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Διαφορετικός μαθητής  
«Διαφορετική» διδασκαλία 

Αλλαγή εκπαιδευτικών προτύπων 

Ken Robinson  

http://www.youtube.com/watch?v=MukR5xt3s6w&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=MukR5xt3s6w&feature=share


Πολυμορφία μαθητικού 

πληθυσμού 

Κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις 

 Μετακινήσεις των οικονομικών 

μεταναστών. 

 Ανθρωπιστικό δικαίωμα κάθε 

παιδιού για πρόσβαση στο αγαθό της 

εκπαίδευσης, χωρίς διαχωρισμούς 

και αποκλεισμούς.  
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Αιτίες ανομοιογένειας των 

μαθητών (1) 

α) Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και το 

πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας 

(διαφορετικά βιώματα, διαφορετικός 

βαθμός γνώσης της κυρίαρχης γλώσσας 

του σχολείου). 

β) Η διαφορετική στάση απέναντι στο 

σχολείο. Εξαρτάται από τα κίνητρα, τα 

ενδιαφέροντα και το νόημα που 

αποδίδεται στις διεργασίες του σχολείου. 
4 



γ) Οι διαφορετικές γνωστικές δομές και 

λειτουργίες, διαφορετικές δίοδοι 

πρόσβασης στη γνώση, διαφορετικοί 

ρυθμοί και στυλ μάθησης. 

δ) Οι διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας. 

ε) Οι διαφορετικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και δυνατότητες. 

στ) Οι ιδιαιτερότητες (ΑμΕΑ, ΑμΑ). 
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Αιτίες ανομοιογένειας των 

μαθητών (2) 



Σύγχρονες θεωρίες μάθησης (1) 

Γνωστικές θεωρίες μάθησης 
 

Η μάθηση είναι διαδικασία ατομική.  

Είναι η νοητική αναδιοργάνωση της 

εμπειρίας και η ένταξή της σε 

προϋπάρχοντα σχήματα γνώσης. 
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Κοινωνιοπολιτιστικές 

θεωρίες μάθησης 
 

Η μάθηση είναι διαδικασία συλλογική.  

Συντελείται μέσω της κοινωνικής 

εμπειρίας/αλληλεπίδρασης. 
 

(κοινωνικός εποικοδομισμός, ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης)  
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Σύγχρονες θεωρίες μάθησης (2) 



Επομένως κάθε μαθητής/τρια: 
 

 Θέλει το δικό του χώρο και χρόνο 
για να αναπτυχθεί. 

 Αναπτύσσεται με το δικό του 
τρόπο. 

 Έχει ανάγκη τον «άλλο» για να 
οικοδομήσει τη γνώση. 
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Σύγχρονες θεωρίες μάθησης (3) 
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Ενδεικτικές 

παιδαγωγικές 

θεωρίες για τη  
διαφοροποιημένη 

διδασκαλία 



Κάθε μαθητής αξιοποιεί δικούς του 

τρόπους πρόσβασης στην 

κατανόηση και ερμηνεία της 

πραγματικότητας. 
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Θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης: Gardner 
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Τύποι νοημοσύνης κατά Stenberg 

Αναλυτική 

νοημοσύνη 

Πρακτική 

νοημοσύνη 

Δημιουργική 

Νοημοσύνη 

 Βήματα στο συλλογισμό 

 Διαγράμματα ροής 

 Σύγκριση  και 

αντιπαραβολή 

 Ανίχνευση λάθους 

 Ταξινόμηση, 

ομαδοποίηση 

 Λογικός συλλογισμός 

 Κρίση και κριτική 

 Επεξήγηση σε άλλους 

 Διατύπωση υποθέσεων 

και παραγωγή 

συμπερασμάτων 

 Εξήγηση της 

προβληματικής 

κατάστασης με 

παραδείγματα  

 Αναζήτηση ανάλογων 

καταστάσεων 

 Συγκεκριμένα 

παραδείγματα 

 Εμπράγματες 

δραστηριότητες 

 Επίλυση συγκρούσεων 

 Προσαρμογή σε νέες 

καταστάσεις 

 Σχεδίαση ως τρόπος 

επεξήγησης 

 Σχεδιασμός νέων 

πραγμάτων 

 Εναλλακτικές λύσεις και 

μέθοδοι 

 Παρατήρηση πραγμάτων 

που άλλοι άνθρωποι 

τείνουν να αγνοήσουν. 

