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Περίγραμμα Παρουςίαςησ

► Εννοιολογικϋσ αποςαφηνύςεισ

► Πλαύςιο και προώποθϋςεισ εφαρμογόσ

► Μεθοδολογύα εφαρμογόσ

► Εφαρμογό ςτην τϊξη και ςτην πρϊξη



Αποςαφηνίςεισ

► Σι εύναι η διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα;

► Πώσ την αντιλαμβϊνονται οι εμπλεκόμενοι;

► Παρανοόςεισ

► Επιμορφωτϋσ

► Οι εκπαιδευτικού τησ πρϊξησ



Τι είναι η Διαφοροποιημένη Διδαςκαλία;

■ Εύναι θεωρύα μϊθηςησ;

■ Εύναι ςτρατηγικό διδαςκαλύασ;

■ Εύναι μϋθοδοσ;

■ Εύναι τεχνικό;

■ Εύναι όλα μαζύ;

■ Εύναι η μαγικό λύςη για όλα τα θϋματα λειτουργύασ τησ τϊξησ;



Τι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  Διαφοροποιημένη Διδαςκαλία (Παντελιϊδου, 2008)

► Δεν εύναι ςυνταγό διδαςκαλύασ (Tomlinson, 2000)

► Δεν ταυτύζεται με την εξατομύκευςη τησ διδαςκαλύασ

► Δεν ςημαύνει εργαςύα αποκλειςτικϊ ςε 3-4 ομοιογενεύσ ομϊδεσ

► Δεν αποτελεύ ποςοτικό προςαρμογό αλλϊ ποιοτικό τροποπούηςη
τησ διδαςκαλύασ

► Δεν ςυνεπϊγεται ϋνα χαοτικό περιβϊλλον μϊθηςησ



Τι ΕΙΝΑΙ Διαφοροποιημένη Διδαςκαλία (Tomlinson, 2004)

■ Εύναι μια φιλοςοφύα διδαςκαλύασ, που βαςύζεται ςτην αρχό ότι οι
εκπαιδευτικού προςαρμόζουν την διδαςκαλύα τουσ ςτισ
διαφορετικότητεσ των μαθητών τουσ.

■ Αντύ να εφαρμόζουν το ΑΠ με τον ύδιο τρόπο για όλουσ τουσ
μαθητϋσ, τροποποιούν την διδαςκαλύα τουσ ώςτε να
ανταποκρύνονται ςτα διαφορετικϊ επύπεδα ετοιμότητασ των
μαθητών, ςτουσ διαφορετικούσ τρόπουσ που μαθαύνουν και ςτα
διαφορετικϊ τουσ ενδιαφϋροντα.

■ Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιϊζει εκ των προτϋρων διαφορετικούσ
τρόπουσ για να βοηθόςει τον μαθητό να κατανοεύ και να δεύχνει
ότι ϋμαθε.



Τι ΕΙΝΑΙ Διαφοροποιημένη Διδαςκαλία (ΔΔ) 

• Η διαφοροπούηςη τησ διδαςκαλύασ αντιμετωπύζει τουσ μαθητϋσ ωσ
βιογραφύεσ και όχι ωσ κόπιεσ τησ ύδιασ εικόνασ (Κουτςελύνη, 2006).

• Η τελικό επιλογό τησ διαφοροποιημϋνησ πορεύασ διδαςκαλύασ μπορεύ
να γύνει μόνο από τον εκπαιδευτικό, ο οπούοσ ϋχει μελετόςει και
γνωρύζει το μαθηςιακό προφύλ, τα ενδιαφϋροντα, τα ταλϋντα, τισ
ανϊγκεσ, τισ δυνατότητεσ και ικανότητεσ και το πολιτιςμικό
υπόβαθρο των μαθητών του (Ηall, 2002; Smutny, 2003; Schlechty,
1997).

• Η διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα προγραμματύζεται αλλϊ ςτην ουςύα
τησ εύναι μύα διαδικαςύα αντανακλαςτικό (Tomlinson, 2000).



