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Κάθε άτομο σκέφτεται και αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο τα 
πράγματα, έχει διαφορετικούς ρυθμούς στην πραγματοποίηση διαφόρων 
γνωστικών διαδικασιών και κατά συνέπεια μαθαίνει διαφορετικά. Το μεγαλύτερο 
λάθος που γινόταν στη διδασκαλία κατά τα προηγούμενα χρόνια ήταν η 
αντιμετώπιση όλων των παιδιών ως παραλλαγών του ίδιου ατόμου. Ως 
αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν, ότι ήταν λογικό να διδάσκουν στους 
μαθητές τα ίδια θέματα με τον ίδιο τρόπο.  

Σ’ αυτά τα χρόνια, πολλοί μαθητές μας δυσκολεύονταν να 
παρακολουθήσουν τη διδασκαλία αφηρημένων εννοιών, να κατανοήσουν τις 
ασκήσεις του μαθήματος, να αφομοιώσουν δυσνόητες έννοιες, που προϋποθέτουν 
καλή προηγούμενη γνώση και να ανταποκριθούν στο γραπτό λόγο και στις γραπτές 
δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αποτέλεσμα τούτου, πολλοί εξ 
αυτών δεν συμμετείχαν στο μάθημα, παραιτούνταν από την προσπάθειά τους  ή 
κατέφευγαν σε επιθετική συμπεριφορά και στη χειρότερη περίπτωση εγκατέλειπαν 
το σχολείο. 

Κύριος στόχος της εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνεται στη νομοθεσία και 
στα αναλυτικά προγράμματα Σπουδών, είναι κάθε παιδί να αισθάνεται αποδεκτό 
και να γίνεται ισότιμο μέλος της σχολικής κοινότητας, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις 
ή τις αδυναμίες του. Επίσης, να δίδονται ευκαιρίες και δυνατότητες μάθησης για 
όλα τα παιδιά και δημιουργείται κλίμα αμοιβαίας αποδοχής και σεβασμού στη 
σχολική κοινότητα. Για να επιτευχθεί τούτο καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για 
διαφοροποιημένη Διδασκαλία και η εφαρμογή διδακτικών προσεγγίσεων που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και στα κίνητρα για μάθηση. 

Το σχολείο που χρειάζεται η κοινωνία μας σήμερα είναι ένα σχολείο 
ανθρώπινο, συνεργατικό, ευέλικτο και ελκυστικό, ένα σχολείο αληθινό εργαστήρι 
μάθησης1, όπου κύριος ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι ο ρόλος του εμψυχωτή. 
Πριν τρεις χιλιετίες έλεγε ο Πλούταρχος πως «ο νους δεν είναι σκεύος για να το 
γεμίζουμε, αλλά φωτιά να την ανάβουμε»2. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του 
Συνεργατικού Σχολείου, η συνεργατική μάθηση και Συνεργατική δομή οργάνωσης 
υπάρχει, όταν μια ομάδα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της, αν κάθε μέλος 
επιτύχει τους δικούς του στόχους. Το άτομο επιζητεί ένα αποτέλεσμα που θα είναι 
ευεργετικό τόσο για το ίδιο, όσο και για τα μέλη της ομάδας του3. 

Οι Παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Είναι 
η ανάπτυξη συνεργατικών δομών μεταξύ όλων των παιδιών, μεταξύ παιδιών- 
εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείου. Τα παιδιά θα πρέπει να 
συνδέσουν και αξιοποίηση τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους με την 
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καινούρια γνώση και να διαμορφωθούν δραστηριότητες που να προκαλούν το 
ενδιαφέρον των μαθητών και είναι αποτελεσματικές. Η διδασκαλία οφείλει να 
διαφοροποιείται ως προς το υλικό, ως προς τη μεθοδολογία που αξιοποιείται, 
προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη μάθηση. Πολλοί μαθητές 

δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία αφηρημένων εννοιών, να 
κατανοήσουν τις ασκήσεις του μαθήματος, να αφομοιώσουν δυσνόητες έννοιες, 
που προϋποθέτουν καλή προηγούμενη γνώση, να ανταποκριθούν στο γραπτό λόγο 
και στις γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης, (Γλωσσική, 
λογικομαθηματική, χωρική/οπτική, ενδοπροσωπική, κιναισθητική, διαπροσωπική, 
οικολογική, μουσική) και οι μαθητές διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις ικανότητές 
τους, τα κίνητρά τους, την ανατροφή τους και πολλούς άλλους παράγοντες. Έτσι, 
μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ότι χρειάζεται πολύς χρόνος, ευελιξία και ένα ευρύ 
φάσμα στρατηγικών από την πλευρά εκπαιδευτικών και μαθητών προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του Α.Π. Είναι αλήθεια ότι απαιτείται ευελιξία και 
διαφοροποίηση4. 

