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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια διαχρονική επιλογή στην εκπαίδευση, από συστήματα που 

διακρίθηκαν για την αποτελεσματικότητά τους. Ένας σύγχρονος ορισμός της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

μπορεί να διαπιστωθεί ότι  εφαρμόζεται στην Ελλάδα διαχρονικά.  Σήμερα, δεν λείπουν ούτε οι προβλέψεις των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων, ούτε το εκπαιδευτικό υλικό του ΥΠΑΙΘ. Ειδικά στις Φυσικές Επιστήμες, υπάρχει 

άφθονο εκπαιδευτικό υλικό, πολλές εργαστηριακές ασκήσεις, αναρίθμητες δράσεις των ΕΚΦΕ των Σχολικών 

Συμβούλων αλλά και των συλλογικών φορέων (ΕΕΧ, ΕΕΦ, ΠΕΒ) που υπηρετούν τις ανάγκες μαθητών κάθε 

επιπέδου και κάθε εξατομικευμένης ανάγκης.  Αυτό που μένει είναι η αναζήτηση και εφαρμογή αυτού του υλικού, 

δραστηριότητα που σίγουρα πέφτει στις πλάτες των μάχιμων και συνειδητών εκπαιδευτικών. Υπάρχουν πολλά που 

μπορούν να γίνουν στην καθημερινή πράξη και στην παρούσα εισήγηση κατατίθενται προτάσεις. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Φυσικές Επιστήμες, ΕΚΦΕ , Σχολικοί Σύμβουλοι 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Σύμφωνα με τον ορισμό της Tomlinson (1995) η διαφοροποιημένη διδασκαλία (Differentiated 

instruction) είναι ευέλικτη προσέγγιση της διδασκαλίας κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός σχεδιάζει 

και εφαρμόζει ποικίλες προσεγγίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο, τις διαδικασίες και το 

αποτέλεσμα της διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη και ανταποκρινόμενος/η στις διαφορές των 

μαθητών/ριών ως προς τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές ανάγκες.  

Η ιστορική βάση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ξεκινά πολλά χρόνια πριν, ήδη από την 

εποχή των μυθικών χρόνων όπου οι κένταυροι δίδασκαν στον Αχιλλέα και τον Ηρακλή  μουσική, 

γυμναστική, πολεμικές τέχνες, στοιχεία ιατρικής, αστρονομία-αστρολογία και όλα αυτά που  έπρεπε 

να γνωρίζουν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής τους. Φυσικά οι τέχνες αυτές δεν 

διδάσκονται μόνο με λόγια, αλλά και με έργα, με εξάσκηση με επιμονή και παραδείγματα. Τα 

αποτελέσματα της διδασκαλίας κατεύθυναν τους δασκάλους στα καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι το 

πλαίσιο και η δυναμική της εποχής έδωσε από τον Σωκράτη τον  Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη, 

τον Αλέξανδρο. Είναι λογικό να δεχθούμε ότι πέρα από τις θεωρητικές τέχνες, η τεχνολογία, η 

ναυσιπλοΐα, η μεταλλευτική, η χυμευτική και αυτές που θα λέγαμε θετικές επιστήμες, μαζί με την 

ιατρική, έφτασαν σε τόσο υψηλά επίπεδα, που κατάφεραν οι πολιτισμοί εκείνοι να φτάσουν σε 

μεγάλες δόξες και για πολλά χρόνια. Στην ιστορία λοιπόν έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που 

σκόρπισαν τη γνώση με τέτοιο τρόπο που ολόκληροι λαοί να γίνουν ένδοξοι και δυνατοί, 

φροντίζοντας όχι μόνο τους πολεμιστές μα και τους σοφούς και τους τεχνίτες δίνοντας παραδείγματα 

αντρών και γυναικών που έλαμψαν στην παγκόσμια ιστορία. 

