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Γκςνίδμομε υηη μη μαζεηέξ μαξ δηαθένμοκ ζε: 

•ζοκαηζζεμαηηθή θαη  
 θμηκςκηθή ςνημυηεηα 
 
•αθαδεμασθή εημημυηεηα  
 θαη επίδμζε 
 
•γκχζεηξ θαη εμπεηνίεξ 
 
•μαζεζηαθυ πνμθίι 
 
•εκδηαθένμκηα 
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Όηακ θάκμομε δηαθμνμπμίεζε 
ζθεθηυμαζηε ηεκ ηάλε μαξ με ζεβαζμυ 
ζηηξ μαζεζηαθέξ ακάγθεξ θάζε μαζεηή, 

ζπεδηάδμομε πενηζζυηενεξ απυ μία 
δηαθμνεηηθέξ πνμζεγγίζεηξ με ζηυπμ ηε 

μεγηζημπμίεζε ηεξ μάζεζεξ. 
 

Peterrson & Hitte, Inclusive Teaching: Creating Effective Schools for all Learners, 2003. 
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Γηαηί δηαθμνμπμημφμε; 

μαζεζηαθή εημημυηεηα μαζεζηαθυ πνμθίι 

εκδηαθένμκηα 

•μοζηαζηηθυ μάζεμα 
•εοθαηνίεξ επηηοπίαξ 
•αίζζεμα επάνθεηαξ 

 
 
 

•ζπμιείμ θαη πνμζςπηθή δςή 
•εμπεηνίεξ θαη κέεξ γκχζεηξ 

•πνμζςπηθά θίκεηνα μάζεζεξ 

 
 

•απμηειεζμαηηθυηενε μάζεζε 
•γκχζε πνμηημήζεχκ ημοξ 
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Ε δηαθμνμπμίεζε ζηεκ ηάλε ΔΓΚ είκαη 

ελαημμηθεομέκε δηδαζθαιία 

πμζμηηθή 

δηάθνηζε θακμκηθμφ θαη δηαθμνεηηθμφ 

επηιμγή γηα ημοξ γνήγμνμοξ μαζεηέξ 

μυκημεξ μμμημγεκείξ μμάδεξ 
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Ε δηαθμνμπμίεζε ζηεκ ηάλε είκαη: 

πμημηηθή δηάθνηζε ηεξ δμοιεηάξ 

βαζηζμέκε ζημκ πνμγναμμαηηζμυ 

άννεθηα δεμέκε με ηεκ αλημιυγεζε 
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δηαθμνμπμίεζε = πμιιαπιέξ  

        επηιμγέξ 
 

ςξ πνμξ... 

πενηβάιιμκ μάζεζεξ 

πενηεπυμεκμ 

δναζηενηυηεηεξ 

ηειηθή ενγαζία 

 

 

 

ακάιμγα με... 

μαζεζηαθή εημημυηεηα 

εκδηαθένμκηα 

μαζεζηαθυ πνμθίι 
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Νενηβάιιμκ Ιάζεζεξ 
Νχξ είκαη δηαμμνθςμέκμ ημ πενηβάιιμκ μέζα ζημ 

μπμίμ μαζαίκμοκ ηα παηδηά; 

μ πχνμξ 

μη ζοκζήθεξ ενγαζίαξ 

μη ζπέζεηξ 
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Γπηιμγέξ 

Πνυπμξ ενγαζίαξ 

χνμ ενγαζίαξ  

Ριηθά 

Ακάμεζα ζε δφμ δναζηενηυηεηεξ 

Οηε δμοιεηά ημο ζπηηημφ 
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Νενηεπυμεκμ δηδαζθαιίαξ 

Πη ζέις κα μάζμοκ μη μαζεηέξ μμο; 

ημ ακηηθείμεκμ 

ε πνυζβαζε ζημ ακηηθείμεκμ 
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Ννυζβαζε ζημ ακηηθείμεκμ 
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    Ιαζαίκμομε ηα 
βήμαηα εκυξ απιμφ 
πμνμφ  

     (3 μπνμξ -1 πίζς). 

   Δηαβάδμομε πμηήμαηα 
θαη παναηενμφμε ηεκ 
επακάιερε  ςξ 
μμηίβμ. 

   Αθμφμε ηναγμφδηα θαη 
θιαζηθά θμμμάηηα θαη 
παναηενμφμε ηα 
μμοζηθά μμηίβα. 

