
Το σχολείο της κριτικής σκέψης και των στόχων: ένα βασικό όχημα για τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία 

 
Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 

Εισαγωγή 
Ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος είναι η δυσκολία να 
ανταποκριθεί στις νεότερες δομές, διαδικασίες και πρακτικές που καθιερώθηκαν από τη 
μεταπολίτευση και μετά, κυριότερες των οποίων είναι οι παρακάτω: 

 Υποχρεωτική εννιάχρονη  παιδεία, η οποία καθιερώθηκε το 1975 (Ν. 309/1976 για 
την οργάνωση και διοίκηση της Γενικής εκπαίδευσης), που οδηγεί το σύνολο σχεδόν 
των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, ενώ σε προγενέστερες περιόδους 
υπήρξε διαδικασία επιλογής είτε μέσω εξετάσεων που οδηγούσαν στο Γυμνάσιο ή 
σε Τεχνικές σχολές, είτε μέσω ιδιαίτερων επιλογών στα πλαίσια των αναγκών της 
οικογένειας ή των ατόμων πχ η ανάγκη ή η απαίτηση να εργασθεί το παιδί από 
μικρή ηλικία.  

 Ισοτιμία των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων με τα Γενικά Λύκεια   (Ν. 576/1977 
για την Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση). Τελευταία μορφή Τεχνικού Λυκείου 
είναι τα ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) που ιδρύθηκαν με το νόμο 3475/2006. 

 Διάφορα συστήματα εισαγωγικών εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ( 
Πανελλήνιες εξετάσεις, Γενικές εξετάσεις κλπ) που όλα ως κοινή βάση έχουν την 
μεταφορά του φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων από τα Πανεπιστήμια (καθένα εκ 
των οποίων διενεργούσε χωριστές εξετάσεις),  στο Υπουργείο Παιδείας. Κοινή 
αφετηρία των διαφόρων τύπων εξετάσεων ήταν η από το 1965–66 θέσπιση του 
ακαδημαϊκού απολυτήριου (με δύο κατευθύνσεις, θεωρητική και θετική) που το 
λάμβαναν οι ενδιαφερόμενοι μετά από κεντρικές εξετάσεις που διενεργούσε το 
Υπουργείο Παιδείας. Οι διάφορες αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα συνοδεύτηκαν 
και με μεγάλη αύξηση του αριθμού των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς 
και του αριθμού των εισακτέων, γεγονός που συνέβαλε, σε συνδυασμό με την 
οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, στη δημιουργία του ονομαζόμενου 
επιστημονικού προλεταριάτου. 

 Συνύπαρξη στην ίδια τάξη μαθητών, με ποικίλες κοινωνικο-πολιτισμικές αφετηρίες, 
γεγονός που αποτελεί για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ένα σχετικά 
πρωτόγνωρο και δύσκολα αντιμετωπίσιμο φαινόμενο.  

 Κατάργηση, εκτός των εξετάσεων από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, και μιας σειράς 
άλλων εξετάσεων, όπως των εξετάσεων από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, το 1983, 
καθώς και των ενδιάμεσων εντός της σχολικής χρονιάς εξετάσεων.  

 Κατάργηση των επιθεωρητών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και καθιέρωση 
του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου (Ν. 1304/1982).  

 Κατάργηση Προτύπων σχολείων (Ν. 1566/85) και μετατροπή τους σε Πειραματικά 
όπου η εισαγωγή των μαθητών γίνεται κατόπιν κλήρωσης. Πρόσφατα (Ν. 3966/11) 
τα Πειραματικά ονομάσθηκαν Πρότυπα-Πειραματικά και επανήλθε η διαδικασία 
εισαγωγής των μαθητών μέσω εξετάσεων. 

 Νέα ΑΠΣ (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών) που αφορούσαν την υποχρεωτική 
εκπαίδευση τα οποία δημοσιεύτηκαν από τα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο ΦΕΚ 
304/13-3-2013  και  με τα οποία,  σε συνδυασμό με το ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών),  επιχειρήθηκε η αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης με κύριο εργαλείο τη διαθεματική οργάνωση του περιεχομένου των 
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διδακτικών αντικειμένων. Με βάση τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ παράχθηκε προς το τέλος 
της δεκαετίας του 2000 ένας πολύ μεγάλος αριθμός σχολικών βιβλίων για την 
υποχρεωτική εκπαίδευση, κανένα από τα οποία εισέτι δεν έχει αξιολογηθεί. 

