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Εκπαιδευτική διημερίδα 

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία 

στη πράξη  
Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα βασικότερα αίτια του 

προβλήματος στις παραδοσιακές και 

αδιαφοροποίητες διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες δεν 

διευκολύνουν την οικοδόμηση της γνώσης 



Ενώ η Tomlinson (2003) τονίζει χαρακτηριστικά,  

πως ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η παιδεία να 
συμβαδίσει με την ανάπτυξη και την 

πρόοδο της κοινωνίας μας είναι να βρει εκείνους τους 
τρόπους με τους οποίους θα διαφοροποιηθεί η 

διδασκαλία, ώστε να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του 
μαθητικού πληθυσμού. 

 Μια διαφορετικότητα 

σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς και εκφάνσεις της 
ατομικής 

μοναδικότητας του προσώπου  

 
 



 

• ΤΙ ΕΙΝΑΙ  

      

     - Ορισμός 

 

• ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 

     - Αρχές και Διαδικασίες 

     - Τεχνικές εφαρμογής 

 

• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

     



       Διαφοροποίηση 

   Κάθε μέρα εφαρμόζω διαφορετικές 
μεθόδους και ποικιλία υλικών 

- Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων: Πιο 
εύκολα στους πιο αδύνατους 

- Διαφορετικά υλικά σε διαφορετικούς 
μαθητές 

- Διαφορετικές προσδοκίες από μαθητές 
ανάλογα με την κλίση τους   

 

 



Θεωρητικό πλαίσιο 

• Η διαφοροποίηση στηρίζεται στην αναδόμηση 

και προσαρμογή  ενός η περισσοτέρων 

στοιχείων  του Α.Π. (σκοπών, στόχων 

,περιεχομένου, διαδικασιών, Αξιολόγησης ) με 

βάση ένα η περισσότερα χαρακτηριστικά του 

μαθητή 



Χαρακτηριστικά 

• Η ετοιμότητα που χαρακτηρίζεται από 

-Γνώσεις 

-Δεξιότητες 

-Στάσεις απέναντι στο αντικείμενο διδασκαλίας 

• Τα ενδιαφέροντα 

 



Χαρακτηριστικά 

• Το μαθησιακό του προφίλ το οποίο 
διαμορφώνεται από  

- Το φύλο 

-Το μαθησιακό στυλ 

-Τύπο της νοημοσύνης 

 



Στυλ μάθησης 

• Σχετίζεται με τους διαφορετικούς  τρόπους που 
οι  άνθρωποι  σκέφτονται ,νιώθουν , λύνουν 
προβλήματα και αλληλεπιδρούν 



Μαθησιακά στυλ 

• Σύμφωνα με τη μελέτη της Rita και της Kenneth 
Dunn, τα μαθησιακά στυλ μπορούν να χωριστούν 
σε πέντε κατηγορίες που επηρεάζονται από τους 
εξής παράγοντες:  

•       Περιβάλλον 

•  Συναισθηματική κατάσταση του μαθητή 

•  Κοινωνικοποίηση του μαθητή 

•  Φυσικές προτιμήσεις του μαθητή 

•  Ψυχολογία 



Περιβάλλον 

Το περιβάλλον γύρω από το μαθητή επηρεάζει σημαντικά την 
αυτοσυγκέντρωσή του.  Σύμφωνα με την Dunn (1987), υπάρχει μεγάλη 
διαφορετικότητα στις ανάγκες του κάθε ατόμου ως προς τα ακόλουθα: 

 

 Ησυχία ή Θόρυβος 

 Δυνατός ή αδύνατος φωτισμός 

 Ψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία 

 Συγκεκριμένος ή ευέλικτος σχηματισμός θρανίων. 

 
Τα πιο πάνω επηρεάζουν το 10 μέχρι 40 τοις εκατό του συνόλου των μαθητών 

(Dunn, Beaudry, & Klavas, 1989). 

 
 



Συναισθηματική κατάσταση 
του μαθητή 

Η συναισθηματική κατάσταση του μαθητή 

συμπεριλαμβάνει τα εσωτερικά ή 

εξωτερικά κίνητρα, την επιμονή, την 

αυτοπειθαρχία, την υπακοή, τη θέληση του 

μαθητή και άλλα.   

 

 



Κοινωνικοποίηση του μαθητή 
 

   Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να 
εργάζονται σε ομάδες, άλλοι εργάζονται 
καλύτερα όταν νοιώθουν ανεξάρτητοι, ενώ 
άλλοι προτιμούν να εργάζονται σε ζεύγη.  

   Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που 
προτιμούν ποικιλία συνθηκών εργασίας 
ανάλογα με την εργασία που πρέπει να 
διεκπεραιώσουν.   

 

 



Φυσικές προτιμήσεις του 
μαθητή 
 
Η κατηγορία αυτή έχει σχέση με τον τρόπο που 

το κάθε άτομο μαθαίνει πιο καλά.   

• Ακουστικοί τύποι 

• Οπτικοί τύποι 

• Τύποι που μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τα 
χέρια 

• Κινητικοί τύποι 

• Ιδιοτροπίες 

 

 



Ψυχολογία 

Ο παράγοντας της ψυχολογίας χωρίζεται στα πιο κάτω μαθησιακά στυλ: 

 

• 1. Αναλυτικό μαθησιακό στυλ (χρήστες του αριστερού ημισφαιρίου του 
εγκεφάλου).  Προτιμούν να αρχίζουν τη διαδικασία μάθησης με μικρές 
ποσότητες πληροφοριών που μπορούν να τοποθετήσουν μαζί σαν «παζλ» για 
να δημιουργήσουν την τελική εικόνα του θέματος (Spinner, 1992). 

 

• 2. Ολιστικό μαθησιακό στυλ (χρήστες του δεξιού ημισφαιρίου του 
εγκεφάλου).  Οι τύποι αυτοί προτιμούν να αρχίζουν τη διαδικασία μάθησης 
παίρνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος και μετά να την 
μετατρέψουν σε μικρά τεμάχια πληροφοριών που θα αναλύσουν από μόνοι 
τους.  Οι ολιστικοί τύποι συνήθως έχουν προβλήματα σε τάξεις με 
παραδοσιακά χαρακτηριστικά γιατί προτιμούν να έχουν δραστικό ρόλο στη 
διαδικασία της μάθησης Spinner, 1992) 

 
 



Όλοι οι μαθητές μαθαίνουν 
αλλά με διαφορετικό τρόπο και 
ταχύτητα 
• Υπάρχουν λοιπόν μαθητές που μπορούν να 

μάθουν βλέποντας, ακούγοντας η κάνοντας κάτι.  
Υπάρχουν μαθητές που μπορούν πιο εύκολα να 
μάθουν μαθηματικά ή γλωσσικά μαθήματα ή 
μουσική, χορό, να αναπτύξουν διαπροσωπικές 
σχέσεις και τα λοιπά  

• (Gardner - θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης) 

 

• Η διδασκαλία μας πρέπει να περιλαμβάνει 
τις απαραίτητες ευκαιρίες για όλους.   

 



‘’Σημαντική’’ και ‘’επεισοδιακή’’ μνήμη 

 

 
 • .  Σημαντική μνήμη:  
• Ασχολείται με αυτά που έχουν χαραχθεί στη 

μνήμη μας σαν προϊόν διδασκαλίας και μάθησης, 
για παράδειγμα πόσο κάνει 7 επί 6.  

•       
• 2.  Επεισοδιακή μνήμη:  
• Ασχολείται με πράγματα που βρίσκονται μεν στο 

μυαλό μας αλλά δεν έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη 
μας σκόπιμα, για παράδειγμα που περάσαμε τα 
περασμένα Χριστούγεννα ή πιο ήταν το πιο 
αξέχαστο ταξίδι αναψυχής της ζωής μας.  
 



Μέθοδοι και προσεγγίσεις 

• Μαιευτική μάθηση 

• Δημιουργικότητα στην τάξη (διδασκαλία και 
μάθηση μέσω ανακάλυψης) 

• Δημιουργική λύση προβλημάτων 

• Εφαρμογή μεταγνωστικών δραστηριοτήτων 

• Υγιής σχέση με τους μαθητές 

• Συνεργατική μάθηση 

 

 



Τύποι νοημοσύνης 

• Σύμφωνα με τον Gardner( 1993) η νοημοσύνη 
διακρίνεται σε 

• Γλωσσική 

• Λογικομαθηματική 

• Χωροταξική 

• Κιναισθητική 

• Μουσική Διαπροσωπική.κτλ 



Διαφοροποίηση 

• Θεμελιώθηκε στην διαπίστωση ασυμβατότητας μεταξύ 
του δομημένου Α.Π  που απευθύνεται σε όλους τους 
μαθητές και τις πραγματικές ικανότητες και τον τρόπο  
μάθησης των διαφορετικών μαθητών 

• Αναγνωρίζει τα ταλέντα των μαθητών ,τα ενδιαφέροντα, 
τις προηγούμενες  γνώσεις και τα κίνητρα  τους 

• Ενθαρρύνει  τους μαθητές να μαθαίνουν με το δικό τους 
τρόπο και ρυθμό 

• Παρέχει την δυνατότητα στον Εκπαιδευτικό να 
συνερευνά και να συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία 
αντί να ηγείται και να αξιολογεί 

• (Κουτσελίνη  2001) 

 



Θεμελιώδεις στόχοι 
διαφοροποίησης 
• Παροχή ίσων ευκαιριών 

 
• Μεγιστοποίηση της απόδοσης των μαθητών 

 
• Ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων αυτόνομης 

μάθησης 
 

• Επίτευξη της εποικοδόμησης της γνώσης δηλ. η 
απόκτηση της γνώσης μέσα 

    από την διερεύνηση και την ενεργητική μάθηση 



Η εκπαίδευση στην περίπτωση αυτή επικεντρώνεται στις 
έννοιες και στην σχέση μεταξύ τους και όχι σε σκόρπιες 
και  ασύνδετες πληροφορίες 

Οι νέες πληροφορίες συνδέονται με τις γνώσεις που 
προυπάρχουν στη μακροπρόθεσμη μνήμη ώστε να δοθεί 
νόημα σε αυτές και να επιτευχθεί η βαθιά κωδικοποίηση 
τους 

 

Έτσι η διαφοροποίηση καλλιεργεί την αυτοεκτίμηση των 
μαθητών μας ,δημιουργεί συνθήκες επιτυχίας ,ώστε να 
επιτευχθεί η χαρά της γνώσης. 