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Αυτά γινόταν πριν πολλά χρόνια. Τις τελευταίες δεκαετίες, που η σκέψη μας έχει όλη την πείρα 

του παρελθόντος, ταξινομεί με μεγαλύτερη  πείρα την εμπειρία αιώνων και κατατάσσει πιο 

λεπτομερειακά τις τάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Έτσι, για να έρθουμε στα δικά μας, η  

διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέχρι την δεκαετία του 1960, στηριγμένη κυρίως σε 

μπιχεβιοριστικές θεωρίες μάθησης, ήταν κυρίως ένας αγώνας κατάκτησης του περιεχομένου, των 

εννοιών και γεγονότων της επιστήμης μέσω δασκαλοκεντρικής κυρίως διδασκαλίας.  Λίγες δεκαετίες 

μετά συντελείται η στροφή, σε θεωρητικό και ερευνητικό κυρίως επίπεδο, από τη δασκαλοκεντρική 

στη μαθητοκεντρική διδασκαλία (Ζησιμόπουλος  2002). Από τη διδασκαλία περιεχομένου, εννοιών 

και φαινομένων του φυσικού κόσμου, με τις χιλιάδες ασκήσεις , στη διδασκαλία διαδικασιών και στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών. Φυσικά, μηνύματα της μαθητοκεντρικής προσέγγισης των 

φυσικών επιστημών πάντα υπήρχαν αλλά τα τελευταία χρόνια  το κέντρο του κόσμου μετατοπίστηκε 

από το δάσκαλο και τη γνώση και έγινε το παιδί κι η κοινωνία. 
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Τα θεωρητικά ρεύματα που επηρέασαν την έρευνα και την πρακτική για τη μάθηση και τη 

διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) ήταν δυο. Το πρώτο άντλησε τα θεωρητικά και 

μεθοδολογικά του εργαλεία από τη σκέψη του Piaget και εξέτασε τη γνωστική ανάπτυξη σε επίπεδο 

ατόμου. Το δεύτερο ρεύμα, άντλησε κυρίως τις θεωρητικές του αφετηρίες από το έργο του Vygotsky 

και εξέτασε τη γνωστική ανάπτυξη στο ιστορικό-πολιτισμικό πλαίσιο, ως πρωταρχικά κοινωνική 

δραστηριότητα.  Έτσι, η μάθηση στις ΦΕ εστίασε αρχικά στο περιεχόμενο της επιστήμης, κατόπιν 

πέρασε στο πως το παιδί οικοδομεί ατομικά τις γνώσεις του και τέλος στράφηκε στην αλληλεξάρτηση 

μαθητή με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές. Η μάθηση από την ατομική δράση 

στρέφεται σε πρακτικές που δεν εστιάζουν μόνο στο στενό περιβάλλον της τάξης (εκπαιδευτικός 

παιδιά) αλλά και στο ευρύτερο παιδαγωγικό πλαίσιο 

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Φ.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Α.Π. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΔΕΠΠΣ ΦΕΚ 303Β  13-03-2003) οι δεσμεύσεις για τις Γενικές αρχές 

της Εκπαίδευσης είναι σαφείς: 

……..β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του 

γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές… 

ζ. η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη 

Χωρίς να αναφέρεται η ορολογία «διαφοροποιημένη διδασκαλία» η τάση της πολιτείας είναι «να 

συμβάλλει στην ανάδειξη και καλλιέργεια των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων κάθε 

μαθητή». 

Στα Αναλυτικά Προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες η 

διατύπωση είναι ξεκάθαρη: «Είναι ως εκ τούτου προφανές ότι μια τυπική σχολική τάξη δεν είναι 

γνωσιακά ομογενής και ότι διαφορετικοί μαθητές ή διαφορετικές κατηγορίες μαθητών, χρειάζονται 

διαφορετικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις (τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστούν 

για να αναπτύξουν τις προσωπικές τους στρατηγικές), για να επιτύχουν μαθησιακά και να μην 

αποκλειστούν. Η «διαφοροποιημένη διδασκαλία» είναι μια ανάγκη για το σημερινό Ελληνικό Σχολείο 

(αν δεν ήταν από πάντα)» «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-

Ευαισθητοποίηση»   ΥΠΕΠΘ 2005 (http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm ):. 

Το ερώτημα αν οι προβλέψεις από τη θεωρία έχουν θετική υποδοχή από τους εκπαιδευτικούς, 

έχει αρνητική απάντηση. Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ04: Οι 

μαθητές που παρουσιάζουν γνωστικές ελλείψεις αντιμετωπίζονται κυρίως με ενισχυτική διδασκαλία- 

πρόσθετη διδακτική στήριξη, με ιδιωτικά φροντιστήρια, με τάξεις ένταξης μαθητών και σε μικρότερο 

βαθμό με διαφοροποιημένη διδασκαλία ή εξατομικευμένη διδασκαλία. (Από τις ετήσιες εκθέσεις Σχ. 

