμενα της μεθόδου 

Ασύγχρονη E-
Learning Εκπαίδευση, 
μέσω της πλατφόρμας 

του ΑΙΕ 

Aικατερίνη 
Παπαναστασίου 

    

Παρασκευή 
13/11/20 

(20:00- 22:00) 

Η εφαρμογή της Πολλαπλής 
Νοημοσύνης στα φιλολογικά 
μαθήματα (παραδείγματα) 

Δια ζώσης στο ΑΙΕ Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 

 

    

Παρασκευή 
27/11/20 

(20:00- 22:00) 

Brain-based learning & “καλές” 
πρακτικές στα φιλολογικά μαθήματα 

Δια ζώσης στο ΑΙΕ Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 

 

    

Παρασκευή 
11/12/20 

(20:00- 22:00) 

Η χρήση των γραφικών οργανωτών 
στα φιλολογικά μαθήματα μέσα από 

παραδείγματα  
(εφαρμογές) 

Δια ζώσης στο ΑΙΕ Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 

    

Παρασκευή 
18/12/20 

(20:00- 22:00) 

Η τεχνική “Jigsaw” & εφαρμογές στα 
φιλολογικά μαθήματα (Συνεργατική 

μάθηση) 

Δια ζώσης στο ΑΙΕ Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 

    

Παρασκευή 
15/01/21 

(20:00- 22:00) 

Ορισμός ΔΔ, Περιεχόμενο & 
Θεμελιώδεις αρχές  

Σύγχρονη E-learning 
Εκπαίδευση μέσω της 
πλατφόρμας ΖΟΟΜ 

Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 

    

Παρασκευή  
29/01/21 

(20:00- 22:00) 

Τρόποι προσαρμογής του ΑΠ- Η 
ταξινομία του Bloom 

Δια ζώσης στο ΑΙΕ Αικατερίνη 
Παπαναστασίου 

    

Παρασκευή 
5/2/21 (20:00- 

22:00) 

Αρχαία & Μαθησιακές Δυσκολίες Σύγχρονη E-learning 
Εκπαίδευση μέσω της 
πλατφόρμας ΖΟΟΜ 

Αικατερίνη 
Παπαναστασίου 
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Παρασκευή 
12/2/21 

(20:00- 22:00) 

Στρατηγικές και μέσα 
διαφοροποίησης Ι 

Δια ζώσης στο ΑΙΕ Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 

    

Παρασκευή 
19/2/20 

(20:00- 22:00) 

Στρατηγικές και μέσα 
διαφοροποίησης ΙΙ 

Δια ζώσης στο ΑΙΕ Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 

    

Παρασκευή 
02/3/21 

(20:00- 22:00) 

Στρατηγικές και μέσα 
διαφοροποίησης ΙΙΙ 

Δια ζώσης στο ΑΙΕ Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 

    

Παρασκευή 
19/3/21 

(20:00- 22:00) 

Στρατηγικές αναγνωστικής 
κατανόησης 

Σύγχρονη E-learning 
Εκπαίδευση μέσω της 
πλατφόρμας ΖΟΟΜ 

Ζωή Κρόκου 

    

Παρασκευή 
02/04/2021 

(20:00- 22:00) 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη ΔΔ 
Τα χαρακτηριστικά μιας 

διαφοροποιημένης τάξης & ευέλικτη 
ομαδοποίηση 

Σύγχρονη E-learning 
Εκπαίδευση μέσω της 
πλατφόρμας ΖΟΟΜ 

Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 

    

Παρασκευή 
16/4/21 

(20:00- 22:00) 

Η ψυχοεκπαιδευτική διάσταση της 
ΔΔ 

Ασύγχρονη E-
Learning Εκπαίδευση, 
μέσω της πλατφόρμας 

του ΑΙΕ 

Αικατερίνη 
Παπαναστασίου 

Ζωή Κρόκου, Μάκης 
Γκούμας, Στέλα Μάμιδα 

    

Παρασκευή 
23/4/21 

(20:00- 22:00) 

Σχέδια μαθήματος στη 
διαφοροποιημένη και επίλυση 

αποριών - ΑΞξιολόγηση 

Δια ζώσης στο ΑΙΕ Αικατερίνη  
Παπαναστασίου 
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Ενδεικτικά Περιεχόμενα του Σεμιναρίου 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα 

