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ηυπμξ
Κα εκεμενςζμφκ μη εθπαηδεοηηθμί γηα,

ημ ζεςνεηηθυ πιαίζημ ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ   
θαη κα ζομμεηάζπμοκ ζε 

ενγαζηήνηα παναδεηγμαηηθμφ ζπεδηαζμμφ ηεξ 
ζεμαημιμγίαξ ημοξ θαη ηεξ δηαδηθαζίαξ εθπυκεζεξ 

θαη αλημιυγεζήξ ημοξ, πνμθεημέκμο κα 
οπμζηενηπζμφκ γηα ηεκ απμδμηηθυηενε αλημπμίεζή 

ημοξ ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία.



Ε επημυνθςζε ζα δηανζνχκεηαη ζε δομ εκυηεηεξ 

2ε εκυηεηα:- Βηςμαηηθυ μένμξ: Μνγάκςζε θαη εθπυκεζε Δεμημονγηθήξ Γνγαζίαξ 
Πνεηξ (3) χνεξ αθηενςμέκεξ ζημ βηςμαηηθυ ενγαζηήνημ:

 ογθνυηεζε μμάδςκ
 Πνυηαζε ζέμαημξ – ηίηιμο ακά μμάδα (Ηαηαηγηζμυξ Ζδεχκ εκηυξ ηεξ 

μμάδαξ γηα πηζακά ζέμαηα Δεμημονγηθχκ Γνγαζηχκ θαη ζοδήηεζε γηα ημ 
θαηά πυζμ πιενμφκ ηηξ πνμτπμζέζεηξ μηαξ Δεμημονγηθήξ Γνγαζίαξ (υπη 

απιή ακαπαναγςγή ζοιιεγμέκςκ πιενμθμνηχκ, ζέμα εκηυξ ηςκ 
δοκαημηήηςκ ηςκ μαζεηχκ/ηνηχκ, εκηυξ ηςκ πνμκηθχκ πενημνηζμχκ…)

 Τπμζηενηθηηθυ οιηθυ 
 Γνεοκεηηθυ ενχηεμα

 φκζεζε
 Πανμοζίαζε

 παναδείγμαηα ζεμάηςκ ακά γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ,
 παναδείγμαηα ακαηνμθμδυηεζεξ (πνμηάζεηξ βειηίςζεξ ηεξ ενγαζίαξ) 

θαη 
 παναδείγμαηα αλημιυγεζεξ. 



ε Δεμημονγηθυηεηα 
ζημ φγπνμκμ πμιείμ με 

έμθαζε ζηε οκενγαζία  θαη 
ηεκ Κνηηηθή θέρε



Δεμημονγηθυηεηα θαη πανηζμαηηθυηεηα
Πη πνμτπμζέηεη;

Η θαιιηένγεηα ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ ζε παηδηά ζπμιηθήξ ειηθίαξ πνμτπμζέηεη:

• Νιμφζηα θαη πμιφπιεονε εμπεηνία, 

• Γλεηδηθεομέκεξ γκχζεηξ

• Γπανθή πμζυηεηα γεκηθχκ γκχζεςκ 

• Δςενή θακηαζία 

• Ζθακυηεηεξ ακάιοζεξ θαη ζφκζεζεξ δηαθυνςκ δεδμμέκςκ



Δεμημονγηθυηεηα θαη πανηζμαηηθυηεηα
Πη πνμτπμζέηεη;

• ζογθιίκμοζα ζθέρε  (Ζθακυηεηα κα θαηακμεί θακείξ ηηξ 
οπάνπμοζεξ ζπέζεηξ, ζοκδέζεηξ, μμμηυηεηεξ θαη ημοξ 

ιμγηθμφξ ζοκεηνμμφξ πμο εκοπάνπμοκ ζε μηα θαηάζηαζε) 

• απμθιίκμοζα ζθέρε Ζθακυηεηα κα θαηακμεί θακείξ 
μαθνηκέξ θαη θαηκμμεκηθά αζφκδεηεξ ζπέζεηξ θαη κα 