 Διατύπωση δημιουργικών 

υποθέσεων: «Τι θα 

συνέβαινε εάν». 

 Δραματουργία 

 Εφευρετικότητα 



13 

Παραδείγματα διαφορετικού 

τύπου νοημοσύνης-πρόσληψης (1) 

 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΜΙΑΣ  ΕΙΔΗΣΗΣ 
 

 Θέλουμε να ξέρουμε και τις πιο μικρές 
λεπτομέρειες για το θέμα (Αναλυτική 
νοημοσύνη). 

 Θέλουμε να ξέρουμε γιατί αυτό το ζήτημα 
θεωρείται σημαντικό (Πρακτική νοημοσύνη). 

 Θέλουμε να ξέρουμε πώς μπορεί κάποιος 
να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες 
με εναλλακτικούς τρόπους (Δημιουργική 
νοημοσύνη). 
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  ΕΝΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΥ 
 

 Γράψτε όλους τους αριθμητικούς 
συνδυασμούς που φτιάχνουν το 5 
(Αναλυτική νοημοσύνη). 

 Βρείτε αντικείμενα στην τάξη και στο σπίτι 
που να έχουν σχέση με τον αριθμό 5 
(Πρακτική νοημοσύνη). 

 Γράψτε ένα ποίημα ή αίνιγμα για το 5 που 
να μας βοηθήσει να καταλάβουμε με 
πολλούς ασυνήθιστους τρόπους τον 
αριθμό αυτό (Δημιουργική νοημοσύνη). 

Παραδείγματα διαφορετικού 

τύπου νοημοσύνης-πρόσληψης (2) 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Λειτουργεί διαμεσολαβητικά. Οργανώνει 

διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα, στα 

πλαίσια των οποίων ο μαθητής έχει τη 

δυνατότητα:  
 

να εκφραστεί,  

να διερευνήσει, 

να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον  

και έτσι να οικοδομήσει τη γνώση του. 
 



Η διαφοροποιημένη 

παιδαγωγική 

16 

Εστιάζει στις διαδικασίες μάθησης, για τον 

κάθε μαθητή ξεχωριστά. 
 

Στοχεύει στη διαμόρφωση ευέλικτου πλαισίου 

που επιτρέπει στον καθένα να ακολουθεί  

τις δικές του διαδρομές, 

τους δικούς του ρυθμούς, 

τους δικούς του τρόπους μάθησης, 

και να ανταλλάσσει  τις μαθησιακές του 

εμπειρίες με τους άλλους. 
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
Είναι 

η  προσαρμογή της διδασκαλίας,  (οργανωτική 

και παιδαγωγική) ώστε να ανταποκριθούμε 

στις διαφορετικές ανάγκες μαθητών σε 

ανομοιογενείς τάξεις, λαμβάνοντας υπόψη 

τις διαφορές των μαθητών ως προς: 

 τον βαθμό ετοιμότητάς τους (επίπεδο 

επίδοσης) 

 το μαθησιακό τους στυλ  (τον ιδιαίτερο 

τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν) και 

 τα ενδιαφέροντά τους. 
                                                                                                             (Tomlinson, 2001) 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

Χώρου 

Οργάνωσης τάξης 

Μεθόδων 

Ρυθμού μαθήματος 

Αριθμού ασκήσεων 

Μέσων 

Δραστηριοτήτων 

Μορφής αξιολόγησης 

Σκοπού – στόχων 

Περιεχομένου 

Ασκήσεων-δραστηριοτήτων 

Τελικού Προϊόντος- 

αποτελέσματος 

Επικοινωνίας-Αλληλεπίδρασης 

μαθητών 

Επικοινωνίας-Αλληλεπίδρασης 

εκπαιδευτικών με μαθητές 

Αξιολόγησης 

Ανατροφοδότησης 
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Διαφοροποίηση 

1) Ως προς το περιεχόμενο 

Εστιάζεται στο τι πρέπει να μάθουν όλοι οι 

μαθητές με βάση τις πυρηνικές γνώσεις και 

δεξιότητες. Διασφαλίζει την πρόσβαση όλων 

τους στις βασικές πηγές πληροφοριών. 
 

Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες ή ατομικά. Οι 

στόχοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα και το σημείο αφετηρίας του κάθε 

παιδιού (π.χ. διαφορετικοί ρόλοι σε μία 

εργασία). 



Διαφοροποίηση 

2) Ως προς τη διαδικασία 
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 Αναφέρεται στις διαφοροποιημένες 

δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλακεί ο 

μαθητής, προκειμένου να κατανοήσει το 

περιεχόμενο και να κατακτήσει τη γνώση. 
 

π.χ.: κοινός ο στόχος για όλα τα παιδιά (να 

φτιάξουν κάτι), αλλά παροχή της δυνατότητας 

να επιλέξουν μόνα τους τον τρόπο με τον 

οποίο θα το κάνουν, τον χρόνο που θα 

χρειαστούν, τα μέσα και τις στρατηγικές που 

θα χρησιμοποιήσουν. 
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Διαφοροποίηση 

3) Ως προς το αποτέλεσμα 

Στοχεύει στην εφαρμογή και παρουσίαση  

με διαφορετικούς τρόπους και μέσα,  

της νεοαποκτηθείσας γνώσης ή 

δεξιότητας μέσα από μια τελική εργασία 

(τελικό αποτέλεσμα).  
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Διαφοροποίηση 

4) Ως προς το μαθησιακό 

περιβάλλον 

Αναφέρεται στους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να διαφοροποιηθεί η 

σχολική τάξη (οργάνωση χώρου, 

θερμοκρασίας, έπιπλα, μέσα, 

πρόσβαση στα μέσα, αισθητική, 

χρώματα), ώστε να αποτελεί ένα άνετο 

περιβάλλον που ενισχύει τη μαθησιακή 

προσπάθεια του κάθε μαθητή. 
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Διαφοροποίηση 

5) Ως προς την αξιολόγηση 

Κατά την αξιολόγηση του τελικού 

αποτελέσματος, διαφοροποιούνται οι 

τρόποι με τους οποίους θα 

αποτιμηθεί το τι κατέκτησαν οι 

μαθητές. 



Αποτελέσματα διαφοροποιημένων 

παρεμβάσεων 
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Όλοι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 

να «πετύχουν» σε κάτι από αυτά που 

τους προτείνονται. 
 

Αποκτούν αυτοπεποίθηση ώστε να 

τολμήσουν και το πιο απαιτητικό. 
 

Είναι όλοι ενεργοί κατά τη διαδικασία 

της μάθησης και αλληλεπιδρούν. 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
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•Εξατομικευμένη διδασκαλία σε κάθε μαθητή  

•Ομοιογενείς τάξεις/ομάδες  

•Έμφαση στη διδασκαλία των ίδιων θεμάτων 

•Υψηλότερες προσδοκίες από τους «καλούς» 

μαθητές σε σχέση με τους μαθητές του μέσου 

όρου  

•Χαμηλότερες προσδοκίες από τους μαθητές 

με Μαθησιακές Δυσκολίες σε σχέση με τους 

μαθητές του μέσου όρου  

•Υποκατάστατο εξειδικευμένων υπηρεσιών  



Διαφοροποιημένη διδασκαλία =  
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Αλλαγή όλων αυτών που συμβαίνουν σε μια 

τάξη. 

Σχεδιασμός εκ των προτέρων με βάση τη 

διαφορετικότητα των μαθητών. 

Περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική.  

Μαθητοκεντρική. 

Εξελικτική με την εμπλοκή μαθητών και 

εκπαιδευτικών στις διαδικασίες. 

Ένα κράμα διδασκαλίας σε όλη την τάξη, σε 

μικρές ομάδες και σε μεμονωμένους μαθητές.  

