
Α/Α ΓΤΚΟΛΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 
(ύνολο 54) 

ΒΑΘΜΟ 
ΓΤΚΟΛΙΑ 

ΣΡΟΠΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΡΟΠΟ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

1. Δφςκολθ θ οργάνωςθ ομάδων/ 
Δυςκολίεσ ςτθ ςυνεργαςία μακθτϊν 

26 (48%) 1.6 Ομάδεσ 2-3 άτομα για καλφτερο 
ζλεγχο/ 
Μικρότερεσ ομάδεσ/  
Αλλαγι ςφνκεςθσ ομάδων/ 
Δθμιουργία δυάδων/  
Επεξιγθςθ τρόπου εργαςίασ ςτισ 
ομάδεσ 

• Σφνκεςθ ομάδων με νζα κριτιρια 
• Διατφπωςθ κανόνων λειτουργίασ  
 ομάδων 
• Κατανομι ρόλων με ςαφείσ οδθγίεσ 
• Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ 
• Καταγραφι αρχικϊν απόψεων ςτο 
 τετράδιο 
• Αξιολόγθςθ ομαδικισ εργαςίασ 
• Αυτοαξιολόγθςθ 
• Ετεροαξιολόγθςθ 
• Παροχι κινιτρων 
 

2. Δφςκολθ θ διαχείριςθ των  μακθτϊν 
λόγω μεγάλου αρικμοφ ςτθν τάξθ 

13 (24%) 1 Χρονοδιάγραμμα για κάκε 
εργαςία  
 
 

 Καλφτερθ λειτουργία ομάδων 

3. Απαιτείται περιςςότεροσ χρόνοσ 12 (22%) 1.4  • Ετοιμαςία ςχεδίου μακιματοσ με 
χρονοδιαγράμματα 

• Ετοιμαςία εποπτικοφ υλικοφ για 
υποςτιριξθ του μακθςιακοφ υλικοφ 
που αποςτζλλεται ςτο ςχολείο 

• Ετοιμαςία των ςχετικϊν  οργάνων και 
υλικϊν και τοποκζτθςι τουσ ςτισ 
ομάδεσ εργαςίασ, πριν να αρχίςει το 
μάκθμα 

• Καλφτερθ οργάνωςθ των ομάδων 
 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

 

 



4. Ετοιμαςία /  
φωτοτφπθςθ υλικοφ/ 
ζλλειψθ χαρτιοφ 

10 (18.5%) 1.1 Στάλκθκε επιςτολι ςτθν εφορία/ 
επικοινωνία με επικεϊρθςθ / 
επικοινωνία με διεφκυνςθ 
ςχολείου 

• Προςπάκεια για να ςτζλλεται ζγκαιρα 
το υλικό ςτα ςχολεία 

 Επικοινωνία με Διεφκυνςθ ςχολείου 
και Επικεϊρθςθ 

5. Ζλλειψθ ογδοντάλεπτων περιόδων 8 (15%) 2 Προςπάκεια προςαρμογισ ςτα 
45λεπτά 

• Προςαρμογι  ςτισ περιόδουσ 45 
 λεπτϊν 

6. Διαχωριςμόσ των περιοχϊν ςτο 
φφλλο εργαςίασ/  
Οι εικόνεσ δεν ιταν ευδιάκριτεσ 

7 (13%) 2.2 Συηιτθςθ με άλλο ςυνάδελφο/ 
Προβολι εικόνων με βίντεο-
προβολζα 

• Ετοιμαςία παρουςίαςθσ με τισ 
ςχετικζσ ζγχρωμεσ εικόνεσ 

• Ετοιμαςία εικόνων και 
πλαςτικοποίθςι τουσ 

7. Δεν υπάρχει εργαςτιριο ςτο ςχολείο 5 (9%) 1.4 Μεταφορά υλικϊν ςτθν τάξθ  

8. Δεν υπάρχει βίντεο-προβολζασ 4 (7.4%) 1.5 Μεταφορά προςωπικοφ βίντεο- 
προβολζα 

 

9. Πολλζσ δραςτθριότθτεσ 3 (5.5%) 1, Αναγκάηομαι να πάρω επιπλζον 
χρόνο 

 