● Θεωρητικό «υπόβαθρο» της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας- Τα προαπαιτούμενα 

της μεθόδου (π.χ. Η εφαρμογή της Πολλαπλής Νοημοσύνης στα φιλολογικά 

μαθήματα, «Καλές» πρακτικές και εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα βάσει της 

θεωρίας “Brain-based learning” στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και 

της διδασκαλίας εν γένει) 

● Ορισμός και περιεχόμενο 

● Θεμελιώδεις αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας  

● ΑΠΣ & Οργάνωση στόχων 

● Ο ρόλος της αξιολόγησης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και η πρακτική της εφαρμογή στην αίθουσα  

● Στρατηγικές και μέσα διαφοροποίησης 

● Περιεχόμενο και δυνατότητες της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας  

● Διαφοροποίηση επεξεργασίας 

● Διαφοροποίηση τελικού προϊόντος 

● Διαφοροποίηση μαθησιακού περιβάλλοντος 

● Χαρακτηριστικά μιας διαφοροποιημένης τάξης 

● Ευέλικτη ομαδοποίηση 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

Mε έμφαση σε παραδείγματα και εφαρμογές της διαφοροποιημένης μεθόδου στα φιλολογικά 

μαθήματα, με τη μορφή της (α)σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω e-book, 

πολυμεσικού (παρουσιάσεις, οπτικο- ακουστικό υλικού), υποστηρικτικού υλικού και 

(διαδικτυακή) ανατροφοδότηση για την εκπόνηση διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων/ 

σχεδίου και συμπλήρωση test αυτο- αξιολόγησης. 
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Στόχοι του σεμιναρίου  

Σε επίπεδο γνώσεων: 

Οι εκπαιδευόμενοι/ -ες: 

- να αναγνωρίζουν τα προαπαιτούμενα της διαφοροποιημένης “μεθόδου” , 

- να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν  να αξιοποιηθούν τόσο η θεωρία 

της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, όσο και οι τρεις μορφές νοημοσύνης κατά 

Sternberg στη διαφοροποιημένη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, 

- να κατανοούν τις βασικές λειτουργίες μάθησης, τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη 

σύνδεσή της με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, 

- να γνωρίζουν “καλές” πρακτικές και τις αντίστοιχες στρατηγικές και πρακτικές που 

υιοθετούμε στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στηριζόμενοι στον τρόπο με 

τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος, 

- να ορίζουν τι είναι διαφοροποιημένη διδασκαλία, 

- να κατανοούν τις γενικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

- να κατανοούν το περιεχόμενο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας βάσει του 

σχεδιαγράμματος της Tomlinson, 

- να γνωρίζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην προσαρμογή των Α.Π., 

- να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαφοροποιούν το Α.Π.,  

- να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να οργανώνουν τους στόχους σε 

τρεις πυραμίδες βάσει της αναθεωρημένης ταξινομίας  του Bloom (μέσα, που έχει στη 

διάθεσή του ο εκπαιδευτικός),  

- να αντιληφθούν τον ρόλο της αξιολόγησης στη Δ.Δ., 

- να κατανοούν τις στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν στη διαφοροποίηση, 

- να αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά μιας διαφοροποιημένης τάξης, 

- να αντιληφθούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού στη Δ.Δ. και τα μέσα που ο τελευταίος 

έχει στη διάθεσή του. 
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Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

Οι εκπαιδευόμενοι/ -ες: 

- να δημιουργούν διαφοροποιημένες ασκήσεις αξιοποιώντας τουλάχιστον 3 τύπους 

νοημοσύνης (διαφοροποίηση περιεχομένου με βάση τη μαθησιακή προτίμηση),  

- να δημιουργούν διαφοροποιημένες ασκήσεις αξιοποιώντας την τριαρχική θεωρία του 

Sternberg (διαφοροποίηση τελικού προϊόντος με βάση τη μαθησιακή προτίμηση),  

- να εφαρμόζουν “καλές” πρακτικές στα φιλολογικά μαθήματα (προαπαιτούμενα της 

μεθόδου και διαφοροποιημένες στρατηγικές- πρακτικές), 

- να επιλύουν παρανοήσεις σχετικά με το τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία, 

