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Περίληψη. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί ταυτόχρονα φιλοσοφική θεώρηση 

και παιδαγωγική προσέγγιση με ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο. Στην παρούσα εισήγηση 

αρχικά θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις πιο σημαντικές θεωρίες μάθησης που 

θεμελιώνουν  την ανάγκη για μια διαφοροποιημένη διδασκαλία, όπως οι νευροεπιστήμες, 

η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, η τριαρχική θεώρηση της νοημοσύνης 

του  Sternberg, η αναθεωρημένη έκδοση της ταξονομίας του Bloom και η θεωρία του 

καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στο σχεδιασμό μιας 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας ο οποίος πρέπει να είναι:  ελαστικός, αποτελεσματικός, 

διαχειρίσιμος και στρατηγικός και προϋποθέτει τη γνωριμία με τους μαθητές, τον 

καθορισμό των «μεγάλων ιδεών” του αναλυτικού προγράμματος, την ανάπτυξη των 

απαραίτητων γνώσεων (basic learning) γύρω από τις οποίες θα βασιστούν τα βασικά 

ερωτήματα, και τον επιμερισμό αυτών στα δομικά τους στοιχεία, τη δημιουργία ενός 

είδους κλιμακωτής μάθησης (scaffolding), τον προγραμματισμό της αξιολόγησης μέσα από 

τον προγραμματισμό διαφοροποιημένων εμπειριών.  

Λέξεις-κλειδιά: σχεδιασμός, διαφοροποιημένη, διδασκαλία, θεωρίες, μάθση 

Εισαγωγή 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί ταυτόχρονα φιλοσοφική θεώρηση και  
παιδαγωγική προσέγγιση όπου, οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές κοινότητες 
καλούνται ενεργά να ενισχύσουν  τις διαδικασίες μάθησης όλων των μαθητών τους 
μέσα από:  

 μια στρατηγική αξιολόγησης,  
 εναν εμπνευσμένο προγραμματισμό και  
 μια στοχευμένη και ελαστική διδασκαλία.  

 Σύμφωνα με την  Carol Ann Tomlinson (1999),  μία από τις πρώτες 
υπερασπίστριες αυτής της προσέγγισης: «η παιδαγωγική διαφοροποίηση 
συνεπάγεται την αναδιοργάνωση των όσων διαδραματίζονται στην τάξη με σκοπό οι 
μαθητές να έχουν επιλογές για να αφομοιώσουν τη γνώση, να καταλάβουν τις ιδέες 
και να εκφράσουν αυτό που έμαθαν» (ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά). Στο 
πλαίσιο αυτό, η παιδαγωγική διαφοροποίηση  της διδασκαλίας μας επιτρέπει να 
ξεφύγουμε από μια διχοτομική αντίληψη της εκπαίδευσης, ήτοι, εκπαίδευση «για 
κανονικούς μαθητές», και εκπαίδευση για «ειδικούς μαθητές». Επιπρόσθετα,  ας 
μην ξεχνάμε, ότι είναι πλέον κοινά αποδεκτό πως ο οποιοσδήποτε μαθητής ανά 
πάσα στιγμή μπορεί να δυσκολευτεί να συμμετέχει σε δράσεις, ή να αδυνατεί να 
αποκτήσει νέες ικανότητες ή να κατανοήσει νέες έννοιες. Συνεπώς, η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία έχει να προσφέρει ποικίλες διεξόδους για τις 
ποικίλες μαθησιακές ανάκες των μαθητών μας. 
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Θεωρητικό υπόβαθρο 
Το θεωρητικό υπόβαθρο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι ευρύ. 
Ουσιαστικά βασίζεται σε θεωρίες μάθησης και σε πρακτικές. Με μία αυστηρή 
κριτική, οι πιο καθοριστικές και αναγκαίες για να ληφθούν υπόψη στην παρούσα 
μελέτη είναι οι ακόλουθες:   

1. Οι νευροεπιστήμες  
Οι νευροεπιστήμες και όλες οι έρευνες  σχετικά με τις περιοχές του εγκεφάλου 
αποτελούν στις μέρες ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για το σχεδιασμό μιας 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε τις έρευνες των 
Politano και Paquin (2000). Οι δύο ερευνητές περιγράφουν εννέα παράγοντες οι 
οποίοι όταν ληφθούν υπόψη επιτρέπουν σε μια διδασκαλία να αξιοποιήσει όλες τις 
λειτουργίες του εγκεφάλου ανεξάρτητα από το περιβάλλον μάθησης στο οποίο 
προσφέρεται. Αυτοί οι παράγοντες σύμφωνα με τους Politano και Paquin είναι οι 
εξής: η μοναδικότητα του κάθε διδασκόμενου, η αξιολόγηση, οι αισθήσεις, τα 
συναισθήματα, οι εγκεφαλικές διασυνδέσεις που επιτρέπουν τις συνδέσεις των 
ιδεών με τις εμπειρίες, η φυσική δραστηριότητα, η μνήμη, ο προσωπικός σωματικός 
βιόρυθμος,  και το αίσθημα της ασφάλειας. 