   Ναναηενμφμε εηθυκεξ 
απυ ηε θφζε θαη ηεκ 
θαζεμενηκυηεηά μαξ 
γηα κα βνμφμε μμηίβα. 

    Δηαβάδμομε ηεκ 
ηζημνία «Ε 
πμιοάζπμιε ανάπκε» 
ημο Eric Carl. 

Δνυμμη πνυζβαζεξ ζημ  
   ακηηθείμεκμ (entry points)  

   Βιέπμομε πίκαθεξ 
δςγναθηθήξ με 
μμηίβα. 
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_ _ _ _ 

 

_ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ 

  

_ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πήγαστηνπαπέλαση.  

Έκαναποδήλατοέξω.  

Πήπαένακόκκινοπατίνι.  

Κάθεμέπαπίνωπολύνεπό.  

 

πηηα 
θμηα 
θενη 

θαπειμ 
αζηαθμξ 
θμναθαξ 
παηαηα 
θμθμναξ 

νηκμθενμξ 
θαζεηηκα 

γναθή ιέλεςκ 
ημκηζμυξ 

πςνηζμυξ ιέλεςκ 

Γναθή Α’ ηάλε 
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Δηδαζθαιία ζε μηθνέξ μμάδεξ 

•4 - 6 παηδηά 

•ζφκημμε (πενίπμο 10 ιεπηά) 

•ζογθεθνημέκμξ μαζεζηαθυξ ζηυπμξ 
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Νανάιιειεξ δναζηενηυηεηεξ 
 

Αθμοζηηθή δηάθνηζε  
ζομθχκςκ (β-θ-δ-ζ) 

 

• Γπηηναπέδημ παηπκίδη 
• «Βνίζθς ιέλεηξ με ...» 

 

Πμκηζμυξ 
 

• Ηηκαηζζεηηθή δναζηενηυηεηα  
με ημ δάζθαιμ 

• Πμκηζμυξ ιέλεςκ ζε δεογάνηα 

Οοιιαβέξ με -ηα 
 

• Οομπιήνςζε ζοιιαβχκ 
• Απυ ημ έκα ζηα πμιιά 

• «Φηηάπκς θάνηεξ με –ηα.» 

Ηαηακυεζε 
 

• «Δηαβάδς έκα απυ ηα ηνία βηβιία.» 
• «Οομπιενχκς ηo πηκαθάθη.» 



02/11 

Ενχ Ηαναγεχνγμο 
16 

Δναζηενηυηεηεξ άγθονεξ 

Πα παηδηά μπμνμφκ κα ηηξ αθήζμοκ θαη κα 
ηηξ λακαπηάζμοκ ανγυηενα. 

oΙηα θςημηοπία ελάζθεζεξ  

oΗανηέιεξ ενγαζίαξ 

oνςμάηηζμα/εηθμκμγνάθεζε μηαξ ενγαζίαξ  

oΔηάβαζμα εκυξ βηβιίμο 
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Δηαδηθαζία μάζεζεξ 
Ιε πμηεξ δναζηενηυηεηεξ ζα μάζμοκ ηα παηδηά; 

απμηειεζμαηηθέξ δναζηενηυηεηεξ 
– ακαπηφζζμοκ ηεκ θαηακυεζε 
– θάκμοκ μναηή ηεκ θαηακυεζε 
– δίκμοκ εκενγεηηθυ νυιμ ζημκ μαζεηή 

 

δηαθμνμπμίεζε 
– ζημκ ηνυπμ έθθναζεξ 
– ζημ επίπεδμ ηςκ δναζηενημηήηςκ 
– ζηεκ πανεπυμεκε ζηήνηλε 
– ζημ πνυκμ  
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Δηαθμνμπμίεζε ακάιμγα με ημ μαζεζηαθυ 
πνμθίι (ηνυπμξ έθθναζεξ) 
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Δηαθμνεηηθή ζηήνηλε 

 

 

Γνάθς με θεθαιαία γνάμμαηα ηηξ παναθάης ιέλεηξ 

  βίδα       ________________ 

  παιί       ________________ 

  δάνη       ________________ 

  θακάηα   ________________ 

 

Γνάθς με πεδά γνάμμαηα ηηξ παναθάης ιέλεηξ 

  ΗΜΠΑ       __________________ 

  ΙΕΘΜ    ________________  

  ΟΓΘΖΔΑ ________________ 

  ΦΑΞΜΟ    ________________ 

 