Διδασκαλία που ανταποκρίνεται στη 

διαφορετικότητα. 



Δεν είναι μια εξατομικευμένη προσέγγιση. 

Είναι μια προσέγγιση που ενδιαφέρεται 

για το ατομικό μέσα στο συλλογικό. 

Είναι μια προσέγγιση που δίνει κίνητρο 

και νόημα σε όλους 

(μαθητές και εκπαιδευτικούς),  

που σέβεται, που ενθαρρύνει και ενισχύει 

τη συμμετοχή. 
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Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
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Βασικές παιδαγωγικές αρχές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Οι μαθητές: 

Προσλαμβάνουν αυτό που είναι σημαντικό για τους 

ίδιους. 

Κατασκευάζουν τη νέα γνώση στηριγμένοι στις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις. 

Μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. 

Μαθαίνουν μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Ενισχύονται από ένα θετικό συναισθηματικό κλίμα. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Οι διαφορές των μαθητών 

αγνοούνται ή αντιμετωπίζονται  

ως  προβληματικές . 

  Οι διαφορές των μαθητών μελετώνται 

ως βάση για τον       προγραμματισμό 

και την οργάνωση της διδασκαλίας. 

Η αξιολόγηση γίνεται συνήθως 

στο τέλος για να διαπιστωθεί 

«ποιος κατέκτησε  τη γνώση». 

  Η αξιολόγηση είναι συνεχής και 

διαγνωστική με σκοπό την        

προσαρμογή της διδασκαλίας στις 

ανάγκες των μαθητών. 

Επικρατεί σχετικά στενή 

αντίληψη για την νοημοσύνη.  

   Γίνεται αποδεκτό ότι η νοημοσύνη 

έχει πολλαπλές μορφές.  

Σπάνια λαμβάνεται υπόψη το 

ενδιαφέρον των μαθητών.  

  Οι μαθητές συχνά καθοδηγούνται, 

ώστε να κάνουν μαθησιακές επιλογές 

με βάση τα ενδιαφέροντά τους.  

Η διδασκαλία κατευθύνεται 

αποκλειστικά από την 

προσπάθεια  κάλυψης της ύλης 

του Α.Π. 

  Το Α.Π., η ετοιμότητα, το ενδιαφέρον 

και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών 

συνδιαμορφώνουν τη διδασκαλία.  
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Χρησιμοποιείται ένα και 

μοναδικό εγχειρίδιο. 

  Παρέχονται πολλαπλά μέσα 

προσέγγισης της γνώσης. 

Συνήθως προσεγγίζεται μια και 

μοναδική ερμηνεία των 

δεδομένων. 

  Επιχειρούνται συστηματικά πολλαπλές 

προσεγγίσεις των δεδομένων. 

Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τη 

μαθησιακή συμπεριφορά των 

μαθητών. 

 Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, 

ώστε να ανεξαρτητοποιηθούν 

περισσότερο πράττοντας. 

Ο εκπαιδευτικός επιλύει 

προβλήματα.  

 Οι μαθητές αλληλοβοηθούνται και μαζί 

με τον εκπαιδευτικό λύνουν προβλήματα.  

Συχνά χρησιμοποιείται μια και 

μοναδική μορφή αξιολόγησης.  

 Οι μαθητές αξιολογούνται με 

πολλαπλούς τρόπους.  

Η μάθηση εστιάζεται στην 

απομνημόνευση γεγονότων και 

την απόκτηση δεξιοτήτων.  

 Η μάθηση εστιάζεται στη χρήση βασικών 

δεξιοτήτων για την αντίληψη και την 

κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών. 
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«Οι νέοι πλήττουν,  

οι εκπαιδευτικοί αμφιβάλλουν,  

η έννοια του σχολείου θολώνει:  

το σχολείο βρίσκεται σε κρίση…» 
 

(Bernard Charlot, Το σχολείο αλλάζει) 

«Διαφοροποιημένη παιδαγωγική» 

 = 

«Παιδαγωγική της επιτυχίας» 

επομένως ας δοκιμάσουμε: 
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