- να διαφοροποιούν το ΑΠΣ και να οργανώνουν τους διδακτικούς στόχους σε τρεις 

πυραμίδες βάσει της αναθεωρημένης ταξινομίας του Bloom (μέσα, που έχει στη 

διάθεσή του ο εκπαιδευτικός στη διαφοροποιημένη διδασκαλία),  

- να αναλύουν τους στόχους για το φαινόμενο/ έννοια που σκοπεύουν να διδάξουν 

διαφοροποιημένα,  

- να εφαρμόζουν τα διάφορα είδη αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, 

- να εφαρμόζουν τις στρατηγικές διαφοροποίησης στα φιλολογικά μαθήματα, 

- να διαχειρίζονται σωστά (πειραματίζονται με) τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο 

εκπαιδευτικός στη διαφοροποιημένη διδασκαλία κατά την εφαρμογή, 

- να αναπτύσσουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες και διαφοροποιημένο σχέδιο 

μαθήματος σε γνωστικό αντικείμενο της αρεσκείας τους. 
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Σε επίπεδο στάσεων: 

 

Οι εκπαιδευόμενοι/ -ες: 

 

- να πειστούν για την αναγκαιότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική πραγματικότητα, 

- να αισθανθούν εξοικείωση με τις διάφορες θεωρίες “υποβάθρου” της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

- να υιοθετούν τις βασικές αρχές μάθησης, καθώς και τις βασικές και γενικές αρχές της 

διαφοροποιημένης  ‘‘μεθόδου’’,  

- να υιοθετούν “καλές” πρακτικές στα φιλολογικά μαθήματα (προαπαιτούμενα της 

μεθόδου, που συνιστούν και στρατηγικές- πρακτικές στη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία) στη διδακτική πράξη, 

- να διερωτώνται για τον τρόπο που οργανώνονται οι στόχοι από το Α.Π.Σ. και τους 

ίδιους για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κατά πόσον αυτοί 

ανταποκρίνονται σε ένα διαφοροποιημένο μαθητικό περιβάλλον, 

- να υιοθετούν πρακτικές και μεθόδους αξιολόγησης και ευέλικτης  ομαδοποίησης στο 

πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

- να υιοθετούν στρατηγικές- πρακτικές διαφοροποίησης στα φιλολογικά μαθήματα, 

- να αναθεωρήσουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία τάξη,  

- να αποδεχτούν τη σημασία της συνεργασίας και της ευέλικτης ομαδοποίησης σε μια 

διαφοροποιημένη τάξη, 

- να αμφισβητούν τον παραδοσιακό ρόλο του “από καθέδρας” εκπαιδευτικού και να 

εκτιμούν τον ρόλο του εκπαιδευτικού που εφαρμόζει διαφοροποιημένη διδασκαλία,  

- να αισθανονται πιο σίγουροι για τις γνώσεις τους γύρω από το ζήτημα της 

διαφοροποίησης, 

- να υιοθετούν θετικότερη στάση όσον αφορά στην προετοιμασία τους για τον 

σχεδιασμό τεχνικών/ πρακτικών διαφοροποίησης, 

- να αισθάνονται άνετα να αναπτύξουν διαφοροποιημένες δραστηριότητες και 

διαφοροποιημένο σχέδιο σε γνωστικό αντικείμενο της αρεσκείας τους, 

- να αισθάνονται άνετα να προβαίνουν σε διαφοροποίηση στη διδακτική πράξη.  
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Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ, σε ειδκούς παιδαγωγούς 

και εκπαιδευτικούς, καθώς και σε φοιτητές φιλοσοφικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να 

έρθουν σε επαφή με τη μέθοδο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και να εντάξουν στοιχεία 

της στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. 