Ο Αμερικανός ψυχολόγος, ο Howard Gardner5, ανέπτυξε τη θεωρία της 
πολλαπλής νοημοσύνης. Σύμφωνα με  τη θεωρία του οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετική νοημοσύνη και μαθαίνουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.  Η 
Θεωρία αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι τα σχολεία πρέπει να προσφέρουν την 
εκπαίδευση, έχοντας προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στο είδος  
νοημοσύνης ενός παιδιού6. Ο Gardner με τη θεωρία του για τις πολλαπλές μορφές 
νοημοσύνης έδωσε νέα διάσταση στη διαφορετικότητα και αμφισβήτησε το 
διαχωρισμό των μαθητών σε «έξυπνους» και «βλάκες». H ενδοπροσωπική και 
διαπροσωπική  νοημοσύνη αποτελούν τη βάση για προγράμματα συναισθηματικής 
και κοινωνικής μάθησης7. 

Όπως γνωρίζουμε η μάθηση βελτιώνεται, όταν η γνώση είναι καλά 
οργανωμένη, σύμφωνα με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και οι μαθητές 
αισθάνονται ασφαλείς,  όταν  δομούν τη μάθησή τους και προσπαθούν να βρουν 
νόημα σε ό,τι διδάσκονται, όταν συνδέουν την νέα γνώση με τις προηγούμενες 
εμπειρίες τους και τα ενδιαφέροντά τους και προσεγγίζουν τη μάθηση με 
διαφορετικούς τρόπους.8 Κύριος στόχος είναι κάθε παιδί να αισθάνεται αποδεκτό 
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και ισότιμο μέλος της σχολικής κοινότητας, ανεξάρτητα από τις δυνάμεις ή τις 
αδυναμίες του. 

Τι είναι, όμως, διαφοροποιημένη Διδασκαλία; Είναι η διδασκαλία που 
γίνεται με εξατομίκευση, με project, με μικρές ομάδες, διαθεματική- 
διεπιστημονική, με χρήση νέων τεχνολογιών, υποβολή ποικίλων τύπων ερωτήσεων 
και με διαφορετικές στρατηγικές, όταν αξιοποιούνται οι βιωματικές εμπειρίες και 
συνεχώς έχουμε εποπτεία των διαφορετικών σταδίων μάθησης9. Με άλλα λόγια 
είναι το μέσο που θα οδηγήσει το μαθητή να οικοδομήσει την νέα γνώση, δίνοντάς 
του παράλληλα τη δυνατότητα να δοκιμάσει στην πράξη τις νέες του εμπειρίες και 
να συσχετίσει το θέμα που μελετά με άλλα θέματα10. 

Σκοπός της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η οικοδόμηση της γνώσης 
για όλους τους μαθητές11 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στηρίζονται σε τρία 
βασικά πράγματα: την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον, και το μαθησιακό προφίλ12.  

Είναι γνωστό, ότι κάθε μαθητής διαφοροποιείται ως προς : την ετοιμότητα. 
Η ψυχολογία και η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζουν ότι τα άτομα μαθαίνουν 
σύμφωνα με την ετοιμότητά τους. Οι εργασίες πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο 
επίπεδο δυσκολίας του μαθητή, ώστε να παρωθούν τον μαθητή στη μάθηση. 
Εργασίες πολύ εύκολες, γίνονται ανιαρές, ενώ εργασίες δύσκολες προκαλούν 
απογοήτευση13. Ο Lev Vygotsky, απέδειξε ότι τα άτομα μαθαίνουν καλύτερα, 
σύμφωνα με την ετοιμότητά τους, ως προς το ενδιαφέρον (ενδιαφέρον είναι η 
έλξη, η περιέργεια ή ακόμη και το πάθος ενός μαθητή για ένα συγκεκριμένο θέμα ή 
δεξιότητα). Σύμφωνα με τον J. Bruner14, όταν προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της 
γνώσης, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, η μάθηση είναι πιο πιθανό να 
είναι ανταποδοτική και ο μαθητής μαθαίνει ευκολότερα, ως προς το μαθησιακό 
προφίλ (μαθησιακό προφίλ είναι ο τρόπος, που ο μαθητής μαθαίνει και μπορεί να 
διαμορφωθεί από τον τύπο της νοημοσύνης, το φύλο, πολιτισμικό περιβάλλον κλπ). 
Η μάθηση επέρχεται, όταν ο μαθητής δε αισθάνεται ανία και φόβο, δηλ. όταν οι 
εργασίες δεν είναι πολύ δύσκολες, αλλά ούτε πολύ εύκολες. 