10. Θ μθ αξιοποίθςθ εγχειριδίου 2 (3.7%) 2   

11. Δυςκολία ςτθ διαχείριςθ του 
ενκουςιαςμοφ των μακθτϊν  

1 (1.9%) 2 Υπόςχεςθ να επανζλκουμε ςτθ 
ςυηιτθςθ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Α/Α ΓΤΚΟΛΙΔ ΜΑΘΗΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 
(ύνολο 54) 

ΒΑΘΜΟ 
ΓΤΚΟΛΙΑ 

ΣΡΟΠΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΡΟΠΟ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

1. Δυςκολεφονται οι μακθτζσ να 
ςυνεργαςκοφν 

17 (31%) 1.6 Ενκάρρυνςθ/  
Καλφτερεσ οδθγίεσ/  
Συνεχισ επαγρφπνθςθ 

• Σφνκεςθ ομάδων με νζα κριτιρια 
• Διατφπωςθ κανόνων λειτουργίασ  
 ομάδων 
• Κατανομι ρόλων με ςαφείσ οδθγίεσ 
• Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ 
• Καταγραφι αρχικϊν απόψεων ςτο 

τετράδιο 
• Αξιολόγθςθ ομαδικισ εργαςίασ 
• Αυτοαξιολόγθςθ 
• Ετεροαξιολόγθςθ 
• Παροχι κινιτρων 

2. Δυςκολία ςτθν κατανόθςθ εννοιϊν / 
οριςμϊν 
 (π.χ. αμοιβάδα, κυτταρικό τοίχωμα, 
Φωτοςφνκεςθ) 

16 (30%) 1.5 Ενκάρρυνςθ/Επεξιγθςθ/ 
Διδαςκαλία κυττάρου/ 
Απλοποίθςθ ερωτθμάτων 

• Αξιοποίθςθ εποπτικοφ υλικοφ 
• Παραδείγματα από τθν 
 κακθμερινότθτα 
• Αξιοποίθςθ εμπειριϊν των μακθτϊν 
• Διατφπωςθ αναςτοχαςτικϊν και 

υποςτθρικτικϊν ερωτθμάτων 

3. Δεν αναγνωρίηουν τισ εικόνεσ, διότι 
είναι μαυρόαςπρεσ 

12 (22%) 2 Ζδωςα πλαςτικοποιθμζνεσ 
εικόνεσ ςε κάκε ομάδα/ Βρικα 
υλικό για τισ διάφορεσ περιοχζσ 
από το διαδίκτυο/ προβολι 
εικόνων με video projector 

 Ετοιμαςία παρουςίαςθσ με τισ 
ςχετικζσ ζγχρωμεσ εικόνεσ 

• Ετοιμαςία  ζγχρωμων εικόνων και 
πλαςτικοποίθςι τουσ 

4. Δυςκολεφονται να φυλάξουν τα 
φυλλάδια/ξεχνοφν να τα φζρουν 

11 (20%) 1.5 Βοικεια για ςυγφριςμα 
φυλλαδίων/ Οι μακθτζσ κολλοφν 
τα φυλλάδια ςτο τετράδιό τουσ 

• Συηιτθςθ με μακθτζσ και γονείσ για 
όλα τα διαδικαςτικά κζματα που 
προκφπτουν από τθ νζα μακθςιακι 
προςζγγιςθ 

ΓΤΚΟΛΙΔ ΜΑΘΗΣΗ 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

 

 



5. Δυςκολία ςτθν κατανόθςθ 
κειμζνων/οδθγιϊν 

10 (18.5%) 1.4 Επεξιγθςθ/ 
Συνεχισ κακοδιγθςθ/ 
Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ/ 
Ηιτθςα από μακθτζσ που είχαν 
πρόβλθμα να διαβάηουν τα 
κείμενα ςτθν ολομζλεια/ 
απλοποίθςθ ερωτθμάτων 

• Να δοκοφν λζξεισ κλειδιά για κείμενα 
που δυςκολεφονται να κατανοιςουν 
οι μακθτζσ 