Συμβ.: http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=23&ep=338) 

Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του κλάδου ΠΕ04 σε πολλά σημεία υπογραμμίζει την 

ανάγκη της ενίσχυσης της εξατομικευμένης διδασκαλίας: 

Α) σαφήνεια και διαβάθμιση στόχων (γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυχοκινητικοί στόχοι) 

Β) Ενδεικτικές θεματικές και διαθεματικές δραστηριότητες 

Γ) Διδασκαλία σε πλαίσιο αποδοχής, ενθάρρυνσης, πειραματισμού και συμφιλίωσης με το 

ενδεχόμενο του λάθους 

Δ) η μάθηση και η ανάπτυξη εξαρτώνται από κοινωνικές παραμέτρους και συντελούνται 

καλύτερα μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες 

Ε) σύνδεση με την καθημερινή ζωή 

Στ) έμφαση στην ενεργητική μεθοδολογία 

Συνεχής είναι οι αναφορές στα Αναλυτικά Προγράμματα  για διερεύνηση και ανακάλυψη 

(ενεργητική προσέγγιση της γνώσης) Ειδικά στις φυσικές επιστήμες το πείραμα αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της μεθοδολογίας τους. Ακόμη προτείνονται: 

Επισκέψεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) 

Επιδείξεις με τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού 

Συζήτηση-διάλογος δασκάλου με τους μαθητές ή συζήτηση σε ομάδες 

Άμεση μορφή διδασκαλίας –Αφήγηση 

Ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας 

Η αξιολόγηση του μαθητή (Διαγνωστική, διαμορφωτική, τελική) να γίνεται με στόχο την 

ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τον εντοπισμό των μαθησιακών ελλείψεων με 

σκοπό τελικά την πρόοδο του μαθητή 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=23&ep=338
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Οι προτεινόμενες διδακτικές στρατηγικές να εφαρμόζονται … ανάλογα με τις ανάγκες των 

μαθητών … 

Τέλος, κατά την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται ποικίλες μέθοδοι κατάλληλες για την ηλικία, τις 

μαθησιακές ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών. 

Ειδικά για τους μαθητές με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην 

ενθάρρυνση της προσπάθειας και στη συσχέτιση των δεδομένων της αξιολόγησης με το 

εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε μαθητή. 

Οι εξειδικεύσεις των ΔΕΠΠΣ για τα μαθήματα Φ. Ε. περιλαμβάνουν τη διδακτική  μεθοδολογία  

(ΔΕΠΠΣ σελ. 4261 κ.ε.): 

Αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων των μαθητών 

Σαφής εργαστηριακός προσανατολισμός 

Ενεργός συμμετοχή στη μελέτη (με τη μέθοδο project) 

Οι εργασίες και οι δραστηριότητες θα πρέπει να επιλέγονται από το χώρο των ενδιαφερόντων των 

μαθητών και να … ολοκληρώνονται τμηματικά ώστε να απαιτούν ταυτόχρονη ενασχόληση των 

μαθητών της ομάδας… 

• Διαδικασία μάθησης μέσω διερεύνησης και ανακάλυψης 

• Χρήση εποπτικού υλικού 

• Διάλεξη-Συζήτηση  με τους μαθητές 

• Εξατομικευμένη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές διαφορές όλων των μαθητών 

• Επισκέψεις σε χώρους εργασίας, επιστημονικά ιδρύματα κλπ 

• Συνθετικές εργασίες 

• Εργαστηριακή άσκηση 

• (Για ΑΜΕΑ) διδακτική ευελιξία, πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

• Εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Η ΠΡΑΞΗ (Ι), ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Μαζί με το εκπαιδευτικό υλικό, πολλές είναι οι δομές και δράσεις υποστήριξης  των 

εκπαιδευτικών 

Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει: 

• Βιβλίο του μαθητή 

• Εργαστηριακό Οδηγό 

• Τετράδιο ασκήσεων 

• Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/  

• Έντυπο και ηλεκτρονικό εποπτικό υλικό http://dschool.edu.gr/  

Οι θεωρητικές προβλέψεις και οι προβλέψεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων υλοποιούνται  με 

το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού (Σπυρέλλης 1999), (Γεωργιάδου 2000). Όμως η εφαρμογή στην 

πράξη δεν είναι μόνο αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών (που μερικές φορές αδυνατούν να 

ανταποκριθούν λόγω του μεγέθους του υπάρχοντος υλικού)..Η έρευνα για τους τρόπους εφαρμογής 

στην πράξη περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα (Καφετζόπουλος 2000, 2010),  (Kafetzopoulos 2006). 

