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     1. Η σύγχρονη σχολική τάξη.(1΄) 

 

2. Η γνώση που έχουμε σήμερα για τη 

μάθηση.(3΄) 

 

3. Ορισμός της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας.(1΄) 

 

4. Πως αρχίζω τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία στην τάξη μου.(10΄) 
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1. Η σύγχρονη σχολική τάξη. 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1. Επιτυχημένη διαχείριση της 

τάξης. 
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ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

«Το σχολείο έχει την 

υποχρέωση να βοηθήσει κάθε 

μαθητή (άριστο, μέτριο, 

«αδύνατο», «ζωηρό», ανάπηρο 

κ.λπ.) να  βελτιωθεί σύμφωνα 

με τις ειδικές ικανότητες και 

δυνατότητές του.» 
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2. Η γνώση που έχουμε σήμερα για τη 
μάθηση.(3΄) 
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Ετοιμότητα: είναι το σημείο εισόδου ενός 

μαθητή σε μία έννοια ή δεξιότητα (κενά 

κ.λπ.) 

 

Ενδιαφέρον: είναι η έλξη, η περιέργεια ή 

ακόμη και το πάθος για ένα συγκεκριμένο 

θέμα ή δεξιότητα. 

 

Μαθησιακό προφίλ: ο τρόπος που ο 

μαθητής μαθαίνει και μπορεί να 

διαμορφωθεί από πολλούς παράγοντες. 
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Οι εργασίες πρέπει να είναι στο 

κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας, έτσι 

ώστε να είναι και να παραμένουν 

παρωθητικές. Εργασίες που είναι πολύ 

εύκολες, γίνονται ανιαρές, ενώ  

εργασίες  που είναι πολύ δύσκολες, 

προκαλούν απογοήτευση.  

(Ναtional Research Council, 1999). 
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Περιοχή 3 

Περιοχή 2 

Περιοχή 1 

Lev Vygotsky  

δεν έχουν όλα τα παιδιά της ίδιας 

ηλικίας τις ίδιες ζώνες εγγύτατης ανάπτυξης 

(Περ. 2) σε σχέση με την κατανόηση μιας 

έννοιας ή την ανάπτυξη μιας δεξιότητας. 
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                     ΔΙΠΟΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ   -   ΔΙΠΟΛΑ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   

  
ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ   
ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  :   

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ   
ΩΣ ΠΡΟΣ :   

ΑΝΤΙΛΗΨΗ   

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΣ   
  
  

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   
  
  

ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ   

ΠΡΟΣΛΗΨΗ   

ΟΠΤΙΚΟΣ   
  
  

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   

ΟΠΤΙΚΟΣ   
  
  

ΛΕΚΤΙΚΟΣ   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ   

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ   
  
  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ   
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ   

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ   
  
  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ   
  
  

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ   

ΕΝΕΡΓΟΣ   
  
  

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ   

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ   

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟΣ   
  
  

ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ   

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΤΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟΣ   
 

ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ 

  

  



12 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1. Επιτυχημένη διαχείριση της 

τάξης. 

2. Επιτυχημένη διαγνωστική 

αξιολόγηση. 
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3. Ορισμός της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας.(1΄) 
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η 

προσοχή εκ μέρους, του εκπ/κού στις 

μαθησιακές ανάγκες ενός 

συγκεκριμένου μαθητή ή μικρής 

ομάδας μαθητών, σε αντίθεση με τη 

διδασκαλία κατά την οποία οι μαθητές 

αντιμετωπίζονται, ως να είναι όμοιοι 

μεταξύ τους.  

Σημαίνει διδασκαλία, που 

ανταποκρίνεται στις διαφορετικές 

ανάγκες όλων των μαθητών. 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Επιτυχημένη διαχείριση της 

τάξης. 

2. Επιτυχημένη διαγνωστική 

αξιολόγηση. 

3. Θεωρητική γνώση της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 



16 

4. Πως αρχίζω τη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία στην τάξη μου.(10΄) 



17 

   Το μεγαλύτερο λάθος που γινόταν 
στη διδασκαλία κατά τους 
προηγούμενους αιώνες 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                                                        

                  

                     Howard Gardner 
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Μόνο οι εκπ/κοί που χρησιμοποιούν 

ποικιλία διδακτικών μοντέλων θα 

επιτύχουν τη μεγιστοποίηση της 

επιτυχίας όλων των μαθητών ….Οι 

εκπ/κοί πρέπει να αξιοποιούν τις 

δυνατότητες των μαθητών και να 

μετριάζουν τις μαθησιακές τους 

αδυναμίες. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο 

με τη χρήση ποικίλων διδακτικών 

μεθόδων.  

        T. J. Lasley, T.J Matczynski  
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Επιτυχημένη διαχείριση της τάξης. 

2. Επιτυχημένη διαγνωστική 

αξιολόγηση. 

3. Θεωρητική γνώση 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

4. Γνώση και εφαρμογή ποικίλων 

τρόπων διδασκαλίας. 
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1ος χρόνος προσπάθειας  



21 

-Εφαρμόζω την αρχική διαγνωστική 

αξιολόγηση, με σκοπό να μάθω 

καλύτερα τους μαθητές μου. 

 

-Ενημερώνομαι, όσο καλύτερα 

μπορώ, για την διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. 
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-Πραγματοποιώ λίγες διδασκαλίες με 

διαφορετικό τρόπο από τον 

συνηθισμένο, μέχρι τα Χριστούγεννα 

και συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες 

από αυτές. 