ζοκεκχκεη δηαθμνεηηθά πεδία δνάζεξ

• Δεμημονγηθή  πνμζανμμγή  πανά αθμμμίςζε 

• Ζθακυηεηα κα μπμνεί θακείξ κα ακαγκςνίδεη θαη κα 
πνμζδημνίδεη έκα πνυβιεμα

• Γλαζθάιηζε ηεξ ηθακυηεηαξ κα μπμνεί θάπμημξ κα 
ζπεδηάδεη ημ δηθυ ημο πνμζςπηθυ ηνυπμ μάζεζεξ, θαη 

επμμέκςξ κα αζθεί ημκ, επίζεξ, δηθυ ημο ηνυπμ αλημιυγεζεξ 
ή αοημθνηηηθήξ (μεηαγκςζηηθέξ ηθακυηεηεξ).



Μ Ken Robinson 
γηα ηε δεμημονγηθυηεηα ζημ ζπμιείμ 

1. http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
Δηάιελε ημο Ηεκ Ξυμπηκζμκ «Πα ζπμιεία ζθμηχκμοκ ηε δεμημονγηθυηεηα» ζημ TED 

2006 (ζηα αγγιηθά, με δοκαηυηεηα εμθάκηζεξ ειιεκηθχκ οπμηίηιςκ)

2.  http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
Δηάιελε ημο Ηεκ Ξυμπηκζμκ «Φένηε ηεκ επακάζηαζε ζηεκ εθπαίδεοζε!» ζημ TED 

2010 (ζηα αγγιηθά, με δοκαηυηεηα εμθάκηζεξ ειιεκηθχκ οπμηίηιςκ)

3. http://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death
_valley.html

Δηάιελε ημο Ηεκ Ξυμπηκζμκ «Νχξ κα δναπεηεφζμομε απ' ηεκ θμηιάδα ημο ζακάημο 
ηεξ εθπαίδεοζεξ» ζημ TED 2013

"How to escape education's death valley", TED talk, April 2013
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Δεμημονγηθυηεηα ζημ Οφγπνμκμ Οπμιείμ 

Ννμβιεμαηηζμμί:

1. Ε Ημηκςκία ηεξ Γκχζεξ δεμημονγεί κέα μηθμκμμηθά θαη 
θμηκςκηθά δεδμμέκα ζε δηεζκέξ επίπεδμ. 

2. Ε πνυζθαηε μηθμκμμηθή θνίζε, μλφκεη ηηξ θμηκςκηθέξ 
ακηζυηεηεξ θαη μάιηζηα με βίαημ ηνυπμ (ζηηξ εζηθέξ 
πμιηηηθέξ, πμιηηηζμηθέξ θαη θμηκςκηθέξ δηαζηάζεηξ).

1. Πμ εθπαηδεοηηθυ ζφζηεμα παναθμιμοζεί αμήπακμ ηηξ 
ελειίλεηξ, πνμζπαζεί κα δηαπεηνηζηεί μηα κέα 

θαζεμενηκυηεηα, παναθηενηζηηθυ γκχνηζμα ηεξ μπμίαξ είκαη 
ε αβεβαηυηεηα, θαη ημ δηανθέξ άγκςζημ πμο ζοκεπχξ 

μεηαβάιιεηαη.



Δεμημονγηθυηεηα ζημ Οφγπνμκμ Οπμιείμ

Πη θάκμομε;
• Γθπαηδεφμομε πμιίηεξ γηα μηα θμηκςκία θαη έκακ 
θυζμμ πμο δεκ έπμομε ηδέα πςξ ζα είκαη μεηά απυ 

μενηθά πνυκηα.

Ηαη;

Ε ακάδεηλε ηεξ ζοκενγαηηθήξ δεμημονγηθυηεηαξ ςξ 
έκα απυ ηα πιέμκ ζεμακηηθά ενγαιεία πμο έπεη μ 

ζθεπηυμεκμξ πμιίηεξ πνμθεημέκμο κα ακηαπμθνηζεί 
με θνηηηθυ ηνυπμ ζηηξ απαηηήζεηξ ηςκ θαηνχκ μαξ, 

απμηειεί ζθμπυ ηεξ εηζήγεζεξ αοηήξ. 