Η Dunn15 εισηγείται τέσσερις κατηγορίες μαθησιακού προφίλ: 
περιβαλλοντικό, συναισθηματικό, κοινωνιολογικό και φυσικό. Η επίδοση του 
μαθητή μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η ησυχία, ο 
ήχος, ο φωτισμός, ο τρόπος που κάθεται, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται 
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(ακουστικός, οπτικός), η ώρα της ημέρας για μάθηση κλπ. Η έμφαση στη 
διαφοροποιημένη διαδικασία δίνεται όχι στην αδυναμία και τα προβλήματα του 
μαθητή, αλλά στις δυνατότητες και τις προοπτικές που μπορούν να αναπτυχθούν 
στο σχολικό περιβάλλον. Τέτοιες διαδικασίες ο καθηγητής Νομικών-Πολιτικών 
Επιστημών μπορεί να εφαρμόσει ενδεικτικά τα παρακάτω: 

Στρατηγικές μάθησης. Όσον αφορά το κείμενο του μαθήματος, τονίζουμε 
σημαντικές λέξεις στα κείμενα και λέμε στους μαθητές μας, πώς να αναγνωρίζουν 
και να χρησιμοποιούν την γλώσσα που δείχνει συγκεκριμένα είδη σκέψης,  όπως, 
γενίκευση και παράδειγμα, αιτία και αποτέλεσμα, αλληλουχία κτλ. ή κάνουμε 
πλαγιότιτλους. 

1. Α. Schwarzfahrer (λαθρεπιβάτης) του σκηνοθέτη Pepe Danquart είναι μια ταινία 
μικρού μήκους το 1994, που καταδικάζει τον καθημερινό ρατσισμό στην 
Γερμανία του 1950. Είναι μια ιστορία σε ένα τραμ. http://tvxs.gr/node/84697.  

2. «Περάσματα» βιωματικό παιχνίδι, 
http://www.youtube.com/watch?v=0kJ10XwraqA&feature=c4-overview-
vl&list=PLDhxOid2aiAFzGX6sE6tGcTXA1xCQA75e. Τα «Περάσματα» είναι ένα 
βιωματικό παιχνίδι  της  Ύπατης Αρμοστείας, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο της 
προσομοίωσης, επιτρέποντας  στους συμμετέχοντες να βιώσουν πιο 
αποτελεσματικά μια μακρινή κατάσταση μέσα από τη διαδικασία της 
δραματοποίησης και αναπαράστασης της πραγματικότητας. 

3. Το ταξίδι της φυγής της Ύπατης Αρμοστείας. http://www.taxidifygis.org.cy/. Είναι 
ένα διαδικτυακό παιχνίδι, ένα παιχνίδι-ριάλιτι, που μεταφέρει τον παίκτη σ’ ένα 
ταξίδι φυγής: από τη στιγμή της δίωξης μέχρι την αναζήτηση ασύλου και 
ασφάλειας. 

4. “Eπείγον Περιστατικό”. http://www.koutipandoras.gr/files/epeigon-peristatiko-
emergency. (αντιρατσιστική ταινία που βραβεύτηκε στην Βιέννη). Στα πλαίσια 
του μαθήματος η κινηματογραφική ομάδα του Γυμνασίου- ΓΕΛ Παξών γύρισε 
μια μικρού μήκους ταινία με τον παραπάνω τίτλο. Αναφέρεται στον ρατσισμό 
και την περιθωριοποίηση των παιδιών στο σχολείο. 