 Εισαγωγή νέων μαθημάτων όπως τα μαθήματα των Ερευνητικών Εργασιών, από το 
σχολικό έτος 2011-12, για το Λύκειο και των Βιωματικών Δράσεων, από το σχολικό 
έτος 2013-14,  για το Γυμνάσιο. 

 Εισαγωγή της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας:   
«Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (Νόμος 3848/2010), πιλοτικά από το 2010 και 
υποχρεωτικά από το σχολικό έτος 2013-14. 

 Ιδιαίτερο επίσης χαρακτηριστικό του σύγχρονου σχολείο (χωρίς να είναι προϊόν 
νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά κυρίως απόρροια τεχνολογικών εξελίξεων) είναι η 
μετάβαση από το  έντυπο και το λόγο ως σχεδόν μοναδικές πηγές γνώσης, στην 
ιδιαίτερα πολυσύνθετη Κοινωνία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, 
όπου το βιβλίο, ως κυρίαρχο μέσο γνώσης και πληροφόρησης  υποχωρεί μπροστά 
στη δύναμη της εικόνας και γενικότερα των ψηφιακών περιβαλλόντων.  

Στην σύντομη αυτή αναφορά δεν συμπεριλήφθηκαν καινοτομίες που  γρήγορα 
καταργήθηκαν (π.χ. πολλαπλό βιβλίο για το ίδιο μάθημα, ευέλικτη ζώνη), είτε δεν έτυχαν 
εισέτι ευρείας εφαρμογής (π.χ. περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών του γυμνασίου, 
εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος), όπως επίσης και αλλαγές περισσότερο συμβολικού 
χαρακτήρα, όπως η κατάργηση της σχολικής ποδιάς το 1982. 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του σύγχρονου σχολείου, παρότι αρκετά από αυτά 
βρίσκονται στη θετική κατεύθυνση,  δεν κατέφεραν να αποτρέψουν  το γεγονός ότι μεγάλο  
μέρος των μαθητών οδηγείται στη σχολική αποτυχία και ο λόγος δεν είναι η εγκαθίδρυσή 
τους στο ελληνικό σχολείο, αλλά το ότι λειτουργούν στα πλαίσια συμβατικών και 
παραδοσιακών εκπαιδευτικών δομών που δημιουργήθηκαν για άλλες, προγενέστερες 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και που διέπονται από παρωχημένες, όσον αφορά 
τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, αντιλήψεις και πρακτικές. 
Αξίζει να σημειωθεί, παρότι εκφεύγει από τα πλαίσια της παρούσης εργασίας, ότι το θέμα 
της σχολικής αποτυχίας έχει παγκόσμιες διαστάσεις και κατά καιρούς έχουν διεθνώς 
προταθεί διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις απόπειρες 
ορισμένων εκπαιδευτικών συστημάτων να το θεραπεύσουν με λογικές τύπου PISA, πράγμα 
που σημαίνει να αναδειχθούν ως κύριοι στόχοι, κυρίως της Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης, οι διάφοροι εγγραματισμοί (γλωσσικός, μαθηματικός κλπ), δηλαδή να 
στραφεί η εκπαίδευση κυρίως σε δεξιότητες που σχετίζονται με τις ανάγκες και τα 
προβλήματα της καθημερινής ζωής, όπως το να μπορεί ο μαθητής να κάνει χρήσιμους 
υπολογισμούς, να συντάσσει αναφορές και αιτήσεις κλπ. Άλλα εκπαιδευτικά συστήματα 
θεωρούν χρήσιμη την επιστροφή σε πιο συμβατικές και κλασσικές διαδικασίες, όπως 
δυσκολότερες και περισσότερες εξετάσεις, νωρίτερη έναρξη της τεχνικής εκπαίδευσης και 
πλήρης διαχωρισμός της από την γενική, αυστηρότερες διαδικασίες για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ. Στο παρόν άρθρο θα επικεντρωθούμε σε ένα από τους πλέον 
διαδεδομένους διεθνώς τρόπους αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας, που θεωρείται ότι 
εκφράζει τις πλέον προοδευτικές αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία, αυτόν της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 
Σύμφωνα με την Κουτσελίνη  (2006) η σχολική αποτυχία κυρίως οφείλεται στις 
αδιαφοροποίητες διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες δεν διευκολύνουν την οικοδόμηση της 
γνώσης για όλους τους μαθητές στις τάξεις μικτών ικανοτήτων. Η Tomlinson (2003) 
υποστηρίζει ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η παιδεία να συμβαδίσει με την ανάπτυξη 



