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Νικόλαος Τριπόδης  

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής  

Διδάκτορας Κοινωνιολογίας 

Διδάσκω …μαθαίνει;  



Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα, αποφάσισαν ν’ 

ανοίξουν ένα σχολείο. Κάθισαν όλοι να οργανώσουν το πρόγραμμα. Ο λαγός επέμεινε ότι στο πρόγραμμα 

έπρεπε να συμπεριληφθεί το τρέξιμο. Το πουλί επέμεινε για το πέταγμα. Το ψάρι επέμεινε για το κολύμπι. Ο 

σκίουρος επέμεινε για το κάθετο σκαρφάλωμα στα δέντρα. Κι’ όλα τα άλλα ζώα ήθελαν να συμπεριληφθεί 

στο πρόγραμμα η ειδικότητά τους. Έτσι έβαλαν τα πάντα και μετά έκαναν το ανεπανόρθωτο σφάλμα, να 

επιμείνουν να παρακολουθήσουν όλα τα ζώα όλα τα μαθήματα. Ο λαγός έτρεχε υπέροχα, κανείς δεν έτρεχε 

τόσο γρήγορα σαν το λαγό. Οι άλλοι όμως επέμειναν ότι ήταν απαραίτητο για τη διανοητική και 

συγκινησιακή πειθαρχία, να μάθουν στο λαγό να πετάει. Έτσι, τον ανέβασαν  σ’ ένα κλαδί και του είπαν: 

«Πέτα λαγέ!». Το κακόμοιρο το ζωάκι πήδησε κι έσπασε το πόδι και το κεφάλι του. Έπαθε ζημιά ο 

εγκέφαλός του  και μετά  ούτε να τρέξει καλά δεν μπορούσε. Έτσι, αντί για Α στο τρέξιμο πήρε Γ. Πήρε και 

ένα Δ στο πέταγμα για την καλή του προσπάθεια. Κι όλοι στην επιτροπή του προγράμματος ήταν 

ευχαριστημένοι. Το ίδιο έγινε και με το πουλί, πέταγε σαν τον άνεμο εδώ κι εκεί, έκανε τούμπες και κόλπα κι 

έπαιρνε Α στο πέταγμα. Οι άλλοι όμως επέμειναν ότι έπρεπε να μάθει να σκάβει τρύπες σαν 

τυφλοπόντικας. Βέβαια το πουλί έσπασε  τελικά τα φτερά του και το ράμφος του και δεν μπορούσε πια να 

πετάει. Όλοι όμως ευχαριστήθηκαν που του έβαλαν Γ στο πέταγμα και ούτω καθεξής. Και ξέρετε ποιος ήταν 

ο αριστούχος αυτού του σχολείου; Ένα διανοητικά καθυστερημένο χέλι, γιατί μπορούσε να κάνει τα πάντα 

σχεδόν καλά. Η κουκουβάγια αποσύρθηκε και τώρα ψηφίζει «όχι» σε όλα τα ψηφίσματα που έχουν να 

κάνουν με τα κονδύλια της παιδείας. 

Λέο Μπουσκάλια 

Ένα παιδαγωγικό ... παραμύθι 



Κάτι αλλάζει στο Υπουργείο Παιδείας 



Θα χωρέσουν; 



Διδάσκω … μαθαίνει; 



«Είναι το ταρακούνημα της τάξης,  

ώστε η τάξη αυτή να προσαρμοστεί  

στις ανάγκες περισσότερων παιδιών» 
Carol Ann Tomlinson (From an interview with Leslie J. Kiernan, 1996) 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί : 

• την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών του Ενιαίου Σχολείου, 

• την απόδειξη ότι το Ενιαίο Σχολείο δεν αποτελεί χίμαιρα αλλά πραγματικότητα. 

 

Διαφοροποίηση  

της διδασκαλίας 



To μεγάλο λάθος που γινόταν στην διδασκαλία 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. 
(Ηoward Gardner, 1994) 

To μεγάλο λάθος 

Σύμφωνα με την διαφοροποίηση της διδασκαλίας οι μαθητές θα πρέπει  

να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους, τις δεξιότητές τους και την 

ετοιμότητά τους ώστε  να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στα διάφορα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα  
(Gartin, Murdick, Imbcau and Ferner, 2002) 



Αρχές που διέπουν τη διαφοροποίηση  

της διδασκαλίας 

• ο εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στα ουσιώδη, 

• ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί το περιεχόμενο, τη διαδικασία και  

το αποτέλεσμα, 

• ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα των μαθητών, 

• ο εκπαιδευτικός προωθεί τόσο ατομική όσο και ομαδική εργασία, 

• εκπαιδευτικός και μαθητές συνεργάζονται, 

• οι μαθητές διαφέρουν ως προς την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και  

      το μαθησιακό προφίλ, 

• η διδασκαλία και η αξιολόγηση είναι αλληλένδετες. 