2. Η θεωρία της  της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner 
Ο Gardner (1993) στο πλαίσιο της θεωρίας του για την πολλαπλή νοημοσύνη 
παρουσιάζει ένα σύνολο νοητικών ικανοτήτων που είναι διακριτές και ανεξάρτητες, 
αλλά δρουν αλληλοσυμπληρωματικά και μόνο όλες μαζί καθιστούν το άτομο ικανό 
να επιλύει προβλήματα του και να κατασκευάζει προϊόντα. Με βάση τα παραπάνω 
κριτήρια ο Gardner έχει μέχρι τώρα αναγνωρίσει οκτώ τύπους νοημοσύνης:  

 
Σχήμα 1: Πολλαπλές νοημοσύνες (Gardner) 
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Με τον τρόπο αυτό ο Gardner γίνεται ο πιο συστηματικός αντιπρόσωπος της 
κατεύθυνσης εκείνης που περιγράφει τις διαφορές των ατόμων ως προς το 
περιεχόμενο της νοημοσύνης, τις διαφορετικές τους δηλαδή ικανότητες. Βέβαια η 
θεωρία του Gardner δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς την αναφορά στη γενική ιδέα 
του Daniel Goleman (1998) για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ενώ τέλος, πρέπει 
να σημειώσουμε ότι ο Gardner υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανόν να διακριθούν 
και άλλα είδη νοημοσύνης. Ήδη δύο νέοι τύποι νοημοσύνης, η υπαρξιακή και η 
πνευματική, βρίσκονται υπό μελέτη.  

  3. Η τριαρχική θεώρηση της νοημοσύνης του  Sternberg  
Ο Sternberg (1996) στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίες ακολουθεί δίνοντας 
έμφαση στις διεργασίες της σκέψης οι οποίες μπορεί να είναι κοινές σε όλους τους 
ανθρώπους. Με τη θεωρία του για την τρισδιάστατη αντίληψη της νοημοσύνης, και 
τις εξής υποθεωρίες της νόησης: α/ την τμηματική (componential subtheory), β/ την 
εμπειρική (experimental subtheory) και γ/ τη βασισμένη στα συμφραζόμενα 
(contextual subtheory), που πιο πρακτικά αναφέρονται ως  αναλυτική, δημιουργική 
και πρακτική νοημοσύνη, εξηγεί το πως οι άνθρωποι συλλέγουν και το πως 
χρησιμοποιούν τις απαιτούμενες πληροφορίες, προσπαθώντας να λύσουν 
προβλήματα και συμπεριφερόμενοι μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο.  

 
Σχήμα 2: Απλό μοντέλο της Νοημοσύνης κατά Sternberg 

4. Η αναθεωρημένη ταξονομία του Bloom  
Η ταξονομία του Bloom  (1956) αποτέλεσε και αποτελεί έναν οδηγό για τους 
εκπαιδευτικούς. Ο Bloom έθεσε τους εκπαιδευτικούς στόχους οι οποίοι 
διακρίνονται σε: 

 α/ γνωστικούς (στόχοι που αφορούν τις διεργασίες μάθησης) 
 β/ συναισθηματικούς (στόχοι που αφορούν τις στάσεις) 
 γ/ ψυχοκινητικούς (στόχοι που αφορούν τις δεξιότητες) 

Όμως χρειάζεται να προσθέσουμε ότι στις μέρες μας μία ομάδα εκπαιδευτικών 
(Anderson & Krathwoοlh, 2001) επανεξέτασε την ταξονομία αυτή και πρότεινε μια 
σύγχρονη επανέκδοσή της η οποία είναι και αυτή το ίδιο κατατοπιστική. Στη 
αναθεωρημένη αυτή ταξονομία του Bloom διατηρούνται τα έξι βασικά επίπεδα με 
μια ελαφρώς διαφορετική σειρά. Οι ονομασίες τους όμως έχουν πια αλλάξει με 
σκοπό  να δηλώσουν τις γνωστικές διεργασίες που εμπλέκονται και οι οποίες είναι: 
οι γνωστικές πράξεις του «θυμάμαι», «αντιλαμβάνομαι», «εφαρμόζω», «αναλύω», 
«αξιολογώ» και «δημιουργώ». Πράξεις που πραγματοποιούνται με βάση τα 
τέσσερα είδη της γνώσης: την πραγματική, την εννοιολογική, τη διαδικαστική και τη 
μεταγνωστική. Συνεπώς στην αναθεωρημένη έκδοση με βάση τα παραπάνω 
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διαμορφώνεται ένας πίνακας διπλής εισόδου που επιτρέπει μια συστηματικότερη 
διαμόρφωση αντικειμενικών στόχων. 