και πρόοδο της κοινωνίας είναι να βρει τους τρόπους με τους οποίους θα διαφοροποιηθεί 
η διδασκαλία, ώστε να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού.  
Στην έννοια και τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα αναφερθούμε 
αμέσως παρακάτω. 
Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
Ο όρος «διαφοροποιημένη διδασκαλία» αναφέρεται σε μια συστηματική  προσέγγιση στο 
σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές 
ανάγκες. Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας, δίνεται έμφαση σε δύο βασικούς 
άξονες: στο μαθητή και στο αναλυτικό πρόγραμμα (Παντελιάδου και Αντωνίου, 2008). Όσον 
αφορά το μαθητή, διακρίνουμε τρεις επιμέρους διαστάσεις: την ετοιμότητά του ή αλλιώς 
το επίπεδο επίδοσης (readiness), τα ενδιαφέροντά του (interest) και τον ιδιαίτερο τρόπο με 
τον οποίο μαθαίνει (μαθησιακό προφίλ, learning profile) (ό.π). Όσον αφορά το αναλυτικό 
πρόγραμμα και τη διδασκαλία, διακρίνουμε επίσης τρεις διαστάσεις: το περιεχόμενο 
(content), την επεξεργασία του περιεχομένου (process) και το τελικό προϊόν (product).  
Ουσιαστικά, η έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας εξασφαλίζει ότι αυτά που 
μαθαίνει κάθε μαθητής ταιριάζουν με το επίπεδο και τη μαθησιακή ετοιμότητά του, τα 
ενδιαφέροντά του και τις προτιμήσεις του σχετικά με τον τρόπο μάθησης (ό.π).  
Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τα ενδιαφέροντα και οι μαθησιακές ανάγκες των 
μαθητών διαμορφώνουν το περιεχόμενο και τις διδακτικές στρατηγικές, για να 
προσαρμόσουν την εκπαίδευση στο παιδί και όχι το παιδί στην εκπαίδευση. Οι 
εκπαιδευτικοί που υιοθετούν μια τέτοια προσέγγιση λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές των 
μαθητών ως προς το βαθμό ετοιμότητάς τους, το μαθησιακό τους στυλ και τα 
ενδιαφέροντά τους.   
Βασικά είδη διαφοροποίησης της διδασκαλίας 
Σύμφωνα με τους Strading και Saunders (1993) μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω 
είδη διαφοροποίησης: 
Διαφοροποίηση ως προς το στόχο. 
Διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα. 
Διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο. 
Διαφοροποίηση ως προς τη μαθησιακή δραστηριότητα.  
Διαφοροποίηση ως προς το ρυθμό του μαθήματος στην τάξη. 
Διαφοροποίηση ως προς την βοήθεια. 
Διαφοροποίηση ως προς το βαθμό δυσκολίας των διδακτικών υλικών πάνω στα οποία οι 
μαθητές πρέπει να εργαστούν.  
Διαφοροποίηση ως προς το μαθησιακό περιβάλλον: συνεργατικό, τεχνολογικά 
υποστηριζόμενο, εξατομικευμένο, πειραματικό κτλ. 
Διαφοροποίηση ως προς τη μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης.  
Σύμφωνα με την  Tomlinson  (2007) οι κυριότερες διαφορές στη φιλοσοφία και στις 
πρακτικές μεταξύ της παραδοσιακής και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι οι εξής: 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Οι διαφορές των μαθητών αγνοούνται ή 
αντιμετωπίζονται όταν υπάρχει 
πρόβλημα 

Οι διαφορές των μαθητών θεωρούνται ως 
βασικό στοιχείο του προγραμματισμού του 
μαθήματος. 