 

 

Γνάθς με θεθαιαία γνάμμαηα ηηξ παναθάης ιέλεηξ 

  βίδα       ________________ 

  παιί       ________________ 

  δάνη       ________________ 

  θακάηα   ________________ 

 

Γνάθς με πεδά γνάμμαηα ηηξ παναθάης ιέλεηξ 

  ΗΜΠΑ       __________________ 

  ΙΕΘΜ    ________________  

  ΟΓΘΖΔΑ ________________ 

  ΦΑΞΜΟ    ________________ 

 

Αα Γγ Γε Ζη Θι Κκ Εε Μμ Ββ Δδ Δδ Θζ Ηθ Ιμ Λλ Νπ Ρο π Ως Ξν Πη Φθ Σρ Οζξ 
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Δηαθμνεηηθή ζηήνηλε 

νεζημμπμηχκηαξ  
μηα θςημηοπία  

ηεξ ζειίδαξ ημο βηβιίμο 
θάπμημη μαζεηέξ 

μπμνμφκ κα θυρμοκ  
ηα ζπήμαηα  

θαη κα δμθημάζμοκ  
πμηα ηαηνηάδμοκ μεηαλφ 

ημοξ. 

Πεηνάδημ Γνγαζηχκ Ιαζεμαηηθχκ α’ δεμμηηθμφ, 
ηεφπμξ γ’ αζθ. 4 ζ. 33 
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βαζηθυ 
 

ζογθεθνημέκμ 
 

απιυ 
 

θαζμδεγεμέκμ 

 

ζοκδοαζηηθυ 
 
αθενεμέκμ 
 
ζφκζεημ 
 
ακμηπηυ 

δναζηενηυηεηεξ «πνυθιεζε» γηα υιμοξ 

•Ίδημ είδμξ δναζηενηυηεηαξ 
•Δηαβάζμηζε δοζθμιίαξ  
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Δηαβαζμηζμέκεξ δναζηενηυηεηεξ 

Δηαβαζμηζμέκεξ θανηέιεξ ακάγκςζεξ 
Ηείμεκα γηα ελάζθεζε/επακάιερε δηδαγμέκςκ γναμμάηςκ 

Να πα πα, έθακε ε πάπηα. 
Νη πη πη, έθακε ημ παπί. 
Έια, παπί. Κα ημ κενυ!  
Νάμε! 

 Κα ε Ξέκα. Έθακε παηίκη  
 ζημ πάνθμ. Έπεη μηα ζάθα. 
-Πη έπεη μέζα; 
-Έπεη έκα θυθθηκμ ηυπη,  
 έκα θαπέιμ θαη έκα πηκέιμ.  
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_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

Δηαβαζμηζμέκεξ δναζηενηυηεηεξ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 
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Δηαβαζμηζμέκα θνηηήνηα ζημ γνάρημμ 

Ννμζέπς υηακ γνάθς:  
•Ανπίδς ηηξ πνμηάζεηξ με  
  θεθαιαίμ. 
•Βάδς ηειεία ζημ ηέιμξ ηςκ  
  πνμηάζεςκ. 
•Βάδς ηυκμ υπμο πνεηάδεηαη. 

Ννμζέπς υηακ γνάθς:  
•Δεκ ανπίδς ηηξ πνμηάζεηξ με ΗΑΖ 
•Ανπίδς με θεθαιαίμ θαη ηειεηχκς  
  με ηειεία.  

Ννμζέπς υηακ γνάθς:  
•Αθήκς δαπηοιάθη ακάμεζα ζηηξ  
 ιέλεηξ. 
•Βάδς ηυκμ υπμο πνεηάδεηαη. 
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Οομβυιαηα μάζεζεξ 

•Ακάγκςζε (θανηέια)  

•Φςημηοπία ανηζμεηηθήξ 

•Πεην. Ιειέηεξ ζ.19 αζθ.1,2 

•Ννάζηκμ ζ.25 αζθ. 3 

•Οηαονυιελμ 
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Ηέκηνα μάζεζεξ 

Πμ μαγαδάθη 
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Ηέκηνα μάζεζεξ 

Πμ ενγαζηήνη ημο 
ζογγναθέα 
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Νάμε μηα βυιηα ζημ θεγγάνη 
Ηέκηνα μάζεζεξ 
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Είζαη αζηξνλαύηεο θαη κόιηο 