5. Η θεωρία του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal design for 
learning -UDL),  
Η θεωρία του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Rose & Meyer, 2002, Meyer, 
Rose & Gordon, 2014) αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που βασίζεται στην 
έρευνα στον τομέα των επιστημών μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της γνωστικής 
νευροεπιστήμης, και καθοδηγεί για την ανάπτυξη ευέλικτων περιβαλλόντων 
μάθησης τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν τις ατομικές διαφορές μάθησης και 
τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.  Αναγνωρίζοντας ότι ο τρόπος που τα άτομα 
μαθαίνουν είναι μοναδικός, το θεωρητικό πλαίσιο της UDL που δίνεται για τη 
δημιουργία προγραμμάτων σπουδών ορίζει ότι υπάρχουν:  

- Πολλαπλοί τρόποι αναπαράστασης: που επιτρέπουν στους μαθητές 
διάφορους τρόπους απόκτησης των πληροφοριών και της γνώσης,  

- Πολλαπλοί τρόποι έκφρασης: που εφοδιάζουν τους διδασκόμενους με 
εναλλακτικές λύσεις για να επιδείξουν ό, τι γνωρίζουν, & 

- Πολλαπλά μέσα εμπλοκής μέσα από διαφορετικούς τρόπους ενθάρρυνσης για 
συμμετοχή με σκοπό να αξιοποιηθούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και να 
παρακινηθούν για μάθηση.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να καταλήξουμε στο εισαγωγικό αυτό μέρος ότι όλες οι 
θεωρίες που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εισήγηση έχουν επιπτώσεις σε 
τέσσερα εκπαιδευτικά πεδία: στην εξατομίκευση της μάθησης, στην αποσαφήνιση 
της εκπαιδευτικής στοχοθεσίας, στην πολύπλευρη παρουσίαση της διδασκαλίας και 
στην αξιολόγηση. Δεν πρέπει όμως επίσης να ξεχνάμε ότι η κάθε σχολική τάξη είναι 
ένα πολυδιάστατο περιβάλλον με τη δική του ιστορία. Οι διδασκόμενοι είναι 
πολλοί, ενώ παράλληλα υπάρχει και η χρονική πίεση. Η σημασία των πράξεων ενός 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ή των μαθητών εξαρτάται εν μέρει και από όσα 
έχουν συμβεί στο παρελθόν. Συνεπώς, η δημιουργία ενός θετικού, παραγωγικού 
περιβάλλοντος μάθησης για όλους τους μαθητές με κύρια αποστολή τη συνεργασία 
όλων των μελών της μαθητικής κοινότητας είναι η βάση της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας. Συνοψίζοντας το εισαγωγικό αυτό μέρος, κλείνουμε λέγοντας ότι ένα 
περιβάλλον μάθησης για όλους τους μαθητές είναι πια στις μέρες μας μια 
αναγκαιότητα. 

Ο σχεδιασμός μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Ο σχεδιασμός μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας πρέπει να είναι:  ελαστικός, 

αποτελεσματικός, διαχειρίσιμος και στρατηγικός, γιατί μόνο μέσω της διαδικασίας 

του σχεδιασμού, έχουμε την ευκαιρία, αφενός, να σκεφτούμε τις βασικές μας 

πεποιθήσεις για τη μάθηση και το ρόλο της όσον αφορά τη δημιουργία 

αποτελεσματικών και καρποφόρων περιβαλλόντων μάθησης και, δεύτερον, να 

ενεργούμε σύμφωνα με αυτές τις πεποιθήσεις. Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε τον 

προγραμματισμό μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αναλύοντας τα ακόλουθα 

ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι γνώσεις μας σχετικά με τις ανάγκες του κάθε μαθητή;  
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 Τι μπορούμε να μάθουμε από τους μαθητές μας;  
 Ποιο είναι το εύρος των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων 

που αναγνωρίζουν σε εμάς οι μαθητές στους οποίους έχουμε διδάξει;  
 Ποιες γλώσσες μιλάνε οι μαθητές και τι πολιτιστικό υπόβαθρο έχουν 

γενικότερα;  
 Ποιο φάσμα δεξιοτήτων, εννοιών, αξιών και συμπεριφορών απεικονίζονται 

στο πρόγραμμα σπουδών;  
 Ποια είναι τα ενδιαφέροντά μας, οι ικανότητες και οι δεξιότητές μας ως 