 

 



Τεχνική σχεδίασης 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

• 1ο Στάδιο 
• Ανάλυση γνωστικού αντικειμένου σε συνάρτηση με τις ανάγκες των 

μαθητών μας 
-καθορίζουμε πυρηνικές γνώσεις (  βασικές, ουσιώδεις ,δεξιότητες στάσεις) που 

έχουν την εγγενή δυνατότητα να παράγουν νέα γνώση 
Μ ε τον όρο δεξιότητες εννοούμε τις νοητικές δεξιότητες όπως κατανόησης 

,λύσης προβλήματος  
- Προαπαιτούμενες γνώσεις δηλ. εκείνες που απαιτούνται για να είναι εφικτή 

η οικοδόμηση της νέας γνώσης 
- Καθορισμός μετασχηματιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων που στη συνέχεια 

θα αποτελέσουν πυρηνικές σε επόμενα μαθήματα αφού ο  
 

- Εκπαιδευτικός που διαφοροποιεί την διδασκαλία του έχει 
υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές του. 

 
 
 



2Ο Στάδιο 

• Θέτει συγκεκριμένους στόχους και οργανώνει τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την επίτευξη 
των στόχων  

• Στο στάδιο αυτό κάνει οριζόντια ανάλυση 
δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση των 
διαφορετικών ενδιαφερόντων των μαθητών του. 



        

Τι είναι  
   Η διαδικασία προσαρμογής όλων των 

στοιχείων της διδασκαλίας 

  (στόχων, υλικών, δραστηριοτήτων, 
αξιολόγησης)  

• Στις ανάγκες 

• Στο Στυλ μάθησης  

• Στο ρυθμό μάθησης 

Του ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ 

 

      

 

 



ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
• Εποικοδόμηση για ανταπόκριση στα 3-5 

επίπεδα ετοιμότητας μαθητών = 
Προαπαιτούμενες γνώσεις- Πυρηνικές- 
Μετασχηματιστικές 

 

• Ιεράρχηση γνώσεων και 
δραστηριοτήτων 

 
      

      

 

 



• Παραδείγματα: 

•    Αντί: Οι μαθητές να σχολιάζουν τις ιδέες 
και τα μηνύματα διαφόρων κειμένων  

• Να επισημαίνει ιδέες που δηλώνονται 
άμεσα 

• Να επισημαίνει ιδέες που  λέγονται με 
άλλα λόγια 

• Να συνδέει ιδέες και να επισημαίνει από 
αυτές τις υπονοούμενες 



• Να αποδίδει με δικά του λόγια μιαν ιδέα 

• Να επισημαίνει συνέπεια/ αντίθεση/ 
σχέση με άλλες ιδέες του συγγραφέα 

• Να εκφέρει τη δική του άποψη ή άποψη 
που συνάντησε σε άλλα κείμενα  

• Αξιολόγηση με βάση εσωτερικά 
(συνέπεια, πληρότητα, σαφήνεια, 
συνοχή, αλληλουχία) και εξωτερικά 
κριτήρια (άλλες θέσεις για το ίδιο θέμα)   

 

 



•ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

•Περιορισμός του λόγου του 
δασκάλου 

•Αύξηση του χρόνου εργασίας 
των μαθητών 

•Εξατομίκευση και συνεργασία 

•Αύξηση της ανατροφοδότησης 
 

 

 

 



 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

• Επαγωγική πορεία 

• Αλλαγή στον τρόπο προετοιμασίας 
του εκπαιδευτικού 

• Διαφοροποιημένη κατ΄ οίκον 
εργασία 

      

 



Συμπερασματικά 

    Η εφαρμογή μιας τόσο πολυσύνθετης και απαιτητικής 

διδακτικής πρακτικής απαιτεί τον συνδυασμό του  

     Αναλυτικού προγράμματος 

    με τα χαρακτηριστικά του μαθητή (ετοιμότητα, ικανότητες, 

ενδιαφέροντα, ταλέντα, μαθησιακό στυλ, προϋπάρχουσα 

γνώση ) , 

     την αρχική αξιολόγηση , 

    το περιεχόμενο που διατίθεται να διδάξει ο Εκπαιδευτικός 

την διαδικασία που θα ακολουθήσει και την  

    Αξιολόγηση του Περιεχόμενου σε σχέση με τους μαθητές του. 

 

 

 



Απαιτεί από τον  

  Εκπαιδευτικό να κατέχει το θεωρητικό 
υπόβαθρο αλλά και τους τρόπους 
μετάφρασης της θεωρίας της 
διαφοροποίησης σε πράξη 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 

Καλή δύναμη στο έργο σας 