5. "Αγκαλιάζουμε την διαφορετικότητα“.  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wyf457XFrco  

6. Η Γελοιογραφία στην εκπαίδευση και αξιοποίηση των κόμικς. Η γελοιογραφία 
εξάπτει και διεγείρει τη δημιουργική φαντασία των μαθητών. Ένα παράδειγμα 
αξιοποίησης των κόμικς στο μάθημα της ΚΠΑ είναι η παρουσία εθνικών 
στερεοτύπων. Στις διάφορες περιπέτειές του ο Αστερίξ γυρίζει πολλές χώρες. Σε 
κάθε χώρα συναντά τα σύγχρονα στερεότυπα για τον κάθε λαό.     

7. Εννοιολογικοί χάρτες. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για μαθητές που έχουν 
δυσκολίες στην έκφραση και στην γλώσσα. Όσοι προτιμούν τη στρατηγική αυτή 
μπορούν να περιηγηθούν και εξερευνήσουν διάφορες ιστοσελίδες16. 
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 Mindomo, Mindmeister, Wisemapping, Mind42, CmapTools, Text2mindmap (μετατρέπει κείμενο 
σε χάρτη), BBCmindmaps (ιδανικό για τα πρώτα βήματα των μαθητών και μικρές ηλικίες), Bubl.us, 
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επιτέλους έγινε διαδικτυακό), Wisdomap (απλό και εύχρηστο με δυνατότητα να βλέπεις τα 
επισυναπτόμενα αρχεία σε στήλη, δεξιά), Dropmind (free στην αρχή αλλά μετά σε πρήζουν στα mail 
να αγοράσεις την επόμενη έκδοση), Recallplus (πρόγραμμα που το κατεβάζεις στον υπολογιστή, 
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 Μέχρι σήμερα στο παραδοσιακό σχολείο προωθείται ο ατομικισμός και 
ανταγωνισμός και παραμελείται το συνεργατικό μοντέλο οργάνωσης, που είναι 
βασική ανάγκη του παιδιού, αλλά και της σύγχρονης κοινωνίας.  Ο τρίτος πυλώνας 
της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής στον 21ο αιώνα 
είναι να μάθουμε τους μαθητές να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται.17  

Το μοντέλο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας απαιτεί από τους 
δασκάλους να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους σύμφωνα με τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. Είναι γνωστό από την εμπειρία μας ότι 
επικεντρώνοντας τη διδασκαλία στο «μέσο» μαθητή, δεν έχουμε αποτελέσματα 
υψηλής ποιότητας. Η ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία γίνεται όλο και 
περισσότερο επιτακτική. Το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει αξιοποιήσει τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, που θα επιτρέπει στους μαθητές να 
ανταποκρίνονται, ανάλογα με το μαθησιακό τους στυλ.  

Με βάση την ταξινομία του Bloom18, μερικοί ξεκινούν από τα πιο βασικά 
επίπεδα της γνωστικής λειτουργίας (γνώση και κατανόηση), ενώ άλλοι ξεκινούν από 
ένα υψηλότερο επίπεδο (ανάλυση, σύνθεση). Η διαφοροποίηση στο περιεχόμενο 
επιτρέπει στους μαθητές να καθορίσουν τον ρυθμό της δικής τους μάθησης19. 

Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας20. Πολλοί ερευνητές21 
εξηγούν, ότι η μάθηση επέρχεται, όταν ο μαθητής δε βιώνει ούτε ανία, ούτε φόβο, 
δηλ. ούτε όταν οι εργασίες είναι υπέρμετρα δύσκολες, ούτε όταν είναι πολύ 
εύκολες. Άλλοι επίσης, επιστήμονες22 προτείνουν τη θεωρία της συνεχούς ροής 
ιδεών, όπου στην κατάσταση αυτή ο μαθητής απορροφάται τόσο πολύ από την 
δραστηριότητα που χάνει την αίσθηση του χρόνου, της κούρασης και οτιδήποτε 
άλλου και μετέχει της μαθησιακής διαδικασίας. 

α. Διαφοροποίηση ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε διδακτικής 
ενότητας: Ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών του διαφοροποιεί την διδακτέα 
ύλη, ανάλογα με το τοπικό και κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον της Σχολικής 

                                                                                                                                                                      
αλλά τις καλύτερές του εκδόσεις τις πληρώνεις), xmindnet (επίσης το κατεβάζεις και πληρώνεις -αν 
θες ανώτερη έκδοση), Topicscape (κατεβάζεις τρισδιάστατη έκδοση χαρτών για μαθητές, φοιτητές). 
mindmaps_moonfruit (ιδέες για νοητικούς χάρτες). 
17

 Unesco (1996), Εκπαίδευση- Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της, Gutenberg, Αθήνα.  
18