γύξηζεο από ην ηαμίδη ζνπ 

ζην θεγγάξη. Γξάψε ζην 

εκεξνιόγηό ζνπ ηηο 

εληππώζεηο ζνπ. Πώο ήηαλ 

ην θεγγάξη; Πώο 

αηζζαλόζνπλ; Τη ζνπ έθαλε 

ηδηαίηεξε εληύπωζε;  

Είζαη αζηξνλαύηεο θαη 

κόιηο γύξηζεο από ην ηαμίδη 

ζνπ ζην θεγγάξη. Πνηα ήηαλ 

ηα 3 πην εληππωζηαθά 

πξάγκαηα πνπ έθαλεο ή 

είδεο; Γξάψε κηα πξόηαζε 

γηα ην θαζέλα. 

Ζωγξάθηζε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

θεγγαξηνύ. Πεξίγξαψε πώο είλαη. 

Χξεζηκνπνίεζε ηηο ιέμεηο (πέηξεο, 

θξαηήξεο, θπηά, δώα, λεξό).  

Ζωγξάθηζε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

θεγγαξηνύ. Δείμε κε βέιε ηνπο 

θξαηήξεο θαη ηα όξε.  

Ηέκηνα μάζεζεξ  
δηαβαζμηζμέκεξ θανηέιεξ ενγαζίαξ  
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Ε ηειηθή ενγαζία 
Πη ζα θάκμοκ μη μαζεηέξ ςξ θαηαιεθηηθή ενγαζία; 

Πειηθή ενγαζία 
– είκαη ζοκζεηηθή ενγαζία  
– είκαη έθθναζε ηεξ θαηακυεζεξ 
– απαηηεί μεγαιφηενε ακελανηεζία 
– απμηειεί εοθαηνία αλημιυγεζεξ  

 

δηαθμνμπμίεζε 
– ζημκ ηνυπμ έθθναζεξ 
– ζηεκ πανεπυμεκε ζηήνηλε 
– ζημ πνυκμ  
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Δχα πμο απεηιμφκηαη με ελαθάκηζε 

ηζημνία  

αθίζα  

ηναγμφδη 

επηηναπέδημ παηπκίδη 

ζεαηνηθή πανμοζίαζε 

Πα παηδηά θάκμοκ μηα αημμηθή ή 
μμαδηθή ένεοκα γηα έκα δχμ πμο 
απεηιείηαη με ελαθάκηζε. Οακ 
θαηαιεθηηθή ενγαζία έπμοκ κα 
πανμοζηάζμοκ ημ δχμ πμο 
μειέηεζακ ζηεκ ηάλε με έκακ 
απυ ημοξ παναθάης ηνυπμοξ: 

Νμηθηιία ηνυπςκ έθθναζεξ (exit points) 

Κριτήρια: Οηε πανμοζίαζε ζα πνέπεη κα θαίκμκηαη: 

1. ηα παναθηενηζηηθά ημο δχμο 

2. μη ζοκήζεηέξ ημο 

3. μη θφνηεξ απεηιέξ πμο ακηημεηςπίδεη  

4. μη ηνυπμη με ημοξ μπμίμοξ μπμνμφμε κα ημ πνμζηαηεφζμομε 
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Δηαβαζμηζμέκε ηειηθή ενγαζία 
Πα παηδηά πςνίδμκηαη ζε μμάδεξ θαη δηαιέγμοκ έκα μφζμ γηα κα 
ημκ επελενγαζημφκ. Μ δάζθαιμξ δίκεη δηαθμνεηηθυ θείμεκμ ζε 
θάζε παηδί ακάιμγα με ημ ακαγκςζηηθυ ημο επίπεδμ. Μη μμάδεξ 
δηαιέγμοκ ζηε ζοκέπεηα μία απυ ηηξ παναθάης δναζηενηυηεηεξ: 

• ςνίζηε ημκ μφζμ 
ζε ζθεκέξ.  
• Βνείηε πμημη είκαη μη 
ήνςεξ θαη μ ηυπμξ 
ηεξ θάζε ζθεκήξ. 
• Δςγναθίζηε θανέ-
θανέ ημ μφζμ, έκα 
πιαίζημ γηα θάζε 
ζθεκή.  
• Ιε ηε βμήζεηα ημο 
θηιμ πμο θηηάλαηε 
ακαδηεγεζείηε ημκ 
μφζμ. 