εκπαιδευτικοί;  
 Πώς συνδέονται οι μαθητές μας και το πρόγραμμα σπουδών; 
 Ποια είναι τα επίπεδα δυσκολίας στην επίτευξη των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων του προγράμματος σπουδών; 
 Ποιοί πόροι και ποια καθήκοντα απαιτούνται για την υποστήριξη ενός 

τέτοιου σχεδιασμού;  
 Ποιες είναι οι  διαφορετικές δεξιότητες και οι ικανότητες ενός μαθητή; 
 Ποια η απαραίτητη στήριξη για τη διευκόλυνση της μάθησης των μαθητών;  
 Πώς μπορούν να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό οι ποικίλες προσεγγίσεις 

της αξιολόγησης; 
 Ποιο είναι το χρονοδιαγράμμά μας; 

Μετά τα παραπάνω ερωτήματα, καταλήγουμε ότι ένας εκ προθέσεως σχεδιασμός 
συνδέει τις προσδοκίες και τα αποτελέσματα με το πρόγραμμα σπουδών μέσα σε 
διαχειρίσιμα πλαίσια. Τα πλαίσια αυτά δημιουργούνται όταν οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία:  

 Να αποκτήσουν μια λεπτομερή κατανόηση του περιεχομένου.  
 Να μεταφέρουν αυτή την κατανόηση σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  
 Να αναπτύξουν δεξιότητες και να κατανοήσουν βασικές διεργασίες. 
 Να θέτουν ερωτήσεις που τους αφορούν καθώς και γενικότερα ερευνητικά 

ερωτήματα.  
 Να αναλύουν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις τους και να ενεργούν 

σύμφωνα με αυτές. 
 Να δημιουργήσουν δεσμούς και να διαμορφώσουν ταυτότητα.  

Ο εκ προθέσεως σχεδιασμός είναι ουσιαστικά μια συναρπαστική ευκαιρία μάθησης 
που ξεκινά με τα μαθησιακά αποτελέσματα, ομαδοποιείται και ευθυγραμμίζεται 
πάνω στις βασικές γνώσεις, τις στρατηγικές αξιολόγησης, τους πόρους και τις 
στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, (δείτε το παρακάτω διάγραμμα).  

 
Σχήμα 3: Παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό 
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Η εναρμόνιση αυτή είναι απαραίτητη για έναν εκ προθέσεως σχεδιασμό, 
(Perrenoud, 1996, 2005). Μόνο με έναν τέτοιο  σχεδιασμό  οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να βοηθήσουν  όλους τους μαθητές τους, ήτοι, μαθητές: 

 με μαθησιακές δυσκολίες  
 μαθητές σε στήριξη (παράλληλη, ενισχυτική, κ.ά)  
 αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες,  
 χαρισματικούς μαθητές,  
 μαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο χωρίς να έχουν 

ολοκληρώσει τον βασικό κύκλο των σπουδών τους. 
 μαθητές που αντιμετωπίζουν μια πρόσκαιρη δυσκολία λόγω ποικίλλων 

προβλημάτων. 
 και άλλες περιπτώσεις μαθητών 

Ο σχεδιασμός προϋποθέτει γνωριμία με τους μαθητές, καθορισμό των «μεγάλων 
ιδεών”, καλλιέργεια των βασικών  γνώσεων (basic learning) στις οποίες θα 
βασιστούν τα βασικά ερωτήματα, και επιμερισμό αυτών στα δομικά τους στοιχεία, 
δημιουργία μιας κλιμακωτής μάθησης (scaffolding), καθορισμό της αξιολόγησης 
καθώς και αξιοποίηση των διαφοροποιημένων εμπειριών. 

Γνωριμία με τους μαθητές 
Το να γνωρίζει κανείς προσωπικά τους μαθητές (Bolduc & Van Neste, 2002,  Caron, 
2007, Pallascio & Leblanc,  1998) και να αλληλεπιδρά με τον καθένα ξεχωριστά είναι 
ίσως το θεμελιώδες στοιχείο της διαφοροποίησης. Η  αποτελεσματική γνωριμία με 
τους μαθητές διευκολύνεται με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, για να 
λειτουργήσει μια διαφοροποιημένη τάξη, χρειάζεται άμεσα και με συγκεκριμένους 
τρόπους να συλλεχθούν στοιχεία για τους μαθητές  έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν 
οι συγκεντρωμένες πληροφορίες στο σχεδιασμό. Αυτό ουσιαστικά επιτρέπει και τον 
προγραμματισμό. Καλό είναι να δημιουργηθεί: α/ το προφίλ του κάθε μαθητή, το 
οποίο θα αποβεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, γιατί η 
γνώση και η καταγραφή του προφίλ ενός μαιητή σκοπό της έχει να εντοπίσει και να 
καταγράψει τα προτερήματα, τις ανάγκες, τις προτιμήσεις μάθησης και τα 
ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Χρειάζεται επίσης και  β/ το γενικό προφίλ της 
κάθε τάξης (βλέπε παράδειγμα στον κάτωθι πίνακα). 