Η αξιολόγηση συνήθως γίνεται στο 
τελικό στάδιο για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον αποκτήθηκε η γνώση. 

Η αξιολόγηση γίνεται συνεχώς, είναι  
διαγνωστική και έχει στόχο την προσαρμογή της 
διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών. 



Επικρατεί μονοδιάστατη αντίληψη 
σχετικά με την νοημοσύνη. 

Θεωρείται ότι η νοημοσύνη έχει πολλαπλές 
μορφές. 

Σπάνια παίρνεται υπόψη το ενδιαφέρον 
των μαθητών. 

Οι μαθητές πολλές φορές οδηγούνται στο να 
κάνουν μαθησιακές επιλογές με βάση τα 
ενδιαφέροντά τους. 

Λίγες επιλογές που, αντιστοιχούν στο 
μαθησιακό προφίλ των μαθητών 
παίρνονται υπόψη. 

Παρέχονται πολλές επιλογές αναλόγως  με το 
μαθησιακό προφίλ των μαθητών. 
 

Η διδασκαλία απευθύνεται σε  
ολόκληρη την τάξη. 

Χρησιμοποιούνται διάφορα είδη διδασκαλίας, 
ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. 

Η διδασκαλία έχει ως κύριο άξονα την 
κάλυψη του εγχειριδίου και του 
αναλυτικού προγράμματος. 

Η διαμόρφωση της διδασκαλίας εξαρτάται από 
την  ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το 
μαθησιακό προφίλ των μαθητών. 

Ανατίθεται μόνο ενός είδους εργασία. Ανατίθενται διάφορες  εναλλακτικές μορφές 
εργασίας. 

Επικρατεί ένα και μοναδικό εγχειρίδιο. Παρέχονται πολλαπλά μέσα διδασκαλίας . 

Αναζητείται μια και μοναδική ερμηνεία 
ιδεών και γεγονότων. 

Αναζητούνται πολλαπλές προσεγγίσεις στις ιδέες 
και τα γεγονότα. 

Η μαθησιακή συμπεριφορά των 
μαθητών κατευθύνεται από τον 
εκπαιδευτικό. 

Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των μαθητών, με στόχο την  
ανεξαρτητοποίησή τους . 

Τα προβλήματα  λύνονται από τον 
εκπαιδευτικό. 

Οι μαθητές αλληλοβοηθούνται και λύνουν τα 
προβλήματα μαζί με τον εκπαιδευτικό.  

Όλοι οι μαθητής αξιολογούνται από τον 
εκπαιδευτικό με τα ίδια κριτήρια. 

Τα κριτήρια συναποφασίζονται από τον 
εκπαιδευτικό και τους μαθητές και είναι σε 
συνάρτηση με τους  μαθησιακούς στόχους.  

Συχνά χρησιμοποιείται μια και μοναδική 
μορφή αξιολόγησης. 

Οι μαθητές αξιολογούνται με πολλαπλούς 
τρόπους. 

Η "εξαιρετική επίδοση" ορίζεται 
μονοσήμαντα. 

Η εξαιρετική επίδοση καθορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από την πρόοδο που σημειώνει ο 
μαθητής σε σχέση με το σημείο που ξεκίνησε. 

Η μάθηση εστιάζεται στην 
απομνημόνευση καθώς και την 
απόκτηση δεξιοτήτων. 

Η μάθηση εστιάζεται στη χρήση βασικών 
ικανοτήτων για την αντίληψη και κατανόηση 
βασικών εννοιών και αρχών. 
 