Υπεύθυνη Προγράμματος & Συγγραφέας του Εκπαιδευτικού Υλικού:  

Παπαναστασίου Αικατερίνη, Φιλόλογος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

Οι Παροχές του Προγράμματος  

Πιστοποιήσεις - Βεβαιώσεις 

1. Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης. Η βεβαίωση παρέχεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του 
ΑΙΕ. Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με το διακριτικό τίτλο "Βασιλική Μιχαλοπούλου Κέντρο Δια 
Βίου Μάθησης1" λειτουργεί σύμφωνα  με τις κείμενες διατάξεις και έχει πιστοποιηθεί με την υπ. 
αρ. 2100587 άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ, εποπτευόμενο οργανισμό του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

Έντυπο Υλικό:    Ντοσιέ με Σημειώσεις 

Ψηφιακό Υλικό και e -books:   10 e-book 

Διαδικασία Εγγραφής και Δίδακτρα 

Δίδακτρα: 200€ (καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις των 100€ ή εφάπαξ με την εγγραφή και με 
έκπτωση 50€, (τελικό ποσό 150€) 

Άνεργοι: 150€, φοιτητές: 150€, πολύτεκνοι: 150€, ΑμΕΑ: 150€ (καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις 
των 75€ ή εφάπαξ με την εγγραφή) 

Δικαιολογητικά Εγγραφής 

 Αίτηση 
 απλή φωτοτυπία ταυτότητας 
 απλή φωτοτυπία πτυχίου ή απλή φωτοτυπία βεβαίωσης φοίτησης (για τους φοιτητές) 
 βεβαίωση ανεργίας (για την κατηγορία των ανέργων) 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 210-3846930 (Δευτέρα έως και Παρασκευή 
10:00-18:00)  www.anoikto.edu.gr 
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«Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα μου το επιτρέψει, αλλά ποιος θα με σταματήσει» 

Αυτή η φράση της Άιν Ραντ (1905-1982, Αμερικανίδα συγγραφέας και φιλόσοφος) συμπυκνώνει όλη τη 

φιλοσοφία του Ανοιχτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης, από την ίδρυσή του έως και σήμερα. 

Ποιοί Είμαστε 

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, προσανατολισμένο στη Δια 

βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Ενηλίκων. Σκοπός του είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε 

ενήλικες που στοχεύουν να ξεχωρίσουν επαγγελματικά και προσωπικά. Το ΑΙΕ ιδρύθηκε το 2000 και μετά 

από 20 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, έχει την τεχνογνωσία, την 

υποδομή, την εμπειρία και την εκπαιδευτική μεθοδολογία, για να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 

ενήλικες, που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και να αυξήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. 

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης με αριθμούς:  

o 20 χρόνια λειτουργίας και επαγγελματικής ενασχόλησης αποκλειστικά με τη δια βίου μάθηση και 

επιμόρφωση ενηλίκων 

o 700 τμ σε ένα αυτόνομο κτήριο με πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες (αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, 

αίθουσα ψυχοκινητικής, αίθουσα θεατρικού παιχνιδιού), βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο,  και ανοικτούς χώρους 

ξεκούρασης, φιλοξενούν τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις στην Αθήνα.  

o 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (Olat & mοοdle) με ελληνικό περιβάλλον εργασίας 

χρησιμοποιούνται για την e-learning εκπαίδευση και προσφέρουν περισσότερα από 3.000 διαφορετικά 

μαθήματα οργανωμένα σε 3 διαφορετικού τύπους προγραμμάτων: μακροχρόνια (12-18 μήνες), ταχύρυθμα 

(4-8 μήνες) και σεμινάρια (2-4 μήνες).  

o 38 κύκλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με περισσότερα από 2.000 σεμινάρια έχουν 

υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα.  

o Περισσότεροι από 15.000 ενήλικες, έως και το Δεκέμβριο του 2019, έχουν παρακολουθήσει τα ετήσια 

προγράμματα επιμόρφωσης (δια ζώσης και e-learning). Σχεδόν 70.000 επιμορφούμενοι, έως και το 

Δεκέμβριο του 2019, έχουν παρακολουθήσει τα δια ζώσης επιμορφωτικά σεμινάρια και τις ημερίδες σε όλ η 

την Ελλάδα. 

Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης --- www.anoikto.edu.gr  

Εγκαταστάσεις Αττικής: Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14231  

Τ. 210.38.46.930 --- email: info@anoikto.edu.gr  
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