• ςνίζηε ημκ μφζμ ζε 
ζθεκέξ.  
• Γηα θάζε ζθεκή 
βνείηε, θαηαζθεοάζηε ή 
δςγναθίζηε έκα 
ακηηθείμεκμ.  
• Ιε ηε βμήζεηα ηςκ 
ακηηθεημέκςκ 
ακαδηεγεζείηε ημκ 
μφζμ. 

• Βνείηε πμημη είκαη μη 
ήνςεξ, μ ηυπμξ θαη ηα 
γεγμκυηα ημο μφζμο.  
• Ννμεημημαζηείηε θαιά 
θαη μαγκεημθςκήζηε ηεκ 
ακαδηήγεζε ηεξ 
ηζημνίαξ.  
• Ακ ζέιεηε πνμζζέζηε 
θαηάιιειμοξ ήπμοξ ζηε 
μαγεημθχκεζή ζαξ. 
 

ΦΖΘΙ 
ΙΡΘΜΗΜΡΠΖ 

ΓΗΝΜΙΝΕ ΞΑΔΖΜΦΩΚΜΡ 
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Αζθαιέξ μαζεζηαθυ πενηβάιιμκ 

Αλημιυγεζε ζακ ενγαιείμ μάζεζεξ 

Λεθάζανμη μαζεζηαθμί ζηυπμη 

•απμδμπή υιςκ - αζθάιεηα 
•αμμηβαίμξ ζεβαζμυξ - ζοκενγαζία 
•πνμζδμθία επηηοπίαξ υιςκ 

•Πη ζα μάζμοκ μη μαζεηέξ; (γκχζεηξ, ιεληιυγημ, μνηζμμί) 
•Πη ζα θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ; (ανπέξ, γεκηθεφζεηξ, έκκμηεξ) 
•Πη ζα είκαη ζε ζέζε κα θάκμοκ μη μαζεηέξ; (δεληυηεηεξ, δηαδηθαζίεξ) 

•πμιιέξ πεγέξ – δηαθμνεηηθέξ μμνθέξ 
•Ννμαλημιυγεζε – Δηαμμνθςηηθή αλημιυγεζε – Πειηθή αλημιυγεζε 
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Νυηε αλημιμγμφμε; 
ΝΞΖΚ 

Ννμ-αλημιυγεζε 

Γηα κα  

δηενεοκήζμομε  

ηηξ πνμτπάνπμοζεξ  

γκχζεηξ, ζηάζεηξ,  

εκδηαθένμκηα 

θιπ. 
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Ννμαλημιυγεζε «Ιμηίβα» 
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Νυηε αλημιμγμφμε; 
ΝΞΖΚ 

Ννμ-αλημιυγεζε 

ΠΓΘΜΟ 
Πειηθή αλημιυγεζε 

ΟΠΕ ΔΖΑΞΗΓΖΑ 
Δηαμμνθςηηθή αλημιυγεζε 

Γηα κα  

δηενεοκήζμομε  

ηηξ πνμτπάνπμοζεξ  

γκχζεηξ, ζηάζεηξ,  

εκδηαθένμκηα 

θιπ. 

Γηα κα  
παναθμιμοζήζμομε 
ηεκ πμνεία ηςκ παηδηχκ  
θαη κα πανέμβμομε  
δηεοθμιοκηηθά. 

Γηα κα βαζμμιμγήζμομε 

ηεκ επίδμζε ηςκ παηδηχκ 

ζημ ηέιμξ ηεξ δμοιεηάξ ή  

μηαξ πνμκηθήξ πενηυδμο. 
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Αζθαιέξ μαζεζηαθυ πενηβάιιμκ 

Αλημιυγεζε ζακ ενγαιείμ μάζεζεξ 

Λεθάζανμη μαζεζηαθμί ζηυπμη 

•απμδμπή υιςκ - αζθάιεηα 
•αμμηβαίμξ ζεβαζμυξ - ζοκενγαζία 
•πνμζδμθία επηηοπίαξ υιςκ 

•Πη ζα λένμοκ μη μαζεηέξ; (γκχζεηξ, ιεληιυγημ, μνηζμμί) 
•Πη ζα θαηακμήζμοκ; (ανπέξ, γεκηθεφζεηξ, έκκμηεξ) 
•Πη ζα είκαη ζε ζέζε κα θάκμοκ μη μαζεηέξ; (δεληυηεηεξ, δηαδηθαζίεξ) 

•πμιιέξ πεγέξ – δηαθμνεηηθέξ μμνθέξ 
•Ννμαλημιυγεζε – Δηαμμνθςηηθή αλημιυγεζε – Πειηθή αλημιυγεζε 

Δηαπείνηζε ζπμιηθήξ ηάλεξ 
•μνγάκςζε - νμοηίκεξ  
•εοειηλία (οιηθά, μμαδμπμίεζε, πνυκμξ) 
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Ξμοηίκεξ 

Απυ πμφ παίνκμοκ ηε κέα δμοιεηά 

Νχξ δμοιεφμοκ πςνίξ κα απμζπάηαη ε 

πνμζμπή ημοξ ζε δηάθμνεξ ζοκζήθεξ 

Νμφ βάδμοκ ηεκ ηειεηςμέκε δμοιεηά 

Νχξ πενκμφκ απυ ηε μία δμοιεηά ζηεκ άιιε 
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Όια έπμοκ  
ηε ζέζε ημοξ... 
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δεογάνηα 
 

 

 
 
 

υιε ε ηάλε 

αημμηθή ενγαζία 

Γοέιηθηε μμαδμπμίεζε 

μηθνέξ μμάδεξ 
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Γοέιηθηε μμαδμπμίεζε 

Μη μμάδεξ δηαμμνθχκμκηαη θαη 
ακαδηαμμνθχκμκηαη ακάιμγα με  

 ηε δναζηενηυηεηα θαη ηηξ ακάγθεξ. 
 

Πα θνηηήνηα με ηα μπμία δηαμμνθχκμκηαη 
μπμνεί κα είκαη δηαθμνεηηθά θάζε θμνά. 

 

Ηάζε μαζεηήξ ακήθεη ζε πενηζζυηενεξ απυ 
μηα μμάδεξ. 
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Όμμημ επίπεδμ  
ζηα μαζεμαηηθά 

Όμμημ επίπεδμ  
ζηεκ ακάγκςζε 

Δηαθμνεηηθυ επίπεδμ  
ζηεκ Ακάγκςζε 

Δηθή ημοξ επηιμγή 

Μμαδμπμίεζε  
ειεφζενεξ γναθήξ 
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«Γίκαη δίθαημ αοηυ;» 
   Δεκ πνέπεη κα ζογπέμομε ημ δίθαημ με ημ 

ίδημ. Όηακ ζε έκα μαζεηή πμο 
δοζθμιεφεηαη δίκς μηα απιή ενγαζία πμο 
είκαη 10% πάκς απυ ηηξ δοκαηυηεηέξ ημο 
θαη ζε έκακ πημ πνμπςνεμέκμ μαζεηή 
δίκς μηα ζφκζεηε ενγαζία πμο είκαη 10% 
πάκς απυ ηηξ δοκαηυηεηέξ ημο, δεκ δίκς 
ζημκ έκα μηα εφθμιε θαη ζημκ άιιμ μηα 
δφζθμιε δμοιεηά. Δίκς θαη ζημοξ δφμ μηα 
δμοιεηά πμο ζα ημοξ βμεζήζεη κα 
ελειηπζμφκ. 

Carol Ann Tomlinson 
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«Γίκαη εθηθηυ αοηυ;» 

   Μη δάζθαιμη δεκ είκαη δοκαηυ κα 
δηαθμνμπμημφμε ζοκεπχξ θάζε ζημηπείμ 
ηεξ δηδαζθαιίαξ μαξ γηα θάζε μαζεηή. 
Αοηυ ζα θαηέζηνεθε ηε δοκαμηθή ηεξ 
ηάλεξ. Γίκαη υμςξ απαναίηεημ κα 
πνμζθένμομε ανθεηά ζοπκά πμηθηιία 
πνμζεγγίζεςκ χζηε κα θαιφπημομε ηηξ 
ηδηαίηενεξ ακάγθεξ ηςκ μαζεηχκ μαξ υζμ 
πενηζζυηενμ γίκεηαη. 

Carol Ann Tomlinson 



Αξ θάκμομε ημ μάζεμα ζηα μέηνα ημοξ... 