Ποιοτικά Χαρακτηριςτικά τησ ΔΔ (Παντελιϊδου, 2008)

► Εύναι προςαρμογό τησ διδαςκαλύασ εκ των προτϋρων και όχι μετϊ
από αποτυχύα

► τη ΔΔ η διαφοροπούηςη εύναι οργανικό κομμϊτι τησ διδαςκαλύασ
και όχι ςτϊδιο

► τηρύζεται ςτη λεπτομερό και διαρκό αξιολόγηςη

► Αξιοποιεύ την ευϋλικτη ομαδοπούηςη

► Εύναι ςυμμετοχικό







1ορ  Άξοναρ

Μαθηηήρ

2ορ  Άξοναρ

ΑΠΣ

Πλαίζιο και 

Πεπιεχόμενο

Διαθοποποιημένηρ

Διδαζκαλίαρ

με βάζη 

2 Άξονερ

1. Μαθηζιακή Εηοιμόηηηα

1. Περιεχόμενο

2. Διαδικαζία

3. Τελικό Προϊόν 

4. Μαθηζιακό Περιβάλλον

2. Ενδιαθέρονηα

1. Περιεχόμενο

2. Διαδικαζία

3. Τελικό Προϊόν 

4. Μαθηζιακό Περιβάλλον

3. Μαθηζιακό Προθίλ

1. Περιεχόμενο

2. Διαδικαζία

3. Τελικό Προϊόν 

4. Μαθηζιακό Περιβάλλον



Επιλογέσ Διαφοροποίηςησ τησ Διδαςκαλίασ 
(Βαλιαντό & Νεοφύτου,2017)

• Δελτύα: Ειςόδου/ Εξόδου/ Πορεύασ

• Νοητικά Στηρίγματα

• Εργαςύεσ Αγκυροβολύασ

• Σεχνικό Ρ.Α.Υ.Σ.

• Σρύλιζα

• Καρτϋλα τόχων

• Μαθηςιακό υμβόλαιο

• Σεχνικό KWL (ΓΝΩ.Θ.Ε.)



Επιλογέσ Διαφοροποίηςησ: Νοητικά Στηρίγματα

■ Αφορούν πληροφορύεσ, γνώςεισ, ςτρατηγικϋσ που ανϊλογα με
την δραςτηριότητα, εύναι απαραύτητο να γνωρύζουν οι μαθητϋσ
για να μπορούν να εργαςτούν

■ Τπϊρχουν ςτην τϊξη με τη μορφό βοηθητικού υλικού

■ Δύνουν τη δυνατότητα ςτον μαθητό να εργαςτεύ μόνοσ του

■ Μπορεύ να εύναι δημιούργημα του εκπαιδευτικού αλλϊ κυρύωσ
προώόν εργαςύασ του μαθητό ό ομϊδασ μαθητών

■ Μπορεύ να εύναι διαβαθμιςμϋνα ανϊλογα με τον ςτόχο και να
διαχωρύζονται π.χ. ανϊλογα με το χρώμα

■ Αξιοποιούνται ςε όλεσ τισ φϊςεισ εξϋλιξησ τησ διδαςκαλύασ.



Επιλογέσ Διαφοροποίηςησ: Νοητικά Στηρίγματα (Βαλιαντό & 
Νεοφύτου,2017) 



Επιλογέσ Διαφοροποίηςησ: Νοητικά Στηρίγματα
https://gr.pinterest.com/pin/334462709818092595/ -

/ 



Εφαρμογή ςτην Πράξη

Επιλογέσ  Διαφοροποίηςησ (Καραγεώργου, 2013)

Διαφορετική Στήριξη (ύδιοσ ςτόχοσ)



Εφαρμογή ςτην Πράξη
Ίδιοσ Στόχοσ με Διαφορετική Στήριξη

• Ίδιοσ ςτόχοσ για όλουσ τουσ μαθητϋσ με διαφορετικό επύπεδο
ςτόριξησ.

• Η τϊξη επεξεργϊζεται ϋνα αφηγηματικό κεύμενο. Οι μαθητϋσ
εξοικειώνονται με τα μορφολογικϊ χαρακτηριςτικϊ του κειμϋνου
και καθοδηγούνται ςτην κατανόηςό του από ςυγκεκριμϋνεσ
ερωτόςεισ (τι ϋγινε, πότε ϋγινε, πού ϋγινε;).