παναθηενηζηηθά γκςνίζμαηα ηεξ κέαξ πναγμαηηθυηεηαξ είκαη:

α. Ομθ ηεξ Ρπενπιενμθυνεζεξ

β. Ε ηαπφηαηε απαλίςζε ηεξ γκχζεξ

γ. Ε πμιιαπιυηεηα ηςκ πιενμθμνηχκ 

Άνα  μαξ πνμηνέπεη (Johnston, 1998): 

-κα ακαδεημφμε ηεκ κέα γκχζε απυ δηαθμνεηηθέξ πεγέξ, 

- κα ζοκεηδεημπμηήζμομε υηη οπάνπμοκ δηάθμνα είδε γκχζεξ 
θαη πμιιαπιμί ηνυπμη ζεχνεζεξ, ενμεκείαξ θαη επίιοζεξ 

πνμβιεμάηςκ, 

- κα εζηηάδμομε ζηεκ δεμημονγία κέςκ μμνθχκ ακηίιερεξ θαη 
απυθηεζεξ κμήμαημξ γηα ημκ θυζμμ πμο μαξ πενηβάιιεη 

(Ιαθνάθεξ, 2000, ζ.247).  

Δεμημονγηθυηεηα ζημ Οφγπνμκμ Οπμιείμ 



Άνα:
εθπαηδεοηηθμί θαη μαζεηέξ ζα πνέπεη κα εζηηάζμοκ ημ 

εκδηαθένμκ ημοξ:

 Οηεκ θαιιηένγεηα ηεξ θνηηηθήξ ζθέρεξ,

 Οηεκ ακάδεηλε ηεξ πνςημηοπίαξ, ηεξ θακηαζίαξ θαη 
ηεξ θαηκμημμίαξ, 

 Οηεκ εκζάννοκζε ηεξ εκαιιαθηηθήξ ζέαζεξ ηςκ 
πναγμάηςκ, 

 Οηεκ παηδαγςγηθή αλημπμίεζε ημο ιάζμοξ, 

 Οηεκ  μηθμδυμεζε ζοκενγαηηθχκ πενηβαιιυκηςκ 
μάζεζεξ θαη δεμημονγηθήξ έθθναζεξ. 



Ε έκκμηα θαη ε ζεμαζία ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ ζημ 
ζφγπνμκμ ζπμιείμ 

Ε έκκμηα ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ απμθηά ηδηαίηενε  
αλία γηα ηα εθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα ζηε ζεμενηκή 

επμπή ηςκ ζοκεπχκ αιιαγχκ θαη ηςκ δμμηθχκ 
ακαθαηαηάλεςκ Hargreaves, 2003; Ball, 2008, p. 

39). 
Αοηυ απμηοπχκεηαη ηυζμ ζε Eονςπασθυ

(Work Programme Education & Training 2010), 

υζμ θαη ζε Γζκηθυ επίπεδμ 
(Ναηδαγςγηθυ Ζκζηηημφημ, 2011, Θεςκίδμο,2006, Λακζάθμο, 1998; DCMS, 2001)



Άτομο (Individual) 
(Ταλέντο, εμπειρίεσ, προςωπικότητα, 

ανάγκεσ) 

Δημιουργικότητα

Εμπειρίες ροής 
Csiksentmihalyi (1990,1996) 

Πεδίο (Domain) 
(Εργαςιακό Περιβάλλον) 

2ος κφκλος

 Αποκλίνουςα 
ςκέψη 

 Διαφορετικοί 
τρόποι 
έκφραςησ 

1ος κφκλος

 Καινοτομία, 
 φανταςία 
 πρωτοτυπία 

4ος κφκλος

• Δεν φοβάμαι 
το λάθοσ 

• Συγκινηςιακό 
κλίμα 

3ος κφκλος

Διατφπωςη / 
επίλυςη 

προβλήματοσ 

Κ
Ο
Ι
Ν
Ω
Ν
Ι
Κ
Ο

Π
Λ
Α
Ι
Σ
Ι
Ο



Γκκμημιμγηθή απμηφπςζε ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ 

1μξ Κφθιμξ:

Ιεγάιμξ ανηζμυξ ενεοκεηχκ γηα κα απμηοπχζμοκ ηε 
δεμημονγηθυηεηα εζηηάδμοκ ηεκ πνμζμπή ημοξ 

 ζηεκ θακηαζία, 

 ηεκ πνςημηοπία θαη 

 ηεκ θαηκμημμία,

ςξ ηα θφνηα παναθηενηζηηθά γκςνίζμαηα ηεξ 
δεμημονγηθήξ ζθέρεξ

(Bruner, 1962; Getzels θαη Jackson, 1962; Torrance, 1966; 
Lytton, 1971, Reber, 1985; Vernon, 1989).



Γκκμημιμγηθή απμηφπςζε ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ 

2μξ θφθιμξ
Οεμακηηθή πνμτπυζεζε γηα ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ είκαη:

 Ε εκζάννοκζε ηεξ δηαθμνεηηθήξ ζέαζεξ ηςκ πναγμάηςκ
(Lee, Webberlen θαη Litt,1987; De Bono,1967; Πνηιηακυξ, 1997),

 ε ακάπηολε ηεξ απμθιίκμοζαξ ζθέρεξ 
(Guilford, Fontana,1996: 163-164) θαη 

 ε δηαμυνθςζε κέςκ ζοζπεηίζεςκ 
(Οάιια- Δηαθμομεκηδίδε, 1966). 

Μη δηαθμνεηηθμί ηνυπμη έθθναζεξ (μεηαθμνηθά: υπςξ…, ακαιμγηθά (δεκ 
είκαη/είκαη), ζομβμιηθά (πμίεζε/ηέπκε), πναθηηθά (επίιοζε πνμβιήμαημξ), 

παναζηαηηθά (Οπήμα) θιπ) ζε ζοκδοαζμυ με ηεκ εκενγυ ζομμεημπή ηςκ μαζεηχκ 
ζηεκ μηθμδυμεζε ηεξ γκχζεξ (Ιαθνάθεξ, 2000: 247), είκαη ζεμακηηθμί 
πανάγμκηεξ γηα ηεκ ακάπηολε ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ ζηεκ εθπαίδεοζε. 



Γκκμημιμγηθή απμηφπςζε ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ 

3μξ Κφθιμξ: 
Οφμθςκα με ανθεημφξ ενεοκεηέξ ή δηαηφπςζε ημο πνμβιήμαημξ είκαη πμιφ 

πημ ζεμακηηθή δηαδηθαζία απυ ηεκ επίιοζε ημο ( Piaget,1960; Fontana, 
1996: 166 ) θαη ζομβάιιεη ζηεκ ακάπηολε ηεξ δεμημονγηθήξ ζθέρεξ

(Ηασια & Λακζάθμο, 2002).

4μξ θφθιμξ: 
Παηδαγςγηθή αλημπμίεζε ημο ιάζμοξ, 

Γηαηί; 
Δηυηη

• ε ηοπμπμίεζε ηεξ ζθέρεξ, 
• ε απυιοηε θονηανπία ηεξ ιμγηθήξ, 

• ε έιιεηρε εμπηζημζφκεξ ζηηξ δεμημονγηθέξ μαξ ηθακυηεηεξ, 
• μ θυβμξ ημο ιάζμοξ θαη ηεξ γειμημπμίεζεξ, 

• ημ θμηκςκηθυ πιαίζημ πμο πηέδεη γηα ζομμυνθςζε θαη ηέιμξ 

• ε ροπμιμγηθή ακαζθάιεηα γηα ημ κέμ θαη ημ άγκςζημ, 
απμηειμφκ ηα ζεμακηηθυηενα εμπυδηα (θαηά ημκ Ναναζθεουπμοιμ, 

2004) ζε ζπέζε με ηε δεμημονγηθυηεηα. 



πνμζδημνηζμυξ ημο υνμο δεμημονγηθυηεηα 
θαηά Gardner (1996)

έκα δεμημονγηθυ άημμμ:
• ιφκεη πνμβιήμαηα, 
• ζπεδηάδεη πνμσυκηα, 

• ζέηεη κέα ενςηήμαηα εκηυξ εκυξ πεδίμο με ηνυπμ πμο ανπηθά 
ζεςνείηαη αζοκήζεξ αιιά θαζίζηαηαη πενηζηαζηαθά απμδεθηυξ».

ε ζεςνία ημο Gardner (1983) ζπεηηθά με ηεκ πμιιαπιή εοθοΐα έζεζε ζε 
δηαθμνεηηθέξ βάζεηξ ημκ υιμ ζπεηηθυ πνμβιεμαηηζμυ

Γίκαη ζεμακηηθυ γηα ηεκ αλημπμίεζε ηεξ δεμημονγηθήξ ζθέρεξ ζημ ζπμιείμ 
κα ακαγκςνίζμομε υηη ε έκκμηα θαη μη μμνθέξ ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ 
δηαθένμοκ ζε ζοκάνηεζε με: ηεκ ειηθία θαη ημ βαζμυ ςνίμακζεξ ημο 

ακζνχπμο. Γη’ αοηυ ημ ιυγμ δηαθμνμπμημφκηαη ζπεηηθά θαη ηα θνηηήνηα 
πνμζδημνηζμμφ ηεξ. (Mayesky 1998: 5). 

Ε ηδέα αοηή ακαπηφζζεηαη παναθάης ζε έκα άνζνμ ηςκ Jackson θαη 
Messick (1965), υπμο μη ζογγναθείξ ακαπηφζζμοκ ηεκ άπμρε υηη ε 
δεμημονγηθυηεηα πνέπεη κα αλημιμγείηαη (ςξ πνμξ ηεκ εθανμμγή) 

ζφμθςκα με ηέζζενα θνηηήνηα, ηεκ θαηκμημμία, ηεκ θαηαιιειυηεηα, ηε 
δηαθμνμπμίεζε θαη ηε ζομπφθκςζε. 



θαηκμημμία,   θαηαιιειυηεηα,   δηαθμνμπμίεζε 
θαη  ζομπφθκςζε. 

θαηκμημμία, εκκμμφκ υηη ημ πνμσυκ πνέπεη κα είκαη 
αζοκήζηζημ θαη πνςηυηοπμ. 

θαηαιιειυηεηα, πνέπεη κα ηαηνηάδεη ζημ ζογθεθνημέκμ 
πιαίζημ ακαθμνάξ ημο

δηαθμνμπμίεζε, μηα νηδηθή μεηαβμιή ζηεκ πνμζέγγηζε 
ημο ζέμαημξ ή ζημ πεηνηζμυ εκυξ οιηθμφ. 

ζομπφθκςζε, μηα «ζοκμπηηθή ηζπφ», χζηε ηα κμήμαηα 
θαη μη ζοκέπεηέξ ημοξ κα μεκ ελακηιμφκηαη με ηε 

ζοκεπή ελέηαζε θαη μειέηε



ηνεηξ βαζηθέξ πιεονέξ δεμημονγηθυηεηαξ 
Glâveanu (2010) 

1ε

Γλεηάδεη ηηξ δεμημονγηθέξ πνάλεηξ ςξ θμηκςκηθμπμιηηηζμηθέξ θαηά ηε θφζε θαη ηεκ 
πνμέιεοζή ημοξ. 

Ακαηνέπεη ζηηξ πιμφζηεξ πμιηηηζμηθέξ παναδυζεηξ, ζημ μεγάιμ θάζμα ηςκ 
θμηκςκηθχκ πναθηηθχκ θαη ζηεκ ακελάκηιεηε πμηθηιία ηςκ θμηκςκηθχκ 

ηεπκμονγεμάηςκ γηα κα πνμζδημνίζεη ηηξ πεγέξ απυ ηηξ μπμίεξ ηνέθεηαη ε ακζνχπηκε 
ζθέρε. 

Μοζηαζηηθά, γηα κα πνμζεγγίζεη ηεκ έκκμηα ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ πνμβάιιεη ηε 
μεγάιε ζεμαζία ηεξ αιιειελάνηεζεξ ακάμεζα ζηα άημμα θαη ημ θμηκςκηθμπμιηηηζμηθυ 

ημοξ πενηβάιιμκ.

2ε

Ρπμγναμμίδεη ημ νυιμ ηεξ δηοπμθεημεκηθυηεηαξ θαη ηεξ αιιειεπίδναζεξ μέζς ημο 
δηαιυγμο ζηεκ έθθναζε ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ. Γθείκμ πμο πνέπεη κα μαξ 

απαζπμιήζεη, οπμζηενίδεη, είκαη ημ πχξ ακαδφεηαη ε δεμημονγηθυηεηα μέζα απυ ηηξ 
ζπέζεηξ θαη πχξ μ δηάιμγμξ θαζίζηαηαη ενγαιείμ γηα ηεκ ακάπηολε δηαδηθαζηχκ 
δεμημονγηθυηεηαξ μέζα απυ ηε ζοκενγαζία δηαθμνεηηθχκ πνμζχπςκ. Ε ακμηπηή, 

ειεφζενε θαη ηζυηημε επηθμηκςκία ηςκ μειχκ μηαξ μμάδαξ θαη ε αμμηβαία δέζμεοζή 
ημοξ ζηεκ επηηέιεζε εκυξ ένγμο απμηειμφκ υνμοξ-θιεηδηά γηα ηε δεμημονγηθυηεηα 

μέζς ηεξ ζοκενγαζίαξ. 



ηνεηξ βαζηθέξ πιεονέξ δεμημονγηθυηεηαξ 
Glâveanu (2010)

3ε

Γλεηάδεη με πμημ ηνυπμ πμιηηηζμηθά ζομβμιηθά ζημηπεία 
μδεφμοκ πνμξ ηε δηαμυνθςζε ηεξ οθήξ θαη ημο παναθηήνα 
ηςκ κέςκ πνμσυκηςκ ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ. Ιε αοηή ηεκ 

έκκμηα, μηα μμάδα ακζνχπςκ πμο ακηημεηςπίδεη μηα 
πνυθιεζε επελενγάδεηαη εθ κέμο ηε ζεμαζία ηςκ ζπεηηθχκ 

εκκμηχκ πνεζημμπμηχκηαξ ζομβμιηθά ενγαιεία θαη 
πμιηηηζμηθά ηεπκμονγήμαηα με έκα δηαθμνεηηθυ ηνυπμ, πμο 
ηειηθά –εκδεπμμέκςξ- μδεγεί ζηεκ ελςηενίθεοζε εκυξ κέμο 

πνμσυκημξ δεμημονγίαξ. 
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Μη ηδακηθμί εθπαηδεοηηθμί πμο θαιιηενγμφκ ηε δεμημονγηθυηεηα ζηα 
παηδηά, ζοκήζςξ ακαγκςνίδμκηαη απυ ηα ελήξ ζημηπεία 

• Γκζαννφκμοκ ηα παηδηά κα οημζεημφκ μηα ακελάνηεηε πνμζέγγηζε πνμξ ηε 
μάζεζε

• Μ ηνυπμξ δηδαζθαιίαξ παναθηενίδεηαη απυ θμηκςκηθυηεηα θαη δηάζεζε γηα 
ζοκενγαζία 

• Δεκ παναιείπμοκ κα ημκίδμοκ ηε ζεμαζία ηεξ ζςζηήξ θαη πιήνμοξ 
μάζεζεξ 

• Απμθεφγμοκ κα ζοκάγμοκ βηαζηηθά ζομπενάζμαηα γηα ηηξ ηδέεξ θαη ηηξ 
απυρεηξ εκυξ μαζεηή 

• Γκζαννφκμοκ έκακ εοέιηθημ ηνυπμ ζθέρεξ 

• Γίκαη ακεθηηθμί θαη δείπκμοκ θαηακυεζε ζε ιάζε πμο θακενχκμοκ ηεκ 
αδοκαμία θάπμημο μαζεηή 



Μη ηδακηθμί εθπαηδεοηηθμί πμο θαιιηενγμφκ ηε δεμημονγηθυηεηα ζηα 
παηδηά, ζοκήζςξ ακαγκςνίδμκηαη απυ ηα ελήξ ζημηπεία

• Γκζαννφκμοκ ηε δηαδηθαζία ηεξ αοημ-εθηίμεζεξ θαη ηεξ 
αοημθνηηηθήξ ζημοξ μαζεηέξ 

• Δίκμοκ μεγάιε ζεμαζία ζηηξ ενςηήζεηξ πμο ημοξ 
απεοζφκμοκ ηα παηδηά

• Νανέπμοκ ζημοξ μαζεηέξ ηηξ εοθαηνίεξ κα ενγαζημφκ με 
πμηθίιμ οιηθυ θαη θάης απυ δηαθμνεηηθέξ ζοκζήθεξ 

• Βμεζμφκ ημοξ μαζεηέξ χζηε κα μάζμοκ κα ακηημεηςπίδμοκ 
ηε ζφγποζε θαη ηεκ απμηοπία 

• Ακηαμείβμοκ υζμ ημ δοκαηυκ πενηζζυηενμ ηεκ οπμμμκή, ημ 
θμονάγημ θαη ημ ζζέκμξ θάπμημο μαζεηή 



Γπίζεξ, μη εθπαηδεοηηθμί γηα παηδηά με ηδηαίηενεξ 
ηθακυηεηεξ ζημκ ημμέα ηεξ δεμημονγηθυηεηαξ πνεηάδμκηαη 

ζεμακηηθέξ επηθμηκςκηαθέξ δεληυηεηεξ. 

• Δεληυηεηεξ παναηήνεζεξ: κα αθμφκ, κα βιέπμοκ θαη 
κα θαηακμμφκ ιεθηηθμφξ θαη με οπαηκηγμμφξ 

• Δηαίζζεζε: κα ζοκαηζζάκμκηαη ηηξ ακάγθεξ ή ηα 
πνμβιήμαηα 

• Γκζοκαίζζεζε: κα θαηακμμφκ ηηξ ακεζοπίεξ θαη ηα 
εκδηαθένμκηα 

• Ννυηοπα: κα δείπκμοκ ζεηηθέξ ζηάζεηξ, εκηζπφμκηαξ 
ηηξ θαηάιιειεξ ζομπενηθμνέξ 

• Θεθηηθέξ δεληυηεηεξ πανμοζίαζεξ 
• Δεληυηεηεξ γναθήξ 

• Εγεηηθυ νυιμ ζηεκ μμάδα θαη ζομβμοιεοηηθέξ 
δεληυηεηεξ 



Ζδηυηεηεξ πμο δεμημονγηθμί μαζεηέξ δεημφκ απυ 
ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ 

• Κα ημοξ θαηακμμφκ 

• Κα έπμοκ αίζζεζε ημο πημφμμν 

• Κα μπμνμφκ κα θάκμοκ δηαζθεδαζηηθή ηε μάζεζε 

• Κα είκαη θεθάημη 

• Κα ημοξ ζηενίδμοκ θαη κα ημοξ ζέβμκηαη 

• Κα είκαη έλοπκμη 

• Κα είκαη οπμμμκεηηθμί 

• Κα είκαη ζςζηά αοζηενμί μαδί ημοξ 

• Κα είκαη εοπνμζάνμμζημη 



Οαξ εοπανηζηχ


