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ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

(ΔΜΕΑ) 

1. Τν Γπλακηθό Μνληέιν Δθπαηδεπηηθήο Απνηειεζκαηηθόηεηαο (ΓΜΔΑ) απνηειεί ην πην 

ζύγρξνλν ζεσξεηηθό ζρήκα ηεο έξεπλαο ζην ρώξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο (Sammons, 2009; Heck & Moriyama, 2010; Hofman, Hofman, & 

Gray, 2010).  

2. Η αλάπηπμή ηνπ ζηεξίρζεθε ζε επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ησλ πθηζηάκελσλ κνληέισλ 

εθπαηδεπηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο.  

3. Ο βαζηθόηεξνο ιόγνο αλάπηπμήο ηνπ ήηαλ ε πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο ζπλδέζεσλ 

αλάκεζα ζηε ζεσξία (δειαδή ηε κνληεινπνίεζε θαη θαηαλόεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο) θαη ζηελ πξάμε (δειαδή ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο) (Creemers & Kyriakides, 2006). 

4. Τν ΓΜΔΑ είλαη πνιπεπίπεδν κνληέιν θαη αλαθέξεηαη ζε παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα: μαθηηή, 

ηάξηρ/εκπαιδεςηικού, ζσολείος θαη εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ.  
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ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (βλ. επίζης Εγτειρίδιο Δράζεων ζελ. 34-41) 

Η πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ πνηόηεηα δηδαζθαιίαο αλαθέξεηαη ζε οκηώ παράγονηες 

πνπ εδξάδνληαη ζην επίπεδν ηεο ηάμεο (εθπαηδεπηηθνύ). 

 Οη παξάγνληεο απηνί δελ αλαθέξνληαη ζε κηα κόλν πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο όπσο ηε 

κεησπηθή δηδαζθαιία ή ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αιιά ππνζηεξίδνπλ θαη ηνλ 

νηθνδνκηζκό θαη ηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ. 

 Υηνζέηεζε πέληε δηαζηάζεσλ κέηξεζεο ηνπ θάζε παξάγνληα: η ζςσνόηηηα, η εζηίαζη, 

ηο ζηάδιο, η ποιόηηηα και η διαθοποποίηζη. 

1. Η ζςσνόηηηα αθνξά ζην βαζκό ζηνλ νπνίν κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

έλαλ παξάγνληα απνηειεζκαηηθόηεηαο παξνπζηάδεηαη κέζα ζηελ ηάμε. 

2. Η εζηίαζη αθνξά ζην πόζο ζςγκεκπιμένη είλαη κία δξαζηεξηόηεηα ζην ζκοπό γηα 

ηνλ νπνίν εθδειώλεηαη κηα δξαζηεξηόηεηα ή ζπκπεξηθνξά/πξάμε. 

3. Τν ζηάδιο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ελεξγνπνηνύληαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ παξάγνληα θαη κπνξεί λα κεηξεζεί 

ιακβάλνληαο ππόςε αλ νη δξαζηεξηόηεηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε κία κόλν ρξνληθή 

ζηηγκή ή ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

4. Η ποιόηηηα αλαθέξεηαη ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα απηνύ θαζ’ 

εαπηνύ, όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία (π.ρ., ε αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ δηακνξθσηηθνύ ζθνπνύ).  

5. Η διαθοποποίηζη αλαθέξεηαη ζην βαζκό ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έλαλ παξάγνληα εθαξκόδνληαη παλνκνηόηππα γηα όια ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηόλ ηνλ παξάγνληα. Αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο πηπρέο θάζε 

δξαζηεξηόηεηαο (πεξηερόκελν, ρξόλν, πνηόηεηα, πνζόηεηα) θαη αλακέλεηαη όηη ζε 

θάζε παξάγνληα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζαξκνζηηθόηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκάδαο εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ, γνληώλ θαη ζρνιείνπ. 

 Βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα δηδαζθαιίαο νδεγνύκαζηε ζε θαιύηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα.  

 

1. Πποζαναηολιζμόρ 

 Γξαζηεξηόηεηεο πνπ βνεζνύλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν 

δηδάζθνληαη ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηεο ζηα Μαζεκαηηθά. 

 Καινύληαη ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηνπο ιόγνπο. 

 Γίλνληαη δεθηνί νη ιόγνη πνπ αλαθέξεη ην θάζε παηδί θαη ζπδεηνύληαη.  

 Οξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πξνζαλαηνιηζκνύ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ καζήκαηνο 

(αξρή, κέζε, ηέινο). 

 Γηαζπλδέζεηο καζεκάησλ θαη ελνηήησλ κε δξαζηεξηόηεηεο από ηελ θαζεκεξηλόηεηα 

γηα θαηαλόεζε ηνπ ιόγνπ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα 

(ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειό ΚΟΔ). 
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2. Δόμηζη 

 Καηαλόεζε ηεο δνκήο ηνπ καζήκαηνο βαζηθόο ζηόρνο (π.ρ., εύξεζε ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηελ πξόζζεζε θαη αθαίξεζε ή ηε δηαίξεζε, θιάζκαηα, δεθαδηθνύο θαη 

πνζνζηά). 

 Γξαζηεξηόηεηεο δόκεζεο ζε όιε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο θαη όρη κόλν ζηελ αξρή 

θαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο (ζηάδην). 

 Έλαξμε καζήκαηνο κε επεμήγεζε ησλ ζηόρσλ θαη ηεο δνκήο ηνπ. 

 Σύλδεζε ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ πξνεγνύκελε, αιιά θαη κεηαμύ ελνηήησλ 

(εζηίαζε). 

 Σηαδηαθά πξέπεη λα απμάλεηαη ν βαζκόο δπζθνιίαο ησλ δηδαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Αλαθεθαιαίσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζεκείσλ (ηη αθξηβώο έρνπλ θαηαιάβεη νη 

καζεηέο;).  

 Μαζεηέο κε ρακειό ΚΟΔ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε θαζνδήγεζε γηα ην ηη πξέπεη λα 

θάλνπλ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα θαη πεξηζζόηεξε ελζάξξπλζε (δηαθνξνπνίεζε). 

 Πεξηζζόηεξν ηθαλνί καζεηέο εξγάδνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα ζε αλεμάξηεηα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο αθνινπζώληαο ην δηθό ηνπο ξπζκό κάζεζεο (δηαθνξνπνίεζε). 

 

3. Υποβολή επωηήζεων 

 Σηόρνο ε ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηε κάζεζε θαη ν εληνπηζκόο ηπρόλ 

παξαλνήζεσλ. 

 Δίδνο εξσηήζεσλ: αλάθιεζεο γλώζεσλ (product questions) θαη επεμήγεζεο κηαο 

δηαδηθαζίαο (process questions). 

 Σαθήλεηα θαηά ηε δηαηύπσζε θαη επαλαδηαηύπσζε όηαλ ρξεηάδεηαη.  

 Φξόλνο αλακνλήο (10-15 δεπηεξόιεπηα). 

 Αλάγθε γηα αλαηξνθνδόηεζε.   

 

4. Μονηελοποίηζη μαθήμαηορ 

 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Αμηνπνίεζε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. 

 Φξήζε ηόζν ζηα καζεκαηηθά θαη ζεηηθέο επηζηήκεο όζν θαη ζηα άιια καζήκαηα.  

 Μνληεινπνίεζε θαη ζηαδηαθή εηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα (π.ρ., ρξήζε ζπκβόινπ γηα 

επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο πνπ αλαθέξεη όηη έλα νξζνγώλην έρεη πεξίκεηξν 64cm θαη 

ην κήθνο είλαη ηξηπιάζην από ην πιάηνο).  
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 Σε πην ηθαλνύο καζεηέο πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαθαιύςνπλ από κόλνη ηνπο 

ηνλ ηξόπν επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο θαη ζε ιηγόηεξν ηθαλνύο καζεηέο λα 

θαζνδεγνύληαη πξνο ηελ εύξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο (δηαθνξνπνίεζε).  

 Καζνδήγεζε ρξεηάδεηαη όηαλ ην πξόβιεκα είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν. 

 

5. Εθαπμογή 

 Γξαζηεξηόηεηεο πνπ ν εθπαηδεπηηθόο ζέηεη ζηνπο καζεηέο κε ζηόρν λα εθαξκόζνπλ 

απηά ηα νπνία έρνπλ δηδαρζεί (είηε ζην κάζεκα ηεο εκέξαο είηε ζε πξνεγνύκελα 

καζήκαηα).  

 Πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ καζήκαηνο θαη όρη κόλν ζην ηέινο.  

 Αζθήζεηο ππό ηε κνξθή “project” γηα ηνπο πεξηζζόηεξν ηθαλνύο καζεηέο θαη γηα ηνπο 

ιηγόηεξν ηθαλνύο καζεηέο αζθήζεηο πνπ είλαη πην απζηεξά δνκεκέλεο θαη δεηνύλ από 

ηνπο καζεηέο αλάθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ καζήκαηνο (δηαθνξνπνίεζε). 

 Αλαηξνθνδόηεζε θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο θάζε εκπεδσηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

 Λεθηηθή επηβξάβεπζε (ηδηαίηεξα ζηνπο αδύλαηνπο καζεηέο). 

 Γηαθνξνπνίεζε ζηελ θαη΄ νίθνλ εξγαζία: Να ιακβάλνληαη ππόςε νη εθπαηδεπηηθέο 

πεγέο πνπ έρεη ν καζεηήο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. 

 

6. Μαθηζιακό πεπιβάλλον ηηρ ηάξηρ 

 Αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνύ – καζεηή. 

 Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ καζεηώλ. 

o Γεκηνπξγία κηθξώλ νκάδσλ εξγαζίαο ηδηαίηεξα όηαλ απηέο πεξηιακβάλνπλ 

αιιόγισζζνπο καζεηέο.  

 Απεηζαξρία  

o Καζνξηζκόο μεθάζαξσλ θαλόλσλ, ξνπηηλώλ θαη ζπλεπεηώλ απεηζαξρίαο πνπ 

λα αλαθέξνληαη θαη ζηνλ θώδηθα ζπκπεξηθνξάο. 

 Αληηκεηώπηζε ησλ παηδηώλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

o Γηαθνξνπνίεζε ηεο ηηκσξίαο/επίπιεμεο/πνηλήο αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε καζεηή. 

o Έπαηλνο θαη επηβξάβεπζε. 

o Γηαθνξνπνίεζε αλαηξνθνδόηεζεο γηα ηελ επίδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θάζε καζεηή. 
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7. Διασείπιζη διδακηικού σπόνος 

 Σσζηόο  πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα θαη 

γηα θάζε καζεηή, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά ζηε δηδαζθαιία (off-task) αιιά 

θαη νύηε λα ππεξβαίλνληαη ηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ππάξρνπλ. 

o Γελ ζα κπνξνύλ όινη νη καζεηέο λα απαζρνινύληαη ζηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα 

θαζώο ζε κηα ζύλζεηε δξαζηεξηόηεηα νη αδύλαηνη καζεηέο δελ ζα κπνξνύλ λα 

ηελ νινθιεξώζνπλ θαη ζε κηα απιή δξαζηεξηόηεηα νη πεξηζζόηεξν ηθαλνί ζα 

ηελ νινθιεξώλνπλ θαη δελ ζα απαζρνινύληαη κε ηίπνηε άιιν 

(δηαθνξνπνίεζε). 

 Να ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

8. Αξιολόγηζη ηος μαθηηή 

 Αλαθέξεηαη ζηελ:   

o αλάπηπμε εξγαιείσλ κέηξεζεο  

o ρνξήγεζε εξγαιείσλ κέηξεζεο 

o θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ 

o θνηλνπνίεζε απνηειεζκάησλ 

 Γίλεηαη έκθαζε ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε. 

 Υπνζηεξίδεηαη ε ρξήζε πνιιαπιώλ ηερληθώλ. 

 Δμεηάδεηαη ε πνηόηεηα ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα επίπεδα ησλ 

καζεηώλ. Η δηαθνξνπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο πξνϋπνζέηεη ηελ απσική αξιολόγηζη ησλ 

καζεηώλ: 

o Τη γλσξίδεη ήδε ν καζεηήο γηα ην ζέκα πνπ πξόθεηηαη λα δηδάμεηε;  

o Υπάξρνπλ παξαλνήζεηο θαη αλ λαη, πνηεο είλαη απηέο; 

o Υπάξρνπλ θελά ζε πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο; 

o Πώο ην ζέκα ζπλδέεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή;  

o Πώο είλαη θαιύηεξα λα νξγαλσζεί ην κάζεκα; (ζην ζύλνιν, αηνκηθά, ζε 

δεπγάξηα ή νκάδεο;). 

 Δλεκέξσζε ησλ γνληώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ παηδηώλ ηνπο: 

o Η γιώζζα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη απιή θαη 

θαηαλνεηή. 
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o Η ελεκέξσζε πξέπεη λα θαζηζηά μεθάζαξν ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο θαηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο. 

o Η ελεκέξσζε πξέπεη λα αθνξά ζηελ πξόνδν ηνπ καζεηή. 

o Η ελεκέξσζε πξέπεη λα βνεζά ηνπο γνλείο λα θαηαιάβνπλ ηη αλακέλεηαη από 

ηνπο καζεηέο. 

o Η ελεκέξσζε πξέπεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πέξαλ 

ηεο καζεζηαθήο επίδνζεο ηνπ καζεηή 

 

Επικένηρωζη ζε επιμέροσς θέμαηα διδαζκαλίας ηων Μαθημαηικών: Χπήζη 

Αναπαπαζηάζεων 

1. Βαζηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθώλ. 

2. Σεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν θαη όρη σο απηνζθνπόο. 

3. Βαζηθά εξσηήκαηα όηαλ αμηνπνηνύληαη αλαπαξαζηάζεηο ζηε δηδαζθαιία:  

o Πνηα καζεκαηηθή ηδέα/έλλνηα ζέισ λα δηδάμσ; 

o Πνηα/πνηεο αλαπαξαζηάζεηο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαθηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα/ηδέα;  

o Πνηα εκπόδηα κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ νη καζεηέο όηαλ αμηνπνηνύλ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο απηέο;  

o Φξεζηκνπνηώ ηηο αλαπαξαζηάζεηο κε ηξόπν πνπ λα ππάξρεη απόιπηε 

δηαζύλδεζε κεηαμύ ηεο αλαπαξάζηαζεο/πιηθνύ (ρεηξηζηηθό/εηθνληθό επίπεδν) 

θαη ηνπ ζπκβνιηθνύ επηπέδνπ;  

 Π.ρ., ρξήζε πιηθνύ Dienes γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ αιγόξηζκνπ 

θαηαθόξπθεο δηαίξεζεο κε αλαθνξά ζηε δηαίξεζε 324÷3): 

 Πώο ζα δείμσ/λνεκαηνδνηήζσ ην δηαηξέηε; Τν δηαηξεηέν; Τν 

πειίθν; Τν ππόινηπν; 

 Πώο ζα εμεγήζσ αμηνπνηώληαο ην πιηθό ηελ ηδέα ηνπ «Κάησ 

θαη ην 2; Κάησ θαη ην 4;» 

 Γηαηί, ζε αληίζεζε, κε ηηο άιιεο πξάμεηο, δελ μεθηλώ ηε 

δηαίξεζε από ηηο κνλάδεο;  

 

Καλή ζςνέσεια και επιηςσία ζηο έπγο μαρ! 