• Ο δϊςκαλοσ ζητϊ από τουσ μαθητϋσ να διαβϊςουν ςιωπηρϊ το
κεύμενο και να το κατανοόςουν με τη βοόθεια των ερωτόςεων,
ώςτε ςτη ςυνϋχεια να το ςυζητόςουν.

• Γνωρύζει ότι ςε αυτό την εργαςύα μπορούν να ανταποκριθούν οι
μιςού περύπου μαθητϋσ.



Εφαρμογή ςτην Πράξη
Ίδιοσ Στόχοσ -Διαφορετική Στήριξη

• Έξι (6) μαθητϋσ ϋχουν χαμηλό αναγνωςτικό επύπεδο και χαμηλό
ρυθμό ανϊγνωςησ. τηρύζει αυτούσ τουσ μαθητϋσ δύνοντασ τουσ μια
φωτοτυπύα του κειμϋνου με τισ ερωτόςεισ γραμμϋνεσ ςτο κατϊλληλο
ςημεύο ςτο πλϊι του κειμϋνου, ώςτε να τουσ διευκολύνει να
παρακολουθόςουν το κεύμενο παρϊλληλα με τισ ερωτόςεισ.

• ε τϋςςερισ (4) μαθητϋσ που δεν μιλούν αρκετϊ καλϊ τα ελληνικϊ
δύνει μια φωτοτυπύα με τισ ερωτόςεισ ςτο πλϊι και υπογραμμιςμϋνη
την απϊντηςη ςτο κεύμενο. Επιπλϋον, πριν αρχύςουν να διαβϊζουν το
κεύμενο ςυζητϊ μαζύ τουσ τη ςημαςύα κϊποιων λϋξεων που
ενδεχομϋνωσ δεν γνωρύζουν.

• Με τον τρόπο αυτό εργαςύασ διατηρεύ τον ύδιο ςτόχο για όλα τα
παιδιϊ αλλϊ τα ςτηρύζει με διαφορετικό τρόπο ώςτε να επιτύχουν.



Εφαρμογή ςτην Πράξη

Επιλογέσ  Διαφοροποίηςησ (Καραγεώργου, 2013)

Πολλαπλοί Τρόποι Πρόςβαςησ (ύδιο περιεχόμενο)



Εφαρμογή ςτην Πράξη
Πολλαπλοί Τρόποι Πρόςβαςησ- ίδιο περιεχόμενο

• ε μια ϊςκηςη ςτη Γλώςςα (Β΄) ζητεύται η εξοικεύωςη των
μαθητών με τα αφηγηματικϊ κεύμενα ειδηςεογραφικού τύπου και
η παραγωγό αφηγηματικών κειμϋνων. Οι οδηγύεσ για το δϊςκαλο
ζητούν τη ςύνδεςη τησ εν λόγω ενότητασ με την τυπογραφύα και
τισ εφημερύδεσ.

Ο δϊςκαλοσ ξεκινϊ τη διδαςκαλύα:

• Δύνοντασ ϋνα ςετ ςφραγύδεσ με τα γρϊμματα τησ αλφαβότου και
ζητϊ από τουσ μαθητϋσ να τυπώςουν μηνύματα.

• Έχει ετοιμϊςει μια παρουςύαςη με εικόνεσ και μιλϊ για την ιςτορύα
τησ τυπογραφύασ και ςυζητούν για τισ αλλαγϋσ που ϋφερε η
τυπογραφύα ςτη ζωό των ανθρώπων.



Εφαρμογή ςτην Πράξη
Πολλαπλοί Τρόποι Πρόςβαςησ- ίδιο περιεχόμενο

• τη ςυνϋχεια προβϊλει ϋνα ςύντομο βύντεο από τυπογραφεύο
εφημερύδασ που βρύςκει ςτο διαδύκτυο.

• Έχει φϋρει διϊφορεσ εφημερύδεσ τισ οπούεσ παρατηρούν τα παιδιϊ
(με ϋμφαςη ςτο πϊχοσ, ποιότητα χαρτιού, μϋγεθοσ φύλλων,
μυρουδιϊ κ .ϊ.).

• Κατόπιν πϊνε ςτο βιβλύο και παρατηρούν τισ εικόνεσ ςχετικϊ με το
πωσ ςυντϊςςεται, τυπώνεται και φτϊνει ςτα χϋρια μασ η
εφημερύδα.



Εφαρμογή ςτην Πράξη

Επιλογέσ Διαφοροποίηςησ (Βαλιαντό, 2013)

Ένταξη Ενδιαφερόντων



Εφαρμογή ςτην Πράξη
Ένταξη ενδιαφερόντων

Στόχοσ: Ο μαθητόσ να δύνει οδηγύεσ χρηςιμοποιώντασ υποτακτικό.

• Ο μαθητόσ καλεύται να επιλϋξει ϋνα ςενϊριο ςύμφωνα με το οπούο πρϋπει
να δώςει ςε κϊποιον οριςμϋνεσ οδηγύεσ.

Οι οδηγύεσ μπορεύ να:

- Αφορούν ϋνα παιχνύδι,

- Δύνουν ςε ϋναν φύλο πληροφορύεσ για να βρει το ςπύτι ό το ςχολεύο,

- χετύζονται με την δημιουργύα μιασ καταςκευόσ ,

- ό με οτιδόποτε ϊλλο επιθυμεύ να αςχοληθεύ ο κϊθε μαθητόσ.



Εφαρμογή ςτην Πράξη
Ένταξη ενδιαφερόντων

• Η μορφό παρουςύαςησ των οδηγιών αφόνεται και πϊλι ςτην
ευχϋρεια των μαθητών.

Έτςι οι μαθητϋσ μπορεύ να :

• Φρηςιμοποιόςουν ςυνεχό λόγο για να δώςουν οδηγύεσ,

• Δημιουργόςουν ϋναν ιεραρχημϋνο κατϊλογο υποδεύξεων

• ό να τισ εικονογραφόςουν και να τισ ςυνοδεύςουν με λόγο.



Εφαρμογή ςτην Πράξη (Καράμηνασ, 2020)

Μϊθημα: Γλώςςα Ε΄ Δημοτικού (Β΄ τεύχοσ)

Θεματικό Ενότητα: 10: Μυςτόρια-Επιςτημονικό Υανταςύα

Τποενότητα:  Φαμϋνοι Πολιτιςμού –Ατλαντύδα (ς. 60-61)

τόχοσ: (Προ) Διδαςκαλύα Λεξιλογύου

Απόςπαςμα/ 2η παράγραφοσ

• «Εύναι χαρακτηριςτικόσ ο πλούτοσ των αγαθών που ςυγκϋντρωνε το
νηςύ των Ατλϊντων. Μεταλλεύματα, ξυλεύα, πλούςια πανύδα και χλωρύδα
κι οτιδόποτε θα μπορούςε να δώςει η φύςη ςτον ϊνθρωπο υπόρχαν ςτην
Ατλαντύδα υπερϊφθονα και καταπληκτικϊ. Έχοντασ τϋτοιον πλούτο
αγαθών ςτη διϊθεςό τουσ, οι κϊτοικού τησ καταςκεύαςαν μεγαλοπρεπό
τείχη, ιερά, ανάκτορα, λιμάνια και ναύςταθμουσ. Σεύχη με πρόςοψη
επενδυμϋνη με χαλκό, καςςίτερο και ορείχαλκο, ανϊκτορα και ναούσ
επενδυμϋνουσ με χρυςό, άργυρο, ορεύχαλκο και ελεφαντοςτό, χρυςϊ
λατρευτικϊ αγϊλματα. Όςο για τη Μητρόπολη, την κατοικύα τησ μητϋρασ
του Άτλαντα, όταν ϋνα μικρό κυκλικό νηςύ που περιβαλλόταν από
κυκλικϋσ ζώνεσ ξηρϊσ και θϊλαςςασ, ώςτε να εύναι απόρθητο».





Σχεδιαςμόσ  Δραςτηριοτήτων ΔΔ (με ςτόχο την Κατανόηςη)

Κατανόηςη Εννοιών

Μαθητέσ χωρίσ Δυςκολίεσ Μαθητέσ με Δυςκολίεσ

Ατομική Δραςτηριότητα

1α. το απόςπαςμα του κειμϋνου που

δύνεται ςτουσ μαθητϋσ, τουσ ζητεύται να

εντοπύςουν και να υπογραμμύςουν λϋξεισ

που αναφϋρονται ςε μϋταλλα.

τη ςυνϋχεια καλούνται να αντιςτοιχύςουν

τισ λϋξεισ αυτϋσ με ϋναν απλό περιγραφικό

οριςμό και με την αξιοπούηςη του λεξικού

τουσ.

Οι λϋξεισ που αναμϋνεται να εντοπύςουν

εύναι: χαλκό, καςςύτερο, ορεύχαλκο, χρυςό,

ϊργυρο, ελεφαντοςτό

Ατομική Δραςτηριότητα

1α. Οι λϋξεισ που αναφϋρονται ςε μϋταλλα

εύναι υπογραμμιςμϋνεσ με ϋντονο χρώμα

μϋςα ςτο κεύμενο και παρϊλληλα δύνονται

ςε μια λύςτα.

Δύνεται επύςησ μια ςελύδα με ϋγχρωμα

εικονύδια για τα ςυγκεκριμϋνα μϋταλλα.

Οι μαθητϋσ καλούνται να αντιςτοιχύςουν

το μϋταλλο με το εικονύδιο που ταιριϊζει.



Σχεδιαςμόσ  Δραςτηριοτήτων ΔΔ (με ςτόχο την Κατανόηςη)

Κατανόηςη Εννοιών

Μαθητέσ χωρίσ Δυςκολίεσ Μαθητέσ με Δυςκολίεσ

Ατομική Δραςτηριότητα

1β. το απόςπαςμα του κειμϋνου που

δύνεται ςτουσ μαθητϋσ, τουσ ζητεύται να

εντοπύςουν και να υπογραμμύςουν τισ

λϋξεισ που περιγρϊφουν καταςκευϋσ ςτη

νηςύ των Ατλϊντων.

τη ςυνϋχεια καλούνται να αντιςτοιχύςουν

τισ λϋξεισ αυτϋσ με ϋναν απλό περιγραφικό

οριςμό και με την αξιοπούηςη του λεξικού

τουσ.

Οι λϋξεισ που αναμϋνεται να εντοπύςουν

εύναι: τεύχη, ιερϊ, ανϊκτορα, λιμϊνια,

ναύςταθμουσ, ναούσ

Ατομική Δραςτηριότητα

1β. Οι λϋξεισ που αναφϋρονται ςε

καταςκευϋσ ςτο απόςπαςμα εύναι

υπογραμμιςμϋνεσ με ϋντονο χρώμα μϋςα

ςτο κεύμενο και παρϊλληλα δύνονται ςε

μια λύςτα.

Δύνεται επύςησ μια ςελύδα με εικόνεσ για

τισ ςυγκεκριμϋνεσ καταςκευϋσ.

Οι μαθητϋσ καλούνται να αντιςτοιχύςουν

την καταςκευό με το εικονύδιο που

ταιριϊζει.



Σχεδιαςμόσ  Δραςτηριοτήτων ΔΔ (με ςτόχο την Κατανόηςη)

Κατανόηςη Εννοιών

Μαθητέσ χωρίσ Δυςκολίεσ Μαθητέσ με Δυςκολίεσ

Ομαδική Δραςτηριότητα

2. Οι μαθητϋσ ςυζητούν ςτην ομϊδα τουσ

ποια από τα μϋταλλα που εντόπιςαν ςτην

προηγούμενη δραςτηριότητα χρηςιμο-

ποιούνται και ςτην ςημερινό εποχό.

τη ςυνϋχεια καλούνται να

ςυμπληρώςουν τον ανϊλογο Πύνακα

(ΑΛΛΟΣΕ και ΣΩΡΑ).

Ομαδική Δραςτηριότητα

2. Δύνεται ςτουσ μαθητϋσ μια λύςτα με

μϋταλλα που αξιοποιούνται ςτην

ςύγχρονη εποχό. Κατόπιν ςυζητούν ςτην

ομϊδα τουσ ποια από τα μϋταλλα που

εντόπιςαν ςτο κεύμενο ςτην προηγούμενη

δραςτηριότητα χρηςιμοποιούνται και

ςτην ςημερινό εποχό.

τη ςυνϋχεια δημιουργούν ϋναν Πύνακα με

δυο ςτόλεσ (ΑΛΛΟΣΕ και ΣΩΡΑ), ςτισ

οπούεσ καταγρϊφουν τα αντύςτοιχα

μϋταλλα.



Σχεδιαςμόσ  Δραςτηριοτήτων ΔΔ (με ςτόχο την Κατανόηςη)

Κατανόηςη Εννοιών

Μαθητέσ χωρίσ Δυςκολίεσ Μαθητέσ με Δυςκολίεσ

Ομαδική Δραςτηριότητα

3. Οι μαθητϋσ ςυμπληρώνουν ϋναν

εννοιολογικό χϊρτη με κεντρικό ϋννοια τα

μϋταλλα ό τισ καταςκευϋσ.

τισ ακτύνεσ του γρϊφουν λϋξεισ που

ςχετύζονται καθώσ κι ϊλλεσ ςχετικϋσ τισ

οπούεσ θυμούνται.

Ομαδική Δραςτηριότητα

3. Οι μαθητϋσ ςυμπληρώνουν μια

ακροςτιχύδα με λεξιλόγιο ςχετικό με τα

μϋταλλα και τη χρόςη τουσ. την

ακροςτιχύδα περιλαμβϊνονται λϋξεισ που

υπϊρχουν ςτο απόςπαςμα του κειμϋνου

και αφορούν τα μϋταλλα και τη χρόςη

τουσ.

Για μεγαλύτερη υποςτόριξη των μαθητών

αυτών, ςε κϊθε ςειρϊ τησ ακροςτιχύδασ

ςημειώνεται με παύλεσ ο αριθμόσ των

γραμμϊτων που ςχηματύζουν την

ζητούμενη λϋξη.



Σχεδιαςμόσ  Δραςτηριοτήτων ΔΔ (με ςτόχο την Κατανόηςη)

Κατανόηςη Εννοιών

Μαθητέσ χωρίσ Δυςκολίεσ Μαθητέσ με Δυςκολίεσ

Ομαδική Δραςτηριότητα

4. Οι μαθητϋσ με καταιγιςμό ιδεών μϋςα

ςτην ομϊδα ανακοινώνουν και

καταγρϊφουν επύθετα ό ουςιαςτικϊ που

προϋρχονται ό ςυμπληρώνουν τισ

ονομαςύεσ των μετϊλλων (π.χ. χϊλκινο

ϊγαλμα, χρυςό δακτυλύδι κ .ϊ.).

Ομαδική Δραςτηριότητα

4. Δύνονται οι λϋξεισ με την ονομαςύα των

μετϊλλων καθώσ και επύθετα και

ουςιαςτικϊ που παρϊγονται ό

προϋρχονται από αυτϋσ.

Ζητεύται από τουσ μαθητϋσ να

αντιςτοιχύςουν τισ ςχετικϋσ λϋξεισ.



Διαπιςτώςεισ - Αναςτοχαςμόσ

► Η ΔΔ εύναι ςυνδυαςμόσ πολλών θεωριών και εκπαιδευτικών μεθόδων
και πρακτικών.

► Τπϊρχει ϋλλειψη εμπειρικών δεδομϋνων και ειδικότερα ςτην χώρα μασ.

► Απαιτεύται περιςςότερη διερεύνηςη για την πρακτικό εφαρμογό τησ
ΔΔ.

► Πολύ καλό ωσ θεωρητικό περιγραφό και παρουςύαςη αλλϊ
«ανϋφικτη/ ανεφϊρμοςτη» ςτισ παρούςεσ ςυνθόκεσ τησ ςχολικόσ μασ
πραγματικότητασ, εξαιτύασ…

■ του «αςφυκτικού» κλειςτού Π,

■ του «απαρϊβατου» Ωρολογύου Προγρϊμματοσ,

■ τησ ελλιπούσ ςυςτηματικόσ επιμόρφωςησ,

■ τησ ϋλλειψησ ποικιλόμορφου εκπαιδευτικού υλικού.
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