Τάξη: 3
η

 Γυμνασίου     Καθηγήτρια: Δ. Μ.          Μάθημα: Γαλλικά 

Δυνατότητες Δυσκολίες  Προτιμήσεις 

Μαρία: Μεγάλο εύρος 
στρατηγικών 
ανάγνωσης 
Ελένη: ευρύ λεξιλόγιο 

Γιώργος:  ικανότητα 
στην απαγγελία 
ποιημάτων  
Αντώνης: έχει μεγάλες 
ικανότητες στο χορό 
(κιναισθητικός τύπος) 

 Δημήτρης: μόλις ξεκίνησε 
τη γλώσσα αυτή. 
Ζωή: έχει ανάγκη από  
ενθάρρυνση 

Μάριος: «ξεχνιέται» και 
αποσπάται εύκολα η 
προσοχή του. 
Μάρθα: δυσκολεύεται και 
αγχώνεται για την προφορά 
του όταν συμμετέχει σε 

Στέφανος:  αγαπά ότι 
σχετίζεται με την 
πληροφορική 

Γιώργος: προτιμά την 
ακρόαση ενός κειμένου 
και όχι το διάβασμα 
(ακουστικός τύπος) 
Ισμήνη: προτιμά το 
διάβασμα (οπτικός 
τύπος) 
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κλπ συζητήσεις μικρών ομάδων, 
ομάδες μελέτης ή σε 
ομαδικές συζητήσεις για την 
επίλυση προβλημάτων, κλπ. 

Βαρβάρα: αγαπά το 
τραγούδι (έχει γενικότερα 
μουσική νοημοσύνη)  
Φαίδρα: προτιμά να 
δουλεύει μόνη της, κλπ. 

Πίνακας 1: Το προφίλ της τάξης σε σχέση με ένα μάθημα 

Ο καθορισμός των «μεγάλων ιδεών»  
Οι «μεγάλες ιδέες» βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν τα γεγονότα και τις 

δεξιότητες καθώς και τις προηγούμενες τους εμπειρίες σε ένα ενιαίο κοινό 

εννοιολογικό πλαίσιο που διαμορφώνεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Ενθαρρύνουν επίσης τους μαθητές να αποκτήσουν μια εις βάθος κατανόηση 

μεταφέροντας ό, τι μαθαίνουν σε νέα και διαφορετικά πλαίσια. Ο σχεδιασμός 

εστιάζει με τον τρόπο αυτό σε ουσιαστικά διδάγματα, συμπεριλαμβανομένων των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των διαδικασιών καθώς και των αξιών και των 

συμπεριφορών τα οποία εκφράζονται με σαφήνεια στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

σπουδών. Παράλληλα η μάθηση, στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχεδιασμού, σχετίζεται με 

το μετασχηματισμό, γιατί ο μετασχηματισμός αυτός αποτελεί τη βάση για τη 

βελτίωση της επίδοση των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό η μάθηση γίνεται όλο και 

πιο αποτελεσματική καθώς προτρέπει το μαθητή για ένα ταξίδι σε νέες και άγνωστες 

περιοχές τις «μεγάλες ιδέες». Βασικό εργαλείο για έναν εκ προθέσεως σχεδιασμό 

είναι η παιδαγωγική προσέγγιση της Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (Kalantzis, Cope, 

2004, 2006) η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι τα παιδιά έχουν διαφοροποιημένες 

μαθησιακές ανάγκες και τρόπους απόκτησης της μάθησης. Η παιδαγωγική της 
Μάθησης μέσω Σχεδιασμού χρησιμοποιεί ποικίλες «γνωστικές διαδικασίες» οι 
οποίες αποτελούν ουσιαστικά διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων για την  
παραγωγή/οικοδόμηση της γνώσης και της μάθησης. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί ως 
σχεδιαστές περιβαλλόντων μάθησης, μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε 
συνδυασμό επιθυμούν ή κρίνουν κατάλληλο για τους μαθητές τους ή/ και να 
ταξινομήσουν τις γνωστικές διαδικασίες με τη σειρά προτίμησης που εκτιμούν ότι 
είναι η προσφορότερη. Οι «γνωστικές διαδικασίες» κινούνται σε τέσσερις άξονες 
«το τι βιώνουμε», «πως εννοιολογούμε», «πως αναλύουμε»» και «πως 
εφαρμόζουμε», που το καθένα από τα παραπάνω κινείται σε δύο επίπεδα/άξονες. 
Έτσι συμπερασματικά καταλήγουμε στα εξής οκτώ επίπεδα: «βιώνοντας το 
γνωστό», «βιώνοντας το νέο», «εννοιολογώντας με ορολογία», «εννοιολογώντας με 
θεωρία», «αναλύοντας λειτουργικά», «αναλύοντας κριτικά», «εφαρμόζοντας 
κατάλληλα», και «εφαρμόζοντας δημιουργικά».  