 Bloom B. S. (1956), Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New 
York: David McKay Co Inc., βλ ακόμη Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, 
Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co. Inc. 
19

 http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/bloom-taxonomy.html  
20

 Ματσαγγούρας, Η. (2005), Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τ. Α & Β, Θεωρία & Στρατηγικές 
Διδασκαλίας, εκδ. Gutenberg. 
21

 Jensen, E. (1996) “Brain-Compatible Learning” International Alliance for Learning, Summer 1996, 
Vol. 3 #2. IAL, Encinitas, CA., Jensen, E. (1998) “How Julie’s Brain Learns” Educational Leadership, Vol. 
56, No.3, Pgs. 41-45, November, ASCD. Alexandria, VA., Jensen, E. (2000) “Brain-Based Learning—A 
Reality Check” Educational Leadership April, Vol.57, No.7, Pgs. 76-79, ASCD. Alexandria, VA, Jensen, E. 
(2000) “Moving with the Brain in Mind” Educational Leadership November, Vol. 58, No.3, Pgs. 34-38, 
ASCD. Alexandria, VA., Jensen, E. (2001) “Fragile Brains” Educational Leadership, November 2001, Vol. 
59, No. 3, Pgs. 32-36 ASCD. Alexandria, VA 
22

 Csikszentmihalyi, Mihaly (1998), Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday Life. 
Basic Books. Βλ. επ. Csikszentmihalyi, Mihaly (1996). Creativity : Flow and the Psychology of Discovery 
and Invention. New York: Harper Perennial. 

http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/bloom-taxonomy.html
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Μονάδας και τις μεθόδους διδασκαλίας και ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων των 
μαθητών της τάξης του. Ακόμη, διαφοροποιεί τις Διαθεματικές Δραστηριότητες, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών του. 

β. διαφοροποίηση ως προς το διδακτικό εγχειρίδιο: Μελετάει το διδακτικό 
υλικό (Βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών, βιβλίο καθηγητή) και ανάλογα 
διαφοροποιεί τη διδασκαλία μέσα στα πλαίσια του ΑΠΣ. Αποφασίζει δηλ. να 
διαφοροποιήσει τις ασκήσεις εφαρμογής κι εμπέδωσης του μαθήματος, τις 
ασκήσεις αξιολόγησης σε κάθε διδακτική ενότητα.23 

Για να μπορέσει όμως να υλοποιηθεί η διαφοροποίηση θα πρέπει το σχολείο 
να είναι ευέλικτο και συνεργατικό, ανοικτό στην τοπική κοινωνία Το κύριο 
χαρακτηριστικό αυτού του συνεργατικού σχολείου είναι η Συνεργατική Μάθηση, 
όπου οι μαθητές εργάζονται με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, μέσα σε μικρές 
ανομοιογενείς ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων. Ακόμη, στο σχολείο αυτό 
υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της και η επιτυχία του κάθε μέλους 
εξαρτάται από τη συμβολή των υπόλοιπων μελών της ομάδας.24 

Εξάλλου, οι γενικές αρχές της εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ 
επιβάλλουν την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους 
τους μαθητές, την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο 
μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας25. 

Η προσαρμογή, οργανωτική και παιδαγωγική, της διδασκαλίας, ώστε να 
ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες μαθητών σε ανομοιογενείς τάξεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των μαθητών ως προς το βαθμό ετοιμότητάς 
τους (επίπεδο επίδοσης), το μαθησιακό τους στυλ (ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο 
μαθαίνουν) και τα ενδιαφέροντά τους26. Η μάθηση βελτιώνεται σε ένα περιβάλλον, 
όπου η γνώση είναι καλά οργανωμένη, κοντά στο επίπεδο που ήδη τα καταφέρνουν 
οι μαθητές, όπου οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στη μάθηση και αισθάνονται 
ασφαλείς. Τα παιδιά δομούν προσωπικά τη μάθησή τους και προσπαθούν να βρουν 
νόημα σε ό,τι διδάσκονται27. Για να δομήσουν το νόημα κάθε φορά, βοηθούνται 
από τις προηγούμενες εμπειρίες τους, τις πεποιθήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους 
και προσεγγίζουν τη μάθηση με διαφορετικούς τρόπους28. 