• Διατφπωςθ υποςτθρικτικϊν 
 ερωτθμάτων 

 Διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ 

6. Δυςκολία ςτθν κατθγοριοποίθςθ 
οργανιςμϊν και κακοριςμοφ 
κριτθρίων 
( Πολλοί οι οργανιςμοί για να 
κατθγοριοποιθκοφν) 

8 (15%) 2 Κατθγοριοποίθςθ μόνον των 5 
οργανιςμϊν που δόκθκαν  
αρχικά / 
Πολλζσ επεξθγιςεισ/ 
Παραδείγματα 

 

7. Δυςκολεφονται πολφ οι 
αλλόγλωςςοι 

8 (15%) 1 Εξατομικευμζνθ  βοικεια/ 
τουσ τοποκετϊ με μακθτζσ που 
μποροφν να τουσ βοθκοφν 

 

8. Άγχοσ για τθ μθ χριςθ ςχολικοφ 
εγχειριδίου Βιολογίασ 

5 (9%) 1.6 Εξιγθςθ του νζου τρόπο 
διδαςκαλίασ/ 
 Δθμιουργία του βιβλίου με τα 
φυλλάδια 

 
 

9. Αδυναμία ςτθν προφορικι και 
γραπτι ζκφραςθ 

5 (9%) 2 Υποβολι βοθκθτικϊν 
ερωτιςεων/  
Γράφουν με μολφβι 

 

10. Ζχουν άγχοσ για το διαγϊνιςμα 
 

5 (9%) 2   

11. Δυςκολεφονται να δουλζψουν με το 
νζο τρόπο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ 

3 (5.5%) 2.3 Ενκάρρυνςθ/ 
Καταγραφι κφριων ςθμείων ςτο 
τετράδιό τουσ. 

 

12. Δεν γνωρίηουν  τθν  προχπάρχουςα  
γνϊςθ 

2 (3.7%) 1 Χριςθ εγχειριδίου Αϋ Γυμναςίου  

 



 

 

Α/Α ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 
(ύνολο 54) 

ΒΑΘΜΟ 
ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

1. Καλι δομι/ καλι μεκοδολογία  16 (30%) 1.2 Προβλθματοκεντρικι διαδικαςία/  
οικοδομιςμόσ 

2. Πολλζσ εικόνεσ και διαφορετικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

10 (18%) 1 Ελκφουν τθν προςοχι/  
Ελκφουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν/ 
Βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ/  
Βοθκοφν πιο αδφνατουσ μακθτζσ 

3. Διακεματικότθτα 9 (17%) 1 Αναφορά ςτθ Παλαιά Διακικθ/ 
 Γεωγραφία 

5. Συνεργατικι μάκθςθ/ 
Μεγάλθ εμπλοκι μακθτϊν/ 
Ενκουςιαςμόσ μακθτϊν 

7 (13%) 1.5 Εμπλοκι όλων των μακθτϊν 

6. Προωκείται θ κριτικι ςκζψθ  
και άλλεσ δεξιότθτεσ ςκζψθσ 

6 (11%) 1.2  

7. Σφνδεςθ του μακθςιακοφ υλικοφ με 
τθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν 

6 (11%) 1  

8. Αςκιςεισ για το ςπίτι 
 

4 (7.4%) 1 …όχι για γονείσ 

9. Πολφ καλζσ -ςαφείσ οδθγίεσ  
 

1 (1.9%) 1  

 

 

ΘΔΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

 

 



 

 

Α/Α ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 
(ύνολο 54) 

ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

1. Να διδαχκεί πρϊτα το κφτταρο και 
μετά θ ταξινόμθςθ 

9 (17%) Δυςκολεφονται ςτθν ταξινόμθςθ χωρίσ τισ γνϊςεισ για το κφτταρο 

2. Να δοκοφν περιςςότερεσ διδακτικζσ 
περίοδοι 

6 (11%)  

3. Δραςτθριότθτεσ 2.3/2.4 : να 
δίνονται περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

3 (5.5%) Δυςκολεφονται πολφ οι μακθτζσ 

4. Πρόβλθμα με το βαςίλειο 
«Μφκθτεσ» 

2 (3.7%) Υπάρχουν μονοκφτταροι και πολυκφτταροι μφκθτεσ 

5. Ειςαγωγι βίντεο για τισ διάφορεσ 
περιοχζσ τθσ Κφπρου 

2 (3.7%)  

6. Λιγότερεσ δραςτθριότθτεσ 
 

2 (3.7%)  

7. Αλλαγι αμοιβάδασ 
 

1 (1.9%) Δεν τθ γνωρίηουν οι μακθτζσ 

8. Θ παραπομπι ςτθν Π. Διακικθ 
προκάλεςε ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ 

1 (1.9%) Προςπάκθςα να αλλάξω κζμα 

9. Να πάρουν οι ίδιοι οι μακθτζσ τα 
αποτυπϊματά τουσ 

1 (1.9%)  

10. Αξιοποίθςθ πιο απλισ γλϊςςασ/πιο 
απλζσ οδθγίεσ/πιο ςαφι ερωτιματα 

1 (1.9%) Δυςκολεφονται οι μακθτζσ 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΑΛΛΑΓΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΗ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

 

 



 

 

Α/Α ΔΙΗΓΗΔΙ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 

(ύνολο 54) 
ΔΠΔΞΗΓΗΗ 

1. Να γίνονται περιςςότερα πειράματα/ καταςκευζσ/εκδρομζσ 
 

5 (9%)  

2. Να γίνει βιβλιαράκι με τα φυλλάδια 
 

3 (5.5%)  

3. Να δοκοφν εξθγιςεισ για το ραβδόγραμμα 
 

3 (5.5%) Πολλζσ δυςκολίεσ με το ραβδόγραμμα 

4. Να ςτζλλονται λιγότερα φυλλάδια  
 

2 (3.7%)  

5. Οι γραμματείεσ των ςχολείων να ενθμερϊνουν για το υλικό ζγκαιρα 
 

1 (1.9%)  

6. Να δοκοφν παραδείγματα διαγωνίςματοσ 
 

1 (1.9%)  

7. Να δίνεται ζνα τελικό φφλλο εργαςίασ με το γνωςιολογικό μζροσ του υλικοφ 
 

1 (1.9%)  

8. Να λυκοφν τα προβλιματα με τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ 
 

1 (1.9%)  

9. Στθ δραςτθριότθτα 2.1 ςελ. 2, να υπάρχει ζνα άδειο κουτί για να 
καταγράφουν οργανιςμοφσ τθσ περιοχισ τουσ. 

1 (1.9%)  

10. Να μθ δθμιουργθκοφν ομάδεσ από τθν αρχι, αλλά να γίνει ςταδιακά θ 
ειςαγωγι τθσ ομαδικισ εργαςίασ 

1 (1.9%)  

 

 

ΑΛΛΔ ΔΙΗΓΗΔΙ 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

 

 



 

 

Α/Α ΑΠΟΓΟΥΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΠΑΙΓ/ΚΩΝ 

(ύνολο 54) 

1.  Συμμετοχι/Ενδιαφζρον/ 
Ενκουςιαςμόσ μακθτϊν (Με τθν πάροδο του χρόνου υπάρχει περιςςότεροσ ενκουςιαςμόσ) 

22 (41%) 

2. Οι μακθτζσ αντιδροφν με τα φφλλα εργαςίασ και κζλουν βιβλίο 
 

7 (13%) 

3. Δυςκολεφονται με τα πολλά φυλλάδια 
 

7 (13%) 

4. Ανάμεικτεσ αντιδράςεισ  
 

7 (13%) 

5. Στθν αρχι υπιρξε απογοιτευςθ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια άρχιςαν να δουλεφουν πιο αποτελεςματικά και με 
ενκουςιαςμό. 

4 (7.4%) 

6. Αδιαφορία 
 

2 (3.7%) 

7. Κουραςτικό 
 

1 (1.9%) 

8. Ενκουςιαςμόσ, διότι τα φφλλα είναι παρόμοια με αυτά του Δθμοτικοφ. 
 

1 (1.9%) 

≥20 

≥10 και ˂20 

≥5 και ˂10 

ΑΠΟΓΟΥΗ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟ ΜΑΘΗΣΔ 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ 

 

 