Αρωγούς στην εφαρμογή των εργαστηριακών ασκήσεων έχουν τις δομές των εργαστηριακών 

Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ πχ http://ekfe-ampel.att.sch.gr/ και http://ekfe-

omonoias.att.sch.gr/new/ ), στα οποία πραγματοποιείται ένα μεγάλο μέρος από τη συνεχή επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών και όχι μόνο. Παράλληλες δράσεις, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους 

της ειδικότητας, είναι διάφοροι διαγωνισμοί, όπως εργαστηριακής εξάσκησης μαθητών. Πανελλήνιοι 

διαγωνισμοί στη φυσική, Χημεία, Βιολογία , Αστρονομία κλπ. έτσι καλύπτονται οι μαθητές που 

ψάχνουν το κάτι παραπάνω στις φυσικές Επιστήμες και έχουν πολλές φορές ταλέντα που μας 

εκπλήσσουν. Στον κύκλο των αρωγών για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να καλύψει 

τις ανάγκες των μαθητών είναι και οι Σχολικοί Σύμβουλοι με τις δικές τους παράλληλες δράσεις και 

εκπαιδευτικό υλικό (πχ  https://sites.google.com/site/costaskafetzopoulos/ ). Ολοκληρώνεται έτσι ένα 

σύνολο ανθρώπων με τον κοινό στόχο , τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, να βοηθήσουμε τους 

αδύνατους μαθητές αλλά και να μην αδικήσουμε τους καλούς.  

 Η ΠΡΑΞΗ  (ΙΙ), ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ 
Κλείνουμε τη σύντομη αυτή περιγραφή για τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας με λόγια των ίδιων των μαθητών μας όπως καταγράφηκαν σε 

http://ekfe-ampel.att.sch.gr/
http://ekfe-omonoias.att.sch.gr/new/
http://ekfe-omonoias.att.sch.gr/new/
https://sites.google.com/site/costaskafetzopoulos/


4           Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη  

Πρακτικά Διημερίδας                                      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2013-2014) σε γυμνάσια της 

Α΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.. 

Στο ερώτημα «πως θα χαρακτήριζες τη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών στο σχολείο σου», οι 

μαθητές δίνουν με λίγα λόγια τα παράπονά τους και την απάντηση για την ιδανική διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ασχολούνται με όλους τους μαθητές  (Σχήμα 1) και  (Σχήμα 2) 

και δεν πρέπει να βασίζονται σε συμπάθειες και αντιπάθειες (Σχήμα 3). 

 

 
Σχήμα 1: «Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ρωτάνε μάθημα μόνο τους μπροστινούς» 

 

 

 
Σχήμα 2 «Οι δάσκαλοι ρωτάνε πιο πολύ τους καλούς μαθητές» 

 

 

 
Σχήμα 3: « (Οι εκπαιδευτικοί) βασίζονται  σε συμπάθειες και αντιπάθειες.» 

 

Παρά τις ενστάσεις μας για την ορθογραφία, να λοιπόν οι απαντήσεις για τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. Θα φτάσουμε έτσι σε αυτό που λένε οι ίδιοι οι μαθητές:  «Οι εκπαιδευτικοί είναι καλοί 

προς εμάς αλλά και στο μάθημα  γίνονται κατανοητοί στα παιδιά  και διορθώνουν το χαρακτήρα 

σε μερικά παιδιά  που συμπεριφέρονται άσχημα προς τους συμμαθητές τους». 
Αυτό που ζητούν είναι απλό, να ασχολούμαστε μαζί τους (εννοούν με τους χειρότερους) και να 

δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία: «πιστεύω ότι εάν υπάρξουν κάποια προβλήματα, οι δάσκαλοι δεν 

δίνουν μια ευκαιρία στα παιδιά για να διορθώσουν το λάθος τους, και πια δεν υπάρχει καλή 

συμπεριφορά δασκάλου με παιδί» 

Τέλος, για να κλείσουμε με μια νότα αισιοδοξίας: «Εγώ βλέπω πως αν μερικοί καθηγητές γίνουν 

λίγο καλύτεροι θα είμαστε όλοι άριστοι!» 
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