                                                           
23

 http://www.chiourea.gr/2013/06/blog-post_7680.html, Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, 18-6-
2013.  
24

 Ν. Χαραλάμπους, Από το παραδοσιακό στο συνεργατικό σχολείο. Το  συγκείμενο της εκπαίδευσης, 
http://users.sch.gr/kliapis/NeofytF.pdf, Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε στο ∆ιήµερο Επιστημονικό 
Συμπόσιο: «Η εφαρμογή της οµαδοκεντρικής διδασκαλίας-Τάσεις και εφαρμογές», που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη, 8-9 Δεκεμβρίου 2000 και µπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα του Παραρτήματος 
Μακεδονίας της Π.Ε.Ε. http://www.geocities.com/pee2000mac  
25

 ΔΕΠΠΣ, 2003:3734, http://www.pi-schools.gr/programs/depps/  
26

 C.A. Tomlinson, C.C. Eidson, Differentiation in Practice, ASCD 2003 C.A. Tomlinson, S.D. Allan, 
Leadership for differentiating schools and classrooms, ASCD 2001.  
27

 UNESCO (1994), The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, 
Paris. Βλ. και National Research Council,1990.  
28

 Παντελιάδου, Σ., Αντωνίου, Φ. (2008), Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες, Θεσσαλονίκη, Γράφημα.  
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Οι μαθητές εξ ορισμού διαθέτουν διαφορετικές γνώσεις/ ικανότητες/ 
δεξιότητες. Η διδασκαλία οφείλει να διαφοροποιείται ως προς το υλικό, ως προς τη 
μεθοδολογία που αξιοποιείται, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα η 
μάθηση. 

γ. Διαφοροποίηση στην διαδικασία ως προς το περιεχόμενο, δηλ. τι 
χρειάζεται να μάθει ο μαθητής ή πώς θα έχει πρόσβαση στην πληροφορία και ως 
προς την διαδικασία, δηλ. δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής για να 
κατανοήσει ή να κατακτήσει την πληροφορία. Ακόμη διαφοροποίηση ως προς τις 
εργασίες, που πρέπει να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και οι οποίες εργασίες 
βάζουν τον μαθητή να επαναλάβει, να εφαρμόσει ή να επεκτείνει αυτό που έχει 
μάθει στην προηγούμενη ενότητα του μαθήματος. 

δ. Διαφοροποίηση ως προς το Μαθησιακό περιβάλλον: Δίνεται έμφαση 
στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής, στην καλλιέργεια 
κλίματος αναγνώρισης και αποδοχής, στην καλλιέργεια επικοινωνίας και 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και 
εμπειριών των μαθητών, στη διαμόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης και 
τη σύνδεσή τους με τα περιβάλλοντα ζωής, στην καλλιέργεια της συμμετοχής των 
μαθητών στη διαχείριση της μάθησής τους 29. 

Ο εκπαιδευτικός καλείται να ακολουθήσει μια διαδικασία, στην οποία η 
έμφαση πλέον δίδεται όχι στις αδυναμίες και τα προβλήματα του μαθητή, αλλά στις 
δυνατότητες και τις προοπτικές που μπορούν να αναπτυχθούν στο σχολικό 
περιβάλλον. Θα ακολουθείται μια διαδικασία όπου θα κυριαρχεί η «υπόσχεση για 
επιτυχία» κάθε παιδιού, αντί στον κίνδυνο για αποτυχία του.30  

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και η ευελιξία σε συνδυασμό με την 
αξιολόγηση αποτελούν τακτικές επιλογής για την εκπαίδευση των μαθητών, που 
παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και τη διαδικασία της 
ένταξής τους. Για να πραγματοποιηθεί όλα τα παραπάνω θέλει μια δυναμική 
αντιμετώπιση της ύλης και της διδασκαλίας από τον διδάσκοντα και απαιτεί 
βιωματική μάθηση και μάθηση μέσω της εμπειρίας, διαδικασία που εξελίσσεται 
διαρκώς μαζί με την εκπαίδευση των ατόμων 31. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Allal L., Cardinet J. & Perrenoud P. (1985), L'évaluation formative dans un 
enseignementdifferencié, Peter Lang, Berne. 

2. Allan, S. D., & Tomlinson, C. A. (2000), Leadership for differentiating schools and 
classrooms, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum 
Development. 