 
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στους εκπαιδευτικούς στόχους και στους τρόπους που 
μπορεί η διαφοροποίηση ως προς τους στόχους να συμμετέχει στη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας. 
Εκπαιδευτικοί στόχοι 
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στόχων είναι πολυδιάστατος, γιατί όσο καλύτερα είναι 
διατυπωμένοι οι διδακτικοί στόχοι τόσο πιο εύκολο είναι να επιλεγούν τα κατάλληλα υλικά, 
οι μέθοδοι διδασκαλίας αλλά  και το περιεχόμενο (Μager, 2000). 
Ο Bloom (1956)  ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με την ταξινόμηση των 
διδακτικών στόχων, αρχικά δίνοντας την έμφαση στον γνωστικό τομέα  και αργότερα και 



στο συναισθηματικό τομέα (Krathwohl, Bloom, Masia, 1964). Στη συνέχεια η εκπαιδευτική 
έρευνα επικεντρώθηκε και στον  ψυχοκινητικό τομέα (Simpson, 1972).  
Σύμφωνα με την Courau (2000) οι στόχοι πρέπει να διατυπώνονται με ενεργητικά ρήματα, 
και  θεωρείται ολοκληρωμένο ένα πρόγραμμα όταν οι στόχοι αναφέρονται και στους τρεις 
τομείς: γνωστικό, ψυχοκινητικό και συναισθηματικό.   
Ρήματα που επιτρέπουν πολλές ερμηνείες όπως τα παρακάτω πρέπει να αποφεύγονται: να 
καταλαβαίνει, να γνωρίζει, να μαθαίνει, να αισθάνεται, να πιστεύει, να συνειδητοποιεί, να 
θυμάται, να καταλαβαίνει τη σημασία, να εκτιμήσει, να ενδιαφέρεται (Διονάτος, 2013).  
Αντίθετα είναι προτιμητέα ενεργητικά ρήματα που  δεν επιτρέπουν πολλές ερμηνείες και 
δηλώνουν δράση: να σχεδιάζει, να απαριθμεί, να κατασκευάζει, να εξηγεί, να ορίζει, να 
κατηγοριοποιεί, να περιγράφει, να υπολογίζει, να απεικονίζει, να ζωγραφίζει, να 
διαφοροποιεί, να εξηγεί, να συμπεραίνει, να προβλέπει, να ξεχωρίζει, να διευθετεί, να 
προεκτείνει, να συμπληρώνει, να ενώνει, να συνδέει, να δικαιολογεί, να μετρήσει, να 
απαγγέλει, να μεταφράσει, να επιλέξει, να συγκρίνει, να επισκευάσει, να αναγνωρίσει, να 
μετατρέψει, να αντικαταστήσει, να διατυπώνει, κ.ά (ό.π). 
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα είδη στόχων. Όμως για τις ανάγκες του 
παραδείγματος που θα ακολουθήσει θα προτιμηθεί η παρακάτω ταξινόμηση των 
εκπαιδευτικών στόχων που είναι βασισμένη (εκτός του στόχου που αφορά σε δεξιότητες) 
στις αρχές της ψυχολογίας και διατυπώθηκε από τον B. Bloom και τους συνεργάτες του 
(Χασάπης, 2000). 
α) στόχοι που αφορούν σε γνώσεις,  
β) στόχοι που αφορούν σε δεξιότητες 
γ) στόχοι που αφορούν σε ικανότητες και  
δ) στόχοι που αφορούν σε στάσεις. 
Οι στόχοι στο πρώτο επίπεδο (γνώσεις) σχετίζονται κυρίως με όλα εκείνα τα δεδομένα που 
ο μαθητής απαιτείται να έχει καταχωρήσει στη μνήμη του. 
Οι στόχοι στο δεύτερο επίπεδο (δεξιότητες) συνδέονται κυρίως με απλές εφαρμογές 
διαδικασιών και αλγόριθμων. 
Οι στόχοι στο τρίτο επίπεδο (ικανότητες) είναι οι δυνατότητες που θα αναπτύξει ο μαθητής 
και που θα τον βοηθήσουν να διαχειρίζεται με επιτυχία τόσο τις οικείες όσο και νέες 
καταστάσεις που απαιτούν αυτενέργεια και προβληματισμό (Cedefop,2002).  
Οι στόχοι στο τέταρτο επίπεδο (στάσεις) είναι οι αξίες και γενικά, οι προδιαθέσεις που θα 
αναπτύξουν ή θα αποκτήσουν οι μαθητές, οι οποίες θα επηρεάζουν τις προτιμήσεις και τη 
συμπεριφορά τους για πράγματα ή καταστάσεις (Γιαννακοπούλου, 2006). 
Είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να διατυπωθούν οι στόχοι με κατάλληλα ρήματα όπως 
αυτά που ενδεικτικά παρατίθενται στον αμέσως παρακάτω πίνακα (χωρίς πάντα τα όρια 
μεταξύ των επιπέδων να είναι ευδιάκριτα). 
Στη συνέχεια θα παρατεθεί ένα πρόβλημα που τέθηκε στο διαγωνισμό του προγράμματος 
PISA το 2000 (OECD, 2009), μαζί με τους αντίστοιχους στόχους. Το γεγονός ότι ένα σχετικά 
απλό μαθηματικά πρόβλημα, που όμως είναι ανοικτό (περιέχει και ερωτήσεις που 
επιδέχονται πολλαπλές απαντήσεις) συνδέεται με το σύνολο των εκπαιδευτικών στόχων 
δίνει στο διδάσκοντα μια καλή ευκαιρία για διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η 
διαφοροποίηση μπορεί να γίνει: είτε καθέτως, δηλαδή κάποιοι μαθητές να προσεγγίσουν 
υψηλότερους στόχους όπως είναι οι ικανότητες και οι στάσεις και κάποιοι άλλοι πιο 
χαμηλούς όπως είναι οι γνώσεις και οι ικανότητες, είτε οριζοντίως, δηλαδή ο ίδιος στόχος 
πχ οι ικανότητες, να προσεγγισθεί σε απλούστερο ή σε πιο σύνθετο και προχωρημένο 
επίπεδο. 



ΓΝΩΣΕΙΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

Γνωρίζω Εφαρμόζω τύπους  Διορθώνω Προσαρμόζομαι 

Περιγράφω Εφαρμόζω 
αλγοριθμικές 
διαδικασίες 

Ελέγχω Αισθάνομαι 

Απαριθμώ Χρησιμοποιώ Αποφασίζω Προτιμώ 

Προσδιορίζω Ενεργώ μηχανικά Αναλύω Εντάσσομαι 

Συγκρατώ Κατανοώ απλές έννοιες Ερμηνεύω Κινητοποιούμαι 

Ονομάζω Υπολογίζω Απορρίπτω Αναστοχάζομαι 

Αναγνωρίζω  Ανακαλύπτω Εκτιμώ 

Απομνημονεύω  Συνθέτω Αξιολογώ 

Διακρίνω  Αξιοποιώ Στέκομαι κριτικά 

Ορίζω  Κρίνω Ενθαρρύνω 

Προσδιορίζω  Επιλέγω Προσαρμόζομαο 

  Κατανοώ σύνθετες 
έννοιες 

Απομυθοποιώ 

  Συγκρίνω  Εντάσσομαι 

 
ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 
Πολλοί επιστήμονες φοβούνται πως, η αύξηση του επιπέδου CO2  στην ατμόσφαιρα 
προκαλεί κλιματική αλλαγή. Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τα επίπεδα εκπομπής CO2  το 
1990 (οι άσπρες ράβδοι), τα επίπεδα εκπομπής CO2  το 1998 (οι μαύρες ράβδοι) και το 
ποσοστό αλλαγής των επιπέδων εκπομπής ανάμεσα στο 1990 και στο 1998 (τα βέλη με τα 
ποσοστά). 
Ερώτηση 1: Στο διάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες (USA) η αύξηση 
στο επίπεδο εκπομπής του CO2 από το 1990 έως το 1998 ήταν 11%. 
Μπορείτε να δείξετε με ποιους υπολογισμούς βρέθηκε το 11%; 
Ερώτηση 2: Η Ελένη ανέλυσε το διάγραμμα και ισχυρίζεται πως ανακάλυψε ένα λάθος στα 
ποσοστά αλλαγής  των επιπέδων εκπομπής: «Η μείωση του ποσοστού στη Γερμανία (16%) 
είναι μεγαλύτερη από τη μείωση του ποσοστού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνολικό σε 
EU, 4%). Αυτό είναι αδύνατο, αφού η Γερμανία είναι μέρος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
Συμφωνείς με την Ελένη στο ότι αυτό είναι αδύνατο; Δώσε μια εξήγηση για να υποστηρίξεις 
την απάντησή σου. 
Ερώτηση 3: Η Ελένη και η Αθηνά συζητούν σχετικά με το ποια χώρα (ή περιοχή) είχε τη 
μεγαλύτερη αύξηση εκπομπής CO2 . 