-Προσπαθώ να σχεδιάσω διδακτικά με 

διαφοροποιημένη διδασκαλία μία ή δύο 

ενότητες μέχρι το Πάσχα, μελετώντας 

τις πληροφορίες, που ήδη έχω. 

Συλλέγω με προσοχή όλες τις 

πληροφορίες.   
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2ος χρόνος προσπάθειας  
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Δεν πρέπει να βιάζομαι.  

Αν ακολουθήσω ένα όχι εντατικό 

ρυθμό, συμβατό με τις δυνατότητές 

μου και το χρόνο που μπορώ να 

διαθέσω, μετά από 4-5 χρόνια θα 

μπορώ να εφαρμόζω αυτόν τον 

τρόπο εργασίας στην τάξη, χωρίς 

πλέον ιδιαίτερο κόπο, σχεδόν σε 

όλες τις διδακτικές ενότητες.  
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Η αξιολόγηση στην διαφοροποιημένη 

διδασκαλία. 

 

Σχεδιάζω μία ιστοσελίδα, οργανώνω μια 

γιορτή, γράφω μία μελέτη, εκτελώ ένα 

πείραμα, κατασκευάζω ένα έργο, 

παρουσιάζω ένα δελτίο, γράφω συνταγές, 

γράφω τραγούδι, γράφω θεατρικό έργο, 

ετοιμάζω μία έκθεση, ετοιμάζω μία 

διαφήμιση, ετοιμάζω ερωτηματολόγιο, 

ετοιμάζω διαγράμματα ή πίνακες κ.λπ.  
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Συμπεράσματα.  
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1. Επιτυχημένη διαχείριση της τάξης. 

2. Επιτυχημένη διαγνωστική 

αξιολόγηση. 

3. Θεωρητική γνώση 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

4. Γνώση και εφαρμογή ποικίλων 

τρόπων διδασκαλίας. 
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Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο οπτικού-

λεκτικού 
Παρακολούθησες ένα μάθημα, μία διάλεξη, μια 

τηλεοπτική εκπομπή. 

α. Θυμάσαι περισσότερο ότι είδες (σχήματα, 

εικόνες κ.λπ.). 

β. Θυμάσαι ότι άκουσες (τόνος, χροιά φωνής). 

 

Σου εξηγούν πώς να πας σε ένα τόπο : 

α. Προτιμάς να στο σχεδιάσουν; Μήπως 

φτιάχνεις την εικόνα της διαδρομής στο μυαλό 

σου; 

β. Θυμάσαι μόνο τα λόγια και προχωράς; 
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Σου ζητούν την ορθογραφία μιας λέξης : 

α. Βλέπεις την εικόνα στο μυαλό σου; Δοκιμάζεις να την γράψεις 

και να δεις ποιά σου ταιριάζει; 

β. Την επαναλαμβάνεις στο μυαλό σου, προφέρεις τις συλλαβές 

και βρίσκεις την ορθογραφία της. 

 

Όταν δεις κάτι καινούργιο (αντικείμενο, άτομο ...) 

α. Συγκρατείς περισσότερο τη μορφή του και μετά ανατρέχεις σε 

αυτήν; 

β. Συγκρατείς περισσότερο το όνομα και ότι σου λένε για αυτό; 

 

Όταν, κατά την εκμάθηση ξένης γλώσσας, μαθαίνεις μια νέα  

λέξη  : 

α. Πρέπει να την γράψεις για να την μάθεις; 

β. Την μαθαίνεις καλύτερα αν την ακούσεις στο μαγνητόφωνο; 
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Πώς να ξεκινήσω την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

διδασκαλίας, ώστε να την 

εφαρμόσω στην διαφοροποίηση 

της διδασκαλίας; 
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 Παράδειγμα 

διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας. 
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Η σημασία του 

όζοντος για την 

ατμόσφαιρα.  
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Αρχικά παρουσιάζει το θέμα 

χρησιμοποιώντας διαφορετικούς 

τρόπους (π.χ συζήτηση στην τάξη, 

διαφάνειες, προβολή video, κλπ) 
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Βασικοί στόχοι του εκπ/κού είναι : 

1. Όλοι οι μαθητές να 

κατανοήσουν τι είναι το όζον και 

τις επιπτώσεις από την μείωσή του 

στην ατμόσφαιρα.  

2. Όλοι οι μαθητές να εργαστούν 

προκειμένου να κατανοήσουν και 

να παρουσιάσουν τις βασικές 

έννοιες αποτελεσματικά.  
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Δημιουργεί ομάδες εργασιών με 

βάση τις ανάγκες των μαθητών 

και αναθέτει δραστηριότητες. 
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Η πρώτη ομάδα που έχει τη 

μεγαλύτερη δυσκολία 

κατανόησης του θέματος, θα 

γράψει μια ανακοίνωση για την 

τηλεόραση …  
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Η δεύτερη ομάδα με 

μεγαλύτερη ικανότητα, θα κάνει 

μια δημοσκόπηση μεταξύ των 

μαθητών του σχολείου σχετικά 

με το θέμα.  
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Η τρίτη ομάδα με ακόμη 

υψηλότερη ικανότητα, θα κληθεί 

να γράψει ένα δοκίμιο…  
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Η τέταρτη ομάδα θα ασχοληθεί 

με το θέμα: «Μπορούν οι ίδιοι οι 

άνθρωποι να συμβάλλουν 

θετικά στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος;»…  
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Ι 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΙΔ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Α Β Γ 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