                                                           
29

Ε.Δανιηλίδου-Διαφοροποιημένη-διδασκαλία.ppt ,www.pee.gr/wp-content/uploads/abstract-
book.pdf.     
30

 Swadener& Lubeck, (1995), Children and Families "At Promise" Deconstructing the Discourse of 
Risk, (Suny Series, Social Context of Education).  
31

 Διαφοροποίηση και ευελιξία σε «ένα σχολείο για όλους». Α. Νάνου,  Ειδική παιδαγωγός, 
www.specialeducation.gr/files4users/.../A_Nanou.doc    

http://www.pee.gr/wp-content/uploads/abstract-book.pdf
http://www.pee.gr/wp-content/uploads/abstract-book.pdf
http://www.specialeducation.gr/files4users/.../A_Nanou.doc


8 
 

3. C.A. Tomlinson, C.C.Eidson, Differentiation in Practice, ASCD 2003 C.A. 
Tomlinson, S.D. Allan, Leadership for differentiating schools and classrooms, 
ASCD 2001 

4. C.A. Tomlinson, Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδισκαλίας, εκδ. 
Γρηγόρη.  

5. Dryden,G.& Vos, J. (2000),  Επανάσταση της Μάθησης, Αλκυών. Αθήνα. 
6. Fournier M., "La Pédagogie Differencieé"(1998), στο Ruano-Borbalan J.-Cl. (ed.), 

Éduqueret Former, Ed. Sciences Humaines, Paris. 
7. Freinet C., (1976), Pour l'école du peuple, Maspero, Paris.  
8. Gardner H., (1996). Les intelligences multiples, Retz, Paris.  
9. Gardner, H. (1983), Frames of Mind. Basic Books, New York. 
10. Gardner,H. (1993). Multiple Intelligences: the Theory in Practice. Basic Books. 
11. Glasser, W. (1999). The Quality School. New York, Harper Perennial. 
12. Goleman, Daniel (1998), H  Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ελληνικά Γράμματα, 

Αθήνα. 
13. Johnson,D.W. & Johnson, R..T. (1989). Cooperation & Competition: Theory and 

Research,Minnessota, Interaction Book Company. 
14. McNamara, S. and Moreton, G. (1997), Understanding Differentiation: A Teachers 

Guide, London: David Fulton Publishers. 
15. Sternberg, R.(1999), H Νοημοσύνη της Επιτυχίας, Ελληνικά Γράμματα,  Αθήνα. 
16. Tomlinson, C.A. (1999), The Differentiated Classroom: Responding to the Needs 

of AllLearners. London: Association for Supervision & Curriculum Development. 
17. Unesco (1996). Εκπαίδευση- Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της, Gutenberg. 

Αθήνα. 
18. Γερμανός, Δ. ( 2002), Οι Τοίχοι της Γνώσης, Gutenberg, Αθήνα. 
19. Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. ΦΕΚ 303, 304/13-03-2003, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. 
20. Μασσιάλας, Β. (2003), Το Σχολείο του Μέλλοντος. Συνεργατική Παιδεία, Τόμος 

2, Τεύχος 2. Λευκωσία. 
21. Παντελιάδου, Σ. & Αντωνίου, Φ. (2008), Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές 

για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, Εκδόσεις Γράφημα, Βόλος. 
22. Φλουρή, Γ. (2003). «Από το παραδοσιακό στο σχολείο των πολλαπλών τύπων 

νοημοσύνης: μια πρόκληση για το μέλλον». Συνεργατική Παιδεία, Τόμος 2, 
Τεύχος 1. Λευκωσία. 

23. Χαραλάμπους Ν. (1996). Η διαφορική Επίδραση της Συνεργατικής και Ατομικής 
Μάθησης στη Σχολική Επίδοση, Λευκωσία.  

24. Χαραλάμπους, Ν. & Λιβίτζη Χρ. (2002). Επιστήμη του Εαυτού. Το Τετράδιο της 
Προσωπικής μου Ανάπτυξης, Β΄ Έκδοση, Λευκωσία. 

25. Χαραλάμπους, Ν. (1999). Αποτελεσματική μάθηση σε τάξεις μικτής ικανότητας. 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λευκωσία. 

26. Χαραλάμπους, Ν. (2000), «Αλληλεπιδράσεις στη μικρή ομάδα και επίδοση στα 
Μαθηματικά και Ελληνικά», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 30, 235-252. 

27. Χαραλάμπους, Ν.& Γεώργας, Δ. (1995), «Συνεργατική μάθηση, σχολική 
ικανότητα και επίδοση», Ψυχολογία, Τόμος 2, Τεύχος 2 ,146-164. 