Κάθε μία, βασισμένη στο διάγραμμα, κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα. 
Δώσε δύο πιθανές «σωστές» απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, και εξήγησε πώς μπορεί 
κανείς να καταλήξει σε κάθε μία από αυτές τις απαντήσεις. 
 
Στόχοι που αφορούν σε γνώσεις 
Για την επίλυση του προβλήματος σε επίπεδο γνώσεων χρειάζονται οι έννοιες των 
ποσοστών, της αναλογίας ή της απλής μεθόδου των τριών και των στατιστικών 
διαγραμμάτων. 
 
Στόχοι που αφορούν σε δεξιότητες 



Για την επίλυση του προβλήματος σε επίπεδο δεξιοτήτων χρειάζεται ο υπολογισμός 
ποσοστών είτε απευθείας, είτε με τη βοήθεια της αναλογίας ή της απλής μεθόδου των 
τριών, σε απλό πρόβλημα. 
 
Στόχοι που αφορούν σε ικανότητες  
Για την επίλυση του προβλήματος σε επίπεδο ικανοτήτων χρειάζονται: 
η διερεύνηση μαθηματικού προβλήματος σε πραγματικές συνθήκες, 
η ερμηνεία στατιστικών διαγραμμάτων, 
η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και  
η αξιολόγηση επιχειρημάτων 
 
Στόχοι που αφορούν τις στάσεις. 
Μέσω μαθηματικών προβλημάτων προσεγγίζεται η οικολογική συνείδηση και δίνεται η 
δυνατότητα στο παιδί να αξιολογήσει την οικολογική ευαισθησία διαφόρων, κυρίως 
μεγάλων, χωρών. Γενικότερα δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να εκτιμήσει το ρόλο των 
μαθηματικών εργαλείων  στην ανάλυση και ερμηνεία πραγματικών φαινομένων. 
 

 
 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 
Θεωρούμε ότι είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολη η εφαρμογή της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για πολλούς  λόγους, ενδεικτικά θα 
αναφερθούν ορισμένοι από αυτούς: 
1. Όσον αφορά τα Αναλυτικά προγράμματα: Αναλαμβάνουν τη σύνταξη ή την αναθεώρηση 
τους κάποιες επιτροπές  ειδικών, οι οποίες ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και το Π.Ι. 
(σήμερα Ι.Ε.Π). Τα ΑΠ περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τους σκοπούς, τους στόχους, το  
περιεχόμενο, τη χρονική διάρκεια και τη μέθοδο διδασκαλίας. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 



περιορίζεται στην πιστή εφαρμογή των οδηγιών του Υπουργείου, με ελάχιστες ή καμία 
δυνατότητα παρέμβασης. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ), που εισήχθη το 2003, με το οποίο  επιχειρείται η αναβάθμιση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης μέσω της διαθεματικής προσέγγισης όλων των γνωστικών αντικειμένων, 
δηλαδή μιας μεθόδου που ευνοεί τη  διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων, τη σφαιρική 
ανάλυση βασικών θεμάτων και τις διερευνητικές ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις, 
δυστυχώς σχεδόν ποτέ δεν υλοποιήθηκε στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Τελικά η 
διαθεματικότητα, που θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη  διαφοροποιημένη 
διδασκαλία, εξοβελίστηκε από το σύνολο των μαθημάτων και περιορίσθηκε στα στενά όρια 
δύο μόνο μαθημάτων, των Ερευνητικών Εργασιών (projects) στο Λύκειο και των 
Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. 
2. Όσον αφορά τις διαφόρων ειδών εξετάσεις (τεστ, ωριαία διαγωνίσματα, εξετάσεις για 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κλπ) το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
λειτουργεί, στα πλαίσια ενός  άρρητου διδακτικού συμβολαίου, σχεδόν κατά 
αποκλειστικότητα με κλειστά και μονοδιάστατα θέματα, που συνήθως δεν επιτρέπουν 
αντιγνωμίες, αντιρρήσεις, αξιολογήσεις επιχειρημάτων κλπ. 
Το (άρρητο) διδακτικό συμβόλαιο αυτό ισχύει για σχεδόν όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα 
μαθήματα, πιθανά πιο έντονα για τα λεγόμενα «θετικά» μαθήματα. Για παράδειγμα, στο 
μάθημα των Μαθηματικών το συμβόλαιο υλοποιείται σύμφωνα με τις εξής παραδοχές 
(Henry, 1999): 