Η διατύπωση των βασικών ερωτημάτων με σκοπό την κατάκτηση των βασικών 
γνώσεων (basic learning) 
Τα βασικά ερωτήματα είναι απαραίτητο και αναπόσπαστο στοιχείο του 
σχεδιασμού, (Favre & Perrenoud, 1985). Η κατανόησή τους μπορεί να βοηθήσει 
τους μαθητές να επικεντρωθούν στις βασικές πτυχές της γνώσης. Μπορούν επίσης 
να τονίσουν  το ότι το να θέτει κανείς ερωτήματα αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
κατάκτηση της γνώσης.  
Κάθε βασικό ερώτημα θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 να συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα σπουδών. 
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 να περιέχει βασικές έννοιες, λεξιλόγιο ή βασικούς όρους που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα σπουδών.  

 να τείθεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να μπορούν να το κατανοήσουν 
και να το χρησιμοποιήσουν.  

 να είναι ανοιχτού τύπου (και να αποφεύγονται οι απαντήσεις του τύπου "Ναι" 
ή "Όχι").  

 να διευκολύνει τη κριτική σκέψη αρχίζοντας με το "Γιατί ...", "Πώς να ...", ή "Σε 
ποιο βαθμό ..."  

 να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας  που να απευθύνονται σε όλους  
τους μαθητές.  

 να εμπεριέχει μια λογική ακολουθία που θα μπορέσει να χρησιμεύσει ως 
σημείο αναφοράς κατά τη δημιουργία μιας διδακτικής ενότητας. 

Τα βασικά ερωτήματα καλό είναι να επικεντρωθούν στις έννοιες και σε βασικές 
διαδικασίες. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την εξής διατύπωση: "η αλλαγή 
των κοινωνικών και των οικονομικών συνθηκών μπορεί να επηρεάσει τη 
μεταναστευτική συμπεριφορά». Τα βασικά ερωτήματα που ενθαρρύνουν την 
ανάλυση και είναι ανοικτά συμπεριλαβάνοντας διαφορετικές οπτικές γωνίες και 
προσεγγίσεις μπορεί να είναι για παράδειγμα: 

 Γιατί οι κοινότητες αλλάζουν στην  πάροδο του χρόνου;  
 Πώς οι αλλαγές αυτές προκαλούν διάφορα μεταναστευτικά ρεύμα; 
 Γιατί οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες;  

Συνεπώς, τα ζητήματα που σχετίζονται με την ουσιαστική μάθηση (basic learning) 
θα πρέπει να γίνονται με βάση τα ερωτήματα «πώς», «γιατί» και «σε ποιο βαθμό» 
και στη συνέχεια να επιμεριστούν στα βασικά δομικά τους στοιχεία. Ένας απλός 
τρόπος για να επιμεριστούν είναι να στοχεύσουν σε συγκεκριμένες πτυχές – 
υποθέματα ως εξής:  

 Ανάπτυξη του λεξιλογίου  
 Αξιολόγηση όρων  
 Αξιολόγηση εννοιών  

Για παράδειγμα, στο βασικό ερώτημα «Γιατί οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες;", ο 
επιμερισμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποερωτήσεις:  

 Όταν οι αλλαγές συμβαίνουν, γιατί είναι αναπόφευκτες;  
 Με ποιους τρόπους οι άνθρωποι αντιδρούν στην αλλαγή;  
 Ποια είναι τα ορατά αποτελέσματα της αλλαγής;  

  α/ Όταν οι αλλαγές είναι καλές;  
  β/ Όταν οι αλλαγές δημιουργούν προβλήματα;  

 Πώς οι αλλαγές θα βοηθούσαν την επίλυση των 
προβλημάτων; 

Μια κλιμακωτή ή θεματική ταξινόμηση θα επιτρέψει διαφορετικούς τρόπους 
μάθησης.  

Δημιουργία κλιμακωτών ερωτημάτων και διδασκαλίας (scaffolding)1,  
Για τη δημιουργία μιας «σκαλωσιάς» ερωτημάτων με βάση τα ερώτημα «πώς», 
«γιατί» και «σε ποιο βαθμό» αρκεί να τοποθετήσουμε τις ερωτήσεις με διαβαθμένη 

                                                           
1 Προσαρμογή από. Erickson, L. (2002). Concept-Based Curriculum and Instruction: Teaching Beyond the Facts de H., Canada, 

Thousand Oaks, Corwin Press, Inc. p. 87 
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δυσκολία. Το επιλεγμένο παράδειγμα αποτελεί μετάφραση του παραδείγματος που 
παραθέτει ο Erickson (2002). 