• ένα πιο σταθερό ρυθμό μάθησης, 

 

Ετοιμότητα 

• κάποιον που θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν και να γεφυρώσουν  

      τα μαθησιακά κενά τους, έτσι ώστε να προχωρήσουν πιο πέρα, 

Οι μαθητές αυτοί μπορεί να χρειαστούν: 

Υπάρχουν μαθητές που δεν έχουν την απαιτουμένη  

ετοιμότητα σε συγκεκριμένη έννοια ή δεξιότητα 

• περισσότερες ευκαιρίες για άμεση διδασκαλία ή πρακτική άσκηση, 

• δραστηριότητες που να είναι πιο δομημένες, 

• έναν εκπαιδευτικό ο οποίος εφαρμόζει την διαφοροποίηση.  

Ετοιμότητα είναι το σημείο εισόδου ενός μαθητή  

σε μια συγκεκριμένη έννοια ή δεξιότητα.  



Σε μια αίθουσα διδασκαλίας η οποία εφαρμόζει  

την διαφοροποίηση ο εκπαιδευτικός πιστεύει  

στις ακόλουθες 4 αρχές: 

• σέβεται το επίπεδο ετοιμότητας του κάθε μαθητή, 

• δίνει σε όλους τους μαθητές δραστηριότητες που είναι εξίσου 

      ενδιαφέρουσες, σημαντικές και ευχάριστες. 

• δίνει σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία να διερευνήσουν τις ουσιώδεις 

έννοιες και δεξιότητες σε βαθμό δυσκολίας, ο οποίος κλιμακώνεται σταθερά 

ανάλογα με τις νοητικές ικανότητες των μαθητών, 

• αναμένει ότι όλοι οι μαθητές θα προοδεύσουν και στηρίζει τη συνεχή 

πρόοδό τους, 

Οι 4 αρχές 



• Ευέλικτα Προγράμματα Σπουδών 

• Ποικίλο έντυπο-ψηφιακό υλικό 

• Ποικιλία πηγών μάθησης 

• Εναρμόνιση στρατηγικών,   
περιεχομένων και βιωματικών   
εμπειριών 

• Αξιοποίηση του Π.Σ. 

• Στήριξη ατομικών διαφορών και 
ιδιαιτεροτήτων 

• Δόμηση «οικολογίας» της τάξης 

• Εκτίμηση του γνωστικού / 
μαθησιακού στιλ 

• Εφαρμογή εναλλακτικών 

διδακτικών μοντέλων 

•Διδασκαλία:  

    με εξατομίκευση 

    με project 

    με μικρές ομάδες 

    διαθεματική-διακλαδική-     
διεπιστημονική 

    στη «ζώνη επικείμενης 
ανάπτυξης» 

    σύνθετη 

•Χρήση νέων τεχνολογιών 

• Διαμόρφωση πολλαπλών 
αναπαραστάσεων περιεχομένου 

• Υποβολή ποικίλων τύπων 
ερωτήσεων και με διαφορετικές  

στρατηγικές 

• Αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών 

• Εναρμόνιση μαθητοκεντρικών και 
επικοινωνιακών διαδικασιών 

• Συνεχής εκτίμηση σταδίων μάθησης 

• Διαφοροποιημένη κατ’ οίκον 
εργασία. 

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν: 

 

 

 
 

 

                                                        ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

 
 

 
 

του κάθε μαθητή 

μέσω ποικίλων διδακτικών διαδικασιών και στρατηγικών διαχείρισης της τάξης, όπως: 

Τις διαδικασίες μάθησης - 
διδασκαλίας(δραστηριότητες  
που θα βοηθήσουν το μαθητή 
να κατανοήσει το περιεχόμενο) 

Τις διαδικασίες αξιολόγησης  
και τα αποτελέσματα             
(πώς ο μαθητής θα δείξει και  
θα επεκτείνει ότι έμαθε / κατανόησε 
και μπορεί να κάνει)                 

Τους στόχους και τα περιεχόμενα 
των μαθημάτων                    
(τι πρέπει ένας μαθητής  
να γνωρίζει - να κατανοεί  
και να είναι σε θέση να κάνει) 

Τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις-αντιλήψεις 

Τα ενδιαφέροντα Τις ανάγκες Τα κίνητρα 
Το μαθησιακό 

προφίλ 

Φλουρής.Γ., 2008, Επιμόρφωση                   

στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης  



Κονδύλια υπάρχουν ή δεν υπάρχουν; 



Ένα κείμενο … 

Γιάννης Τσαρούχης 

Ένα κείμενο του ιδρυτού του Τάγματος των Δερβίσηδων 

Pουμί, περιγράφει ένα διαγωνισμό μεταξύ Κινέζων και 

Βυζαντινών ζωγράφων κατά την παραγγελία ενός 

σουλτάνου. H ομάδα των Κινέζων ζωγράφων κάθε λίγο 

ζητούσε χρώματα και ξανά χρώματα. Oι Βυζαντινοί 

τίποτα. Όταν κάποτε τέλειωσαν, ο σουλτάνος 

παραμέρισε τα παραπετάσματα και αντίκρισε τις 

θαυμάσιες ζωγραφιές των δύο ομάδων. Στην απορία του 

όμως γιατί οι Βυζαντινοί δεν ζητούσαν χρώματα  

άκουσε με έκπληξη από αυτούς ότι το μεγαλύτερο 

διάστημα του χρόνου το αφιέρωσαν στο να καθαρίσουν 

τον τοίχο από τις σκουριές.  



Σας ευχαριστώ ! 

www.tripodis.gr 