 Στα Μαθηματικά ένα πρόβλημα λύνεται κάνοντας πράξεις. 

 Όλα τα προβλήματα έχουν λύση, η οποία είναι ένας μοναδικός αριθμός επακριβώς 
προσδιορισμένος. 

 Ότι στοιχείο χρειάζεται για τη λύση ενός προβλήματος υπάρχει στην εκφώνηση. 

 Η εκφώνηση δεν  περιέχει περιττά στοιχεία. 

 Οι ερωτήσεις σε ένα πρόβλημα δεν έχουν σχέση με την καθημερινή 
πραγματικότητα, ακόμη και εάν εμφανίζεται ότι έχουν. Εξυπηρετούν μόνο στο να 
διαπιστωθεί εάν ο μαθητής έχει κάτι κατανοήσει. 

3. Ποτέ δεν έχει γίνει οργανωμένη από θεσμικούς φορείς επιμόρφωση στους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  Το θέμα της 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας, συνυπάρχει μεταξύ πολλών άλλων σε ένα από τα 
θεματικά πεδία στο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης στα ΠΕΚ των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ, 2001).  
Προκειμένου να εισαχθεί στην καθημερινή πρακτική η διαφοροποιημένη διδασκαλία 
απαιτούνται τα εξής:   
Ως προς τα Αναλυτικά Προγράμματα: 1) Για τη σύνταξή τους είναι απαραίτητη η συμμετοχή 
εκπροσώπων από όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά των κοινωνικών 
φορέων (εκπαιδευτικοί της τάξης, επιστημονικές και συνδικαλιστικές ενώσεις 
εκπαιδευτικών, σχολικοί σύμβουλοι, πανεπιστημιακοί,  φορείς του Υπουργείου Παιδείας, 
Κοινωνικοί φορείς κλπ). 2) Ως προς το περιεχόμενό τους είναι αναγκαίο να δίνουν στον 
εκπαιδευτικό τη  δυνατότητα παρέμβασης και αυτενέργειας στους στόχους, στο  
περιεχόμενο και στη μέθοδο διδασκαλίας.  
Ως προς τις διαφόρων ειδών εξετάσεις: Είναι απαραίτητο να εμπλουτισθούν και με 
περισσότερο ανοικτά θέματα που απαιτούν κριτική ικανότητα, ανάπτυξη 
επιχειρηματολογίας, κατανόηση εννοιών και όχι μόνο εφαρμογή τεχνικών αντιμετώπισης 
και σύνδεση των θεμάτων με καταστάσεις της πραγματικής ζωής και με βιώματα και 
ενδιαφέροντα των μαθητών. 



Ως προς εισαγωγή  στην καθημερινή πρακτική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι 
απαραίτητο να προηγηθεί εκτεταμένη και εις βάθος, θεσμικά κατοχυρωμένη επιμόρφωση. 
Κλείνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν είναι μια μέθοδος 
που το μόνο της μέλημα είναι να θεραπεύσει το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας. Είναι 
προφανές ότι είναι κατάλληλη για όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα και για το άλλο άκρο 
του φάσματος των μαθητικών επιδόσεων, δηλαδή για  την περίπτωση των χαρισματικών 
και ταλαντούχων μαθητών.  Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα  (2008)  πρέπει τα 
χαρακτηριστικά της ποιοτικής διδασκαλίας για τους χαρισματικούς μαθητές να διαφέρουν 
από τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας για τους υπόλοιπους μαθητές.  
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