1o επίπεδο 
«Όλοι οι πολιτισμοί έχουν 
γιορτές.» 
Πώς οι πολιτισμοί 
γιορτάζουν κάποιες ειδικές 
εκδηλώσεις; 

 

 

2ο επίπεδο 
Οι γιορτές εκφράζουν 
τις παραδόσεις ενός 
πολιτισμού.  

 
 
 
 
 
 
3ο επίπεδο 

 Γιατί είναι σημαντικές 
παραδόσεις για τους 
πολιτισμούς; 

Οι παραδόσεις προβάλλουν 
τις πεποιθήσεις, τις αξίες 
και την κληρονομιά του 
κάθε  πολιτισμού. 

  Σε ποιο βαθμό οι γιορτές και 
οι παραδόσεις απεικονίζουν 
τις πεποιθήσεις και τις αξίες 
ενός πολιτισμού; 

Με τα κλιμακωτά ερωτήματα μπορούμε να οδηγηθούμε σταδιακά σε μια 
παιδαγωγική κλιμάκωση της διδασκαλίας. ‘Ολοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να 
ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να αναπτυχθούν σε ένα επίπεδο ανώτερο από το 
δεδομένο επίπεδο ανάπτυξής τους.  Για παράδειγμα, όταν δίνουμε μια νέα εργασία 
ή ένα νέο ερώτημα στους μαθητές μας το οποίο είναι σε θέση να το επεξεργαστούν 
γιατί ήδη το γνωρίζουν δεν τους έχουμε διδάξει τίποτα, αντίθετα πρέπει να τους 
οδηγήσουμε κλιμακωτά στη νέα γνώση. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν 
προσπαθούν να εκτελέσουν μια νέα εργασία ή να μάθουν νέες δεξιότητες, έχουν 
άνεση με μια "επιπλέον προσπάθεια που ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό". Αυτό 
σημαίνει ότι, για τους περισσότερους μαθητές μας, το μεγαλύτερο επίπεδο 
δυσκολίας που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε μια νέα δραστηριότητα, μπορεί να 
φτάσει έως και ένα δέκα τοις εκατό υψηλότερο βαθμό δυσκολίας από το δεδομένο 
τους επίπεδο. 

Ο προσδιορισμός του τρόπου αξιολόγησης 
Υπάρχουν δύο παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης: η διαμορφωτική και η συνολική 
οι οποίες διαφέρουν ως προς τον τρόπο που αξιοποιούνται τα αποτελέσματα. Αν ο 
στόχος του εκπαιδευτικού είναι να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη μάθηση 
των μαθητών με σκοπό το διδακτικό σχεδιασμό, τότε η αξιολόγηση είναι 
διαμορφωτική. Αν ο σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να προσδιορίσει τα τελικά 
επιτεύγματα του μαθητή (και τη βαθμολόγηση) τότε η αξιολόγηση είναι συνολική. 
Φυσικά, αν ο εκπαιδευτικός αναζητά πιο αποτελεσματικές μεθόδους, τότε 
χρειάζεται μια αυθεντική αξιολόγηση στην οποία οι δεξιότητες και οι ικανότητες 
του μαθητή ελέγχονται και αξιολογούνται όπως θα γινόταν αν έβρισκαν εφαρμογή 
στην καθημερινή ζωή. Στην κατηγορία αυτή ως εργαλεία αξιολόγησης μπορούμε να 
εντάξουμε τα χαρτοφυλάκια (portofolio) και τις εκθέσεις / παρουσιάσεις. Υπάρχει 
επίσης μια εναλλακτική άποψη της γνωστικής αξιολόγησης η οποία βασίζεται στην 
υπόθεση ότι ο στόχος της αξιολόγησης είναι να ανακαλύψουμε τη μαθησιακή 
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ικανότητα και να προσδιορίσουμε εκείνες τις ψυχολογικές και εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να αναπτύξει τις δυνατότητές 
του. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ένα είδος δυναμικής αξιολόγησης που δεν 
εστιάζεταιι στο επίπεδο που βρίσκεται το παιδί, αλλά στο που θα μπορούσε να 
φτάσει το παιδί και παρέχουν οδηγίες για τη διαδρομή (Grigorenko & Sternberg, 
1998). Η διαφοροποίηση της αξιολόγησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η αξιολόγηση 
και η διδασκαλία αλληλοσυμπληρώνονται (βλέπε σχήμα). 

 

Σχήμα 4: Παιδαγωγική διαφοροποίηση και αξιολόγηση 

 Η διαφοροποιημένη αξιολόγηση αναζητά και επιλέγει εργαλεία και στρατηγικές 
που παρέχουν την καλύτερη δυνατή ευκαιρία στον κάθε μαθητή για να αποδείξει  
ότι έμαθε μέσα από τον προγραμματισμό διαφοροποιημένων εμπειριών. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι βασικά στοιχεία απαραίτητα για το 
σχεδιασμό μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Aumont, 1993, Dodge, 2005, 
Fresne, 1996) είναι τα κάτωθι:  

• Γνωρίζω τους μαθητές  
• Κατανοώ τα προγράμματα σπουδών 
• Προσφέρω διαφοροποιημένα διδακτικά σενάρια  
• Μοιράζομαι υπευθυνότητες με τους μαθητές μου 
• Υιοθετώ μία προσέγγιση ελαστική και εμπνευσμένη 
• Φτιάχνω γέφυρες με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τις εκπαιδευτικές 

πρακτικές. 
Μια διαφοροποιημένη προσέγγιση διδασκαλίας βελτιώνει την παρεχόμενη 
εκπαίδευση επιτρέποντας την ενσωμάτωση ποικίλων υλικών και διαφόρων 
μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης. Η χρήση του λόγου, των πολυτροπικών 
κειμένων και των οπτικοακουστκων ερεθίσματα αποτελεί βασικό στοιχείο των 
περισσότερων στρατηγικών διαφοροποιημένης προσέγγισης. Όμως όλες αυτές οι 
στρατηγικές διδασκαλίας μπορούν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο με τη χρήση 
της τεχνολογίας η οποία δίνει μια νέα δυναμική στις προσπάθειες όλων των μερών. 
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Παραρτήματα1:  

Ανατροφοδοτικά ερωτήματα για την αξιολόγηση μιας διδακτικής προσέγγισης ως 

προς το βαθμό διαφοροποίησης 

1. Χρησιμοποιώ στρατηγικές αξιολόγησης κατά την έναρξη της διδασκαλίας για να 
καθορίσω τι ξέρουν ή  τι έχουν ήδη μάθει οι μαθητές ;   Ναι   Όχι                         

 2. Χρησιμοποιώ ποικιλία από διδακτικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της 
συζήτησης, της επίδειξης ή άλλων προσεγγίσεων με γνώμονα πάντοτε 
δραστηριότητες ανακάλυψης;    Ναι    Όχι 

3. Δίνω έμφαση στην κριτική σκέψη και στη δημιουργικότητα στη διαδικασία της 
μάθησης;    Ναι    Όχι 

4. Χρησιμοποιώ την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με μικρές ομάδες; Ναι     Όχι 
5. Παρέχω ευκαιρίες στους μαθητές για να επιλέξουν εργασίες και δράσεις με βάση 

τα συμφέροντά τους και τις προτιμήσεις τους; Ναι          Όχι 
6. Δίνω ευκαιρία να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα ή καθοδηγούμενη ανακάλυψη 

νέων δεξιοτήτων και νέων εννοιών ;  Ναι        Όχι 
7. Ενσωματώνω στρατηγικές αξιολόγησης για την εξασφάλιση της μάθησης και την 

κατανόηση των μαθητών σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία;  Ναι          Όχι 
8. Λαμβάνω υπόψη μου τις διαφορές, που επιτρέπουν στους μαθητές  να 

παρουσιάσουν διαφορετικούς τύπους εργασιών;  Ναι           Όχι 
9. Χρησιμοποιώ στρατηγικές διδασκαλίας - με σκοπό την ενοποίηση θεματικών - 

διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποίησα για να διδάξω τις δεξιότητες και 
τις έννοιες για πρώτη φορά;  Ναι   Όχι  

10. Είμαι ικανός όταν η θεματική απαιτεί  μια ικανότητα ενοποίησης να 
χρησιμοποιήσω υψηλότερο σκεπτικό, επιτρέποντας παράλληλα να ενισχυθούν οι 
βασικές δεξιότητες και το περιεχόμενο;   Ναι       Όχι  

11. Με τη διδασκαλία μου παρέχω δυντότητες  εμπλουτισμού που ενθαρρύνουν την 
κριτική σκέψη ή τη δημιουργικότητα, καθώς και την ανάπτυξη νέων ιδεών, 
απόψεων και προοπτικών;  Ναι   Όχι 

12. Σχεδιάζω σενάρια μάθησης που θα επιτρέψουν στους μαθητές να κάνουν 
διασυνδέσεις μεταξύ αυτών που μαθαίνουν και εκείνων που έχουν ήδη μάθει; 

         Ναι    Όχι  
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