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Δεν υπάρχει «μέσος μαθητής» 



Μαθητές  

Εκπαιδευτικός 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 



ΣΧΗΜΑ ΟΞΥΜΩΡΟ; 

Διαθεματικότητα  
Υπερφορτωμένη & 

δυσνόητη ύλη  

Περιορισμέν
η 

αποτελεσματ
ικότητα 



ΣΧΗΜΑ ΟΞΥΜΩΡΟ; 

Διαθεματικότητα  
Υπερφορτωμένη & 

δυσνόητη ύλη  

Περιορισμέν
η 

αποτελεσματ
ικότητα 

Χαμηλή επίδοση – Σχολική Αποτυχία 



ΣΧΗΜΑ ΟΞΥΜΩΡΟ; 

Διαθεματικότητα  
Υπερφορτωμένη & 

δυσνόητη ύλη  

Περιορισμέν
η 

αποτελεσματ
ικότητα 

Περιορισμένη αποτελεσματικότητα 

Χαμηλή επίδοση – Σχολική Αποτυχία 

Τι μαθητές παράγει το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα; 



Μαθητές  

Εκπαιδευτικός 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 





ΕΙΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ, ΔΕΝ ΘΑ  
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΟΥΤΕ ΡΕΥΜΑ! 



 



 

ONE SIZE FITS ALL ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ 



 

ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ:  
«ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ» ΔΕΝ ΕΝΟΟΥΜΕ 
ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ !! 



 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 
είναι φιλοσοφία της εκπαίδευσης, η 
οποία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των μαθητών και 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές 
λαμβάνουν κατάλληλες ευκαιρίες 
μάθησης, καθώς και την 
ανατροφοδότηση που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.  

 

(Tomlinson, 2000)  

 



• Αναγκαιότητα Διαφοροποίησης 

 

 

 

 

 

• Ένα παράδειγμα διαφοροποίησης περιεχομένου 

Προογρανωτής παρουσίασης 

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ CAROL ANN TOMLINSON 



• Αναγκαιότητα Διαφοροποίησης 

 

 

 

 

 

• Ένα παράδειγμα διαφοροποίησης περιεχομένου 

Προογρανωτής παρουσίασης 

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ CAROL ANN TOMLINSON 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… πάζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 

17 

 

 

 (Tomlinson, 1999)  



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… παζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 

18 

ΑΡΧΕΣ 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… παζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 

19 

διδασκαλία 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… παζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 

20 

μαθητής 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… παζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 

21 στρατηγικές 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… παζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 

22 

ΑΡΧΕΣ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ (Tomlinson, 1995) 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ (Tomlinson, 1995) 

Έννοιες και 
αρχές 

αξιολόγηση 

Ευέλικτη 
ομαδοποίηση 

διερευνητική 
μάθηση 



Βασικές αρχές 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΟΧΙ ΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΠΑΙΤΕΙ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΤΟ 
ΜΑΘΗΤΗ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… παζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 

26 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… παζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 

27 στρατηγικές 



Κάθε μαθητής έχει το  

Portfolio του 

28 



Γραφήματα 

 Διαγράμματα Venn 

 Εννοιολογικοί χάρτες 

 Γραφήματα 

29 



30 

Κάρτες απάντησης 



Κάρτες απάντησης 

31 

Κάρτες που σηκώνουν ΟΛΟΙ οι μαθητές 

για να απαντούν σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις 

  

-αυξάνουν τη συμμετοχή των μαθητών  

-οι μαθητές μαθαίνουν από τους 

συμμαθητές τους  

-ο δάσκαλος παρακολουθεί την 

κατανόηση όλων των μαθητών  

 

Μειονέκτημα: Κλειστού τύπου ερωτήσεις 



x +
__:

. !

?,

A B

C D

Red Blue

Green Purple

N Adj V

P Adv Pre

Agree

Dis-

agree

True

False

Yes

No

Math Operations

Punctuation

Multiple Choice

Generic - Values Assigned

based on content

Parts of Speech

General General General

Senate
House of

Represen

tatives

Social Studies

 Content

Happy ~ Sad Faces

     Classroom
RESPONSE CARDS

ΟΥ Ρ ΕΠΙΘ 

ΕΠΙΡ ΠΡΟΘ ΣΥΝΔ ; 

Στίξη 

Μαθηματικές πράξεις 

: 

Α Β 

Γ Δ 

Κάρτες πολλαπλών 

επιλογών 

 

 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Σωστό 

Λάθος 

Συμφωνώ 

 

Διαφωνώ 

 

 

 

 

 

εκτελεστική 

δικαστική 

νομοθετική 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

= 

3 2 

5 8 
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Μέρη του Λόγου 



33 

Τρίλιζα  

Think-Tac-Toe 



Βασικές ενέργειες 

Ενέργειες μέτριας 

δυσκολίας 

Ενέργειες σε 

βάθος, εξειδίκευση 

Ζωγραφική,  

ποίηση, κείμενο,  

θεατρικό 

επιτραπέζιο παιχνίδι 

34 

Τρίλιζα  

Think-Tac-Toe 

Οι εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει ο ίδιος συγκεκριμένες 
εργασίες για τις ομάδες. 



 Τρίλιζα (Think-Tac-Toe) 

Γράψε τα 3 ονόματα 

που έλαβαν μέρος 

στη μάχη των 

Θερμοπυλών και ένα 

χαρακτηρισμό τους  

Ανάφερε τις 

βασικές ενέργειες 

του Λεωνίδα 

Ζωγράφισε το 

Λεωνίδα και τον 

Ξέρξη 

Φτιάξε μια ρίμα ή 

ένα μικρό ποίημα 

για τη μάχη των 

Θερμοπυλών 

Ποιες είναι οι αιτίες 

της μάχης των 

Θερμοπυλών 

Ποια είναι τα 

αποτελέσματα της 

μάχης των 

Θερμοπυλών 

Φτιάξτε μία μακέτα 

της μάχης των 

Θερμοπυλών 

Γράψε ένα νέο 

τέλος μάχης των 

Θερμοπυλών και τις 

επιπτώσεις  

Φτιάξε ένα 

επιτραπέζιο 

παιχνίδι για τη μάχη 

των Θερμοπυλών 

35 



 Τρίλιζα (Think-Tac-Toe) 

Γράψε τα 3 ονόματα 

που έλαβαν μέρος 

στη μάχη των 

Θερμοπυλών και ένα 

χαρακτηρισμό τους  

Ανάφερε τις 

βασικές ενέργειες 

του Λεωνίδα 

Ζωγράφισε το 

Λεωνίδα και τον 

Ξέρξη 

Φτιάξε μια ρίμα ή 

ένα μικρό ποίημα 

για τη μάχη των 

Θερμοπυλών 

Ποιες είναι οι αιτίες 

της μάχης των 

Θερμοπυλών 

Ποια είναι τα 

αποτελέσματα της 

μάχης των 

Θερμοπυλών 

Φτιάξτε μία μακέτα 

της μάχης των 

Θερμοπυλών 

Γράψε ένα νέο 

τέλος μάχης των 

Θερμοπυλών και τις 

επιπτώσεις  

Φτιάξε ένα 

επιτραπέζιο 

παιχνίδι για τη μάχη 

των Θερμοπυλών 

36 



1. Γράφουμε προτάσεις που 
ξεκινούν με τα ρήματα του ζαριού 
και τις μοιράζουμε στις ομάδες.  

2. Οι μαθητές κάνουν τις 
δραστηριότητες που προτείνει η 
ζαριά τους. 

3. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα 
προϊόντα της. 

    Προτείνω 

Περιγράφω 

Μπορούμε να έχουμε διαφορετικά ζάρια με 
τις δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις 
διαφορετικές ομάδες 

37 

Κύβοι 



Συγκρίνω το στρατό των Περσών με αυτό των 
Ελλήνων 

Περιγράφω τη μάχη των Θερμοπυλών 

Σχεδιάζω το πεδίο μάχης των Θερμοπυλών 

Υποστηρίζω την απόφαση του Λεωνίδα να 
παραμείνει στη μάχη 

Προτείνω εικονική επίσκεψη στο μουσείο των 
Θερμοπυλών 

Συζητώ την προδοσία του Εφιάλτη 

 

 38 

Κύβοι 

Περιγράφω 



- Κάρτες Εξόδου (Exit Cards) - 

39 



Τι είναι οι Κάρτες Εξόδου; 

Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε 
κάθε τάξη και σε 
κάθε μάθημα 

40 

Οι Κάρτες Εξόδου είναι απαντήσεις των 
μαθητών σε ερωτήσεις στο τέλος μιας 
διδακτικής 
δραστηριότητας/μαθήματος/ημέρας 

Δηλώνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

 



Ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος 
ερωτήσεων για τις Κάρτες Εξόδου; 

 

Οι ερωτήσεις πρέπει 
να είναι σύντομες.  

Να απαιτούνται μόνο 
λίγα λεπτά για να τις 
διαβάσει και να τις 
απαντήσει κανείς. 

Γίνεται σύντομη 
αξιολόγηση.  

Κύκλωσε εάν η παρακάτω 

συνάρτηση είναι γνησίως 

μονότονη;  

 

f(x)=ex 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Β΄ Λυκείου 



Πόσο χρόνο απαιτεί; 

Περίπου από 1’ με 2’ έως 10’ με 15’ λεπτά, 
ανάλογα με την ερώτηση που ο εκπαιδευτικός 
θέτει 

42 



Μερικά παραδείγματα… 

Α’ Γενικές ανοιχτού τύπου ερωτήσεις: 
 

1. Γράψε ένα πράγμα που έμαθες σήμερα. 
2. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο σήμερα; 
3. Γράψε κάτι που σε βοήθησε να μάθεις σήμερα.  
4. Ποια συσχέτιση έκανες σήμερα που σε έκανε να πεις: 

“Αχά! Το κατάλαβα! “ 
5. Γράψε κάτι που δεν καταλαβαίνεις ακόμη... 
6. Η ομαδική δουλειά σου φαίνεται ευκολότερη ή 

δυσκολότερη; Παρακαλώ εξήγησε. 
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Μερικά παραδείγματα… 

Β’ Ερωτήσεις περιεχομένου: 
 

1. Βάλε στη σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: 
0,2    2,0     1,2 

 
2. Δώσε το άθροισμα των προσθέσεων:…. 
 
3. Γράψε τρία καλολογικά στοιχεία από το κείμενο :…. 
 
4.  Βάλε σε μπλε κύκλο τους αρχηγούς των Ελλήνων και σε κόκκινο των 

Περσών:   Ξέρξης   Θεμιστοκλής   Λεωνίδας   Μαρδόνιος  
 
5. Που ζουν οι Αβοριγίνες;  
 
6. Τι επιπτώσεις έχει το φαινόμενο αύξησης των υδάτων στους 

ωκεανούς; 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… παζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Εργασίες με νόημα Ευέλικτη ομαδοποίηση Διαρκής αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

διαφοροποιούν 

Περιεχόμενο Διαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 

Σύμφωνα με των μαθητών τα… 

Ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ 

Μέσα από μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών  

εννοιολογικοί χάρτες… κύβοι… τρίλιζα… μαθησιακά συμβόλαια… παζλ… κέντρα 

μάθησης… ανεξάρτητη μελέτη… άγκυρες… κάρτες απάντησης… κάρτες εξόδου… 

κτλ…  

Ποιοτικά ΑΠΣ Κοινότητα 

εργασίας 
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μαθητής 



(Tomlinson et al., 2004) 



Μαθησιακή 
ετοιμότητα 

(Tomlinson et al., 2004) 



Μαθησιακή 
ετοιμότητα 

Ενδιαφέροντα 

(Tomlinson et al., 2004) 



Μαθησιακή 
ετοιμότητα 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό 
προφίλ 

(Tomlinson et al., 2004) 



Μαθησιακή 
ετοιμότητα 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό 
προφίλ 

(Tomlinson et al., 2004) 

 
 

ΤΙ & ΠΟΥ; 
 
 



Μαθησιακή 
ετοιμότητα 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό 
προφίλ 

(Tomlinson et al., 2004) 

•Περιεχόμενο  
•Διαδικασία  
•Μαθησιακό  
περιβάλλον  
•Προϊόν 



Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 

54 



Η μαθησιακή ετοιμότητα αποτελεί «το σημείο 
εισόδου του μαθητή σε σχέση με ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ή ικανότητα» και  διαφοροποιείται 
από μαθητή σε μαθητή. Έτσι, ο εκπαιδευτικός 
αναμένεται να λαμβάνει υπ’ όψη του τις 
ατομικές και ενδοατομικές διαφορές του 
μαθητή με εεα που εξ ορισμού είναι ιδιαίτερα 
αυξημένες.  
 

 (Tomlinson, 1999:11)  
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Πως θα διδάσκαμε  

κολύμβηση;  
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Αρχάριος 

κολυμβητής 

57 

Μέτριος 

κολυμβητής 

Προχωρημένος

κολυμβητής 



    Αργός, αλλόγλωσσος, με 
μαθησιακές δυσκολίες, 
με αναπηρία… 
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Τυπικός 

μαθητής 

Χαρισματικός, 

ευφυής, γνώστης 

του αντικειμένου… 



ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

Αξιολογούμε την ετοιμότητα με: 
• Ατομικά - Ομαδικά  

• Διαγνωστικά τεστ, παρατήρηση, διαγωνίσματα 

• Διαρκής αξιολόγηση 

 

και δημιουργούμε δραστηριότητες 
διαβαθμισμένης δυσκολίας: 

 

• Ρυθμός ή βάθος διδασκαλίας 

• Πηγές και υλικά ανάλογα με το επίπεδο 

• Κλιμακωτή στήριξη  

• Ευέλικτη ομαδοποίηση 

• Συναισθηματική υποστήριξη  
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equalizer 
Συγκεκριμένο  Αφηρημένο 

Απλό  Σύνθετο 

Βασικό Μετασχηματικό 

Μονοδιάστατο Πολυδιάστατο 

Μικρά βήματα Μεγάλα βήματα 

Αυστηρά δομημένο Ανοιχτό 

Μικρή ανεξαρτησία Μεγάλη ανεξαρτησία 

Αργά  Γρήγορα 

Ρυθμίζουμε την ΚΟΝΣΟΛΑ 



equalizer 
Συγκεκριμένο  Αφηρημένο 

Απλό  Σύνθετο 

Βασικό Μετασχηματικό 

Μονοδιάστατο Πολυδιάστατο 

Μικρά βήματα Μεγάλα βήματα 

Αυστηρά δομημένο Ανοιχτό 

Μικρή ανεξαρτησία Μεγάλη ανεξαρτησία 

Αργά  Γρήγορα 

Ρυθμίζουμε την ΚΟΝΣΟΛΑ 



equalizer 
Συγκεκριμένο  Αφηρημένο 

Απλό  Σύνθετο 

Βασικό Μετασχηματικό 

Μονοδιάστατο Πολυδιάστατο 

Μικρά βήματα Μεγάλα βήματα 

Αυστηρά δομημένο Ανοιχτό 

Μικρή ανεξαρτησία Μεγάλη ανεξαρτησία 

Αργά  Γρήγορα 

Ρυθμίζουμε την ΚΟΝΣΟΛΑ 



Διαβαθμισμένες Εργασίες (tiered activities)  

Έννοια προς κατανόηση 
ή 

Δεξιότητα προς ανάπτυξη 

Χαμηλότερο  
επίπεδο  

Κανονικό επίπεδο Υψηλότερο  
επίπεδο 

•Πρώτα σχεδιάζουμε μια δραστηριότητα κανονικού επιπέδου 
•Μετά την προσαρμόζουμε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.  
•Κάποιες δραστηριότητες ίσως είναι ίδιες ή ελάχιστα διαφοροποιημένες 

“Προσαρμογή της δραστηριότητας” 
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Διαβαθμισμένες Εργασίες (tiered activities)  

Έννοια προς κατανόηση 
ή 

Δεξιότητα προς ανάπτυξη 

•Πρώτα σχεδιάζουμε μια δραστηριότητα κανονικού επιπέδου 
•Μετά την προσαρμόζουμε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.  
•Κάποιες δραστηριότητες ίσως είναι ίδιες ή ελάχιστα διαφοροποιημένες 

“Προσαρμογή της δραστηριότητας” 
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Περιγράψτε τα 

αποτελέσματα της 

μάχης των 

Θερμοπυλών στην 

εξέλιξη των 

Μηδικών πολέμων  

Χαμηλότερο  
επίπεδο  

Υψηλότερο  
επίπεδο 



Διαβαθμισμένες Εργασίες (tiered activities)  

Έννοια προς κατανόηση 
ή 

Δεξιότητα προς ανάπτυξη 

•Πρώτα σχεδιάζουμε μια δραστηριότητα κανονικού επιπέδου 
•Μετά την προσαρμόζουμε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.  
•Κάποιες δραστηριότητες ίσως είναι ίδιες ή ελάχιστα διαφοροποιημένες 

“Προσαρμογή της δραστηριότητας” 
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Τι θα συνέβαινε εάν οι 

Έλληνες παραδίνονταν 

από την αρχή και δεν 

αντιστέκονταν  ηρωικά 

στις Θερμοπύλες; 

Περιγράψτε το 

τέλος της μάχης 

των 

Θερμοπυλών 

Περιγράψτε τα 

αποτελέσματα της 

μάχης των 

Θερμοπυλών στην 

εξέλιξη των 

Μηδικών πολέμων  



Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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Το μαθησιακό προφίλ  αποτελεί 
μία σύνοψη που εμπεριέχει 
στοιχεία σχετικά με το πώς 
ένας συγκεκριμένος μαθητής 
μαθαίνει. Ενδιαφέρουν, για 
παράδειγμα, αναπτυξιακά, 
νοητικά, πολιτισμικά 
στοιχεία. 
 

 (Tomlinson, 1999)  
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Sonbuchner, G.M. (2004). Help yourself: How to 
take advantage of your learning styles. New 
Readers Press, Division of ProLiteracy 
Worldwide. 

 
6ομάδες από 5 ερωτήσεις καθεμία (Ν=30) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ  

ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 



(Sonbuchner, 2004) 
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Α΄ Ομάδα Ανάγνωση.  

     Καταλαβαίνω κάτι καλύτερα όταν το διαβάζω 

Β΄ Ομάδα Γραφή 

     Κρατάω σημειώσεις σε ένα μάθημα για να θυμάμαι πράγματα 

Γ΄ Ομάδα Ακρόαση 

     Συνήθως θυμάμαι αυτά που ακούω. 

Δ΄ Ομάδα Ομιλία  

    Καταλαβαίνω καλύτερα κάτι όταν το διαβάζω δυνατά. 

Ε΄ Ομάδα Οπτικοποίηση 

     Μπορώ να δω λέξεις στο μυαλό μου όταν πρέπει να πω το πώς  

     γράφεται. 

Στ΄ Ομάδα Χειρισμός  

     Μαθαίνω καλύτερα με το να χειρίζομαι αντικείμενα. 
 



72 



Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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Μαθησιακό προφίλ 



Τα ενδιαφέροντα του 
μαθητή σχετίζονται με 
τις ήδη υπάρχουσες 
δεξιότητες, την τάση να 
ασχοληθεί πιο συχνά και 
περισσότερο έντονα με 
ένα θέμα, καθώς και την 
πρωτοβουλία που 
ενδεχομένως 
αναλαμβάνει. 

75 https://gr.pinterest.com/explore/student-interest-inventory/ 

 

https://gr.pinterest.com/explore/student-interest-inventory/
https://gr.pinterest.com/explore/student-interest-inventory/
https://gr.pinterest.com/explore/student-interest-inventory/
https://gr.pinterest.com/explore/student-interest-inventory/
https://gr.pinterest.com/explore/student-interest-inventory/


Εργαλεία καταγραφής ενδιαφερόντων 

76 Προσαρμογή από 

FCPS webpages 

Όνομα: 



Εργαλεία καταγραφής ενδιαφερόντων 
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Οι μαθητές δίνουν ο ένας στον άλλο συνέντευξη 

σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ τύπου ερωτήσεις όπως: 

 

 

"Τι κάνεις μετά το σχολείο και τι σου αρέσει απ’ αυτά;" 

"Τι κάνεις μετά το σχολείο και τι δε θέλεις απ’ αυτά;" 

"Ποια είναι η αγαπημένη δραστηριότητά σου;” 

 

 

Ή  

μου αρέσει να… 
Δημιουργούν ένα διάγραμμα Venn 

 

 



…………………………. 
…………………………. 

μου αρέσει να… 
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Φοίβος Γιώργος 



…………………………. 
…………………………. 

μου αρέσει να… 
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Φοίβος 

Φτιάχνω παζλ 

τρέχω 

ζωγραφίζω 

κολυμπώ  

Διαβάζω βιβλία 

βλέπω περιπέτειες     

στο σινεμά 

καράτε  

τρώω γλυκά 

να είμαι καλός μαθητής 

να παίζω με τους  

φίλους του 

Γιώργος 

Παίζω 

κουμπιούτερ 



Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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Μαθησιακό προφίλ 



Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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 Έμψυχο 
Ποιος θα διδάξει; 
Με ποιους θα συνεργαστεί; 
Τι ρόλο θα παίξουν οι μαθητές; 
… 

 Υλικά / χώρος 
Με ποια μέσα και υλικά; 
Πώς θα γίνουν προσβάσιμα; 
Ποια θα είναι η διάταξη των θρανίων; 
…. 
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Ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τη 

διερεύνηση και την ποικιλία 

 

Σεβασμός και ΠΡΟΒΛΕΨΗ προς  

όλους τους μαθητές  

- π.χ. αναπηρικό αμαξίδιο- 

 

Εμπειρίες ανάλογες με τα ενδιαφέροντα, την 

ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή 
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Διαφοροποιούμε 
Το Μαθησιακό Περιβάλλον 



  

Ατμόσφαιρα που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τη 

διερεύνηση και την ποικιλία 

 

Σεβασμός και ΠΡΟΒΛΕΨΗ προς  

όλους τους μαθητές  

- π.χ. αναπηρικό αμαξίδιο- 

 

Εμπειρίες ανάλογες με τα ενδιαφέροντα, την 

ετοιμότητα και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή 
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Διαφοροποιούμε 
Το Μαθησιακό Περιβάλλον 

Ευέλικτη ομαδοποίηση 

Όλη η τάξη  

Καθένας μόνος του  

Ζευγάρια  

Μικρές ομάδες  

Ετερογενείς ομάδες 

Ομοιογενείς ομάδες  



 Στο σύνολο της τάξης 
 

 Σε ομάδες με μαθητές με παρόμοια ετοιμότητα, 
ενδιαφέρον, ή μαθησιακό προφίλ, 
      

 Σε ομάδες με μαθητές με διαφορετική ετοιμότητα, 
ενδιαφέρον, ή μαθησιακό προφίλ, 
 

 Σε δυάδες με συμμαθητή με παρόμοια  ετοιμότητα, 
ενδιαφέρον, ή μαθησιακό προφίλ, 
 

 Σε δυάδες με συμμαθητή με διαφορετική 
ετοιμότητα, ενδιαφέρον, ή μαθησιακό προφίλ  
 

 Εξατομικευμένα 
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 Οι μαθητές χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες για 
επανάληψη, εκ νέου διδασκαλία, εξάσκηση ή 
εμπλουτισμό.   

 Αφορά ένα συγκεκριμένο μάθημα ή κάποιες δεξιότητες 
ή μια ενότητα ή μια βασική έννοια ή ένα σημαντικό 
θέμα.  
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 Αφορά μια διδακτική ώρα, 
ημέρα, εβδομάδα ή μήνα. 
Δεν δημιουργεί μόνιμες 
ομάδες 
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ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

ΜΑΘ. ΠΡΟΦΙΛ 



μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες ομοιογενής ετοιμότητας (5 περίπου 
άτομα) 
Χωρίζουμε το μάθημα σε ανάλογες ενότητες όσα τα άτομα των ομάδων 
Αναθέτουμε σε κάθε ομάδα ξεχωριστά να μάθει πολύ καλά μια συγκεκριμένη 
ενότητα. Να γίνουν «ειδικοί» σε αυτήν. 

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ –ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ- 
Δίνουμε στους μαθητές τη δυνατότητα να εξασκηθούν τουλάχιστον 2 φορές 
στην ενότητά τους ώστε να εξοικειωθούν. 
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μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 
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Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες ομοιογενής ετοιμότητας (5 περίπου 
άτομα) 
Χωρίζουμε το μάθημα σε ανάλογες ενότητες όσα τα άτομα των ομάδων 
Αναθέτουμε σε κάθε ομάδα ξεχωριστά να μάθει πολύ καλά μια συγκεκριμένη 
ενότητα. Να γίνουν «ειδικοί» σε αυτήν. 

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ –ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ- 
Δίνουμε στους μαθητές τη δυνατότητα να εξασκηθούν τουλάχιστον 2 φορές 
στην ενότητά τους ώστε να εξοικειωθούν. 



μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής 

μαθητής μαθητής 

μαθητής 

Φτιάχνουμε νέες μικτές ομάδες, έναν από κάθε ομάδα 
και παρουσιάζουν την ενότητά τους. 

Δίνουμε εργασία στην οποία μπορούν να συμμετέχουν 
όλοι. 
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 Οργάνωση θέσεων με συνεργατική προοπτική 
 Σταθμοί Εργασίας (γωνιές διαβάσματος, 

καλλιτεχνικών, Η/Υ) 
 Προβολικά και χρήση Η/Υ 
 Χάρτες και πίνακες 
 Ανάρτηση κανόνων στην τάξη 
 Πρόσβαση σε όλους στα υλικά 
 Πόστερ και αφίσες λέξεων 
 Εργασίες μαθητών 
 Γραφικοί οργανωτές 
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Σταθμός 

Δασκάλου  

Σταθμός 

Εργασίας 

Ομαδικές  

εργασίες 
Πρόγραμμα 

Ράφια 

Βιβλιοθήκη 
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Σταθμός 

Δασκάλου  

Σταθμός 

Εργασίας 
Πρόγραμμα 

Ράφια 

Βιβλιοθήκη 

93 

Γωνιά  
Χαλάρωσης 



94 
https://gr.pinterest.com/91009love/activities-4-class/ 

 

Γωνιά χαλάρωσης 

 – ανάγνωσης – Υ/Η κτλ 

https://gr.pinterest.com/91009love/activities-4-class/
https://gr.pinterest.com/91009love/activities-4-class/
https://gr.pinterest.com/91009love/activities-4-class/
https://gr.pinterest.com/91009love/activities-4-class/
https://gr.pinterest.com/91009love/activities-4-class/


95 



96 



97 



98 



99 



Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 

Τι; 

Πώς; 
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Αναφέρεται  

α) Στο τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές 

β) Στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αποκτούν 
πρόσβαση στο περιεχόμενο 

 
Στηρίζεται  
Στις βασικές ταξινομίες εκπαιδευτικών στόχων 
π.χ.: 

•Bloom 
•Unesco 
 

 



Στρατηγικές για τη 

διαφοροποίηση περιεχομένου 

Χαρακτηριστικά 

μαθητή 

Στρατηγικές 

Μαθησιακή 

Ετοιμότητα 

•Κείμενα διαφορετικής αναγνωστικής δυσκολίας 

•Επιπλέον υλικά σε διαφορετικά επίπεδα 

αναγνωστικής δυσκολίας 

•Επαναδιδασκαλία 

•Επίδειξη δεξιοτήτων από την εκπαιδευτικό 

•Βιντεοσκοπημένο και μαγνητοφωνημένο υλικό 

•Υλικό με επισημάνσεις κύριων σημείων 

•Κολλητοί –φιλαράκια ανάγνωσης 

•Γραφικοί οργανωτές για καταγραφή σημειώσεων 

•Λίστα με λέξεις κλειδιά πριν τη διδασκαλία 103 



Στρατηγικές για τη 

διαφοροποίηση περιεχομένου 

Χαρακτηριστικά 

μαθητή 

Στρατηγικές 

Ενδιαφέροντα 

 

•Μεγάλο εύρος και ποικιλία υλικών 

•Αξιοποίηση ερωτημάτων των μαθητών 

•Κέντρα ενδιαφέροντος 

•Παραδείγματα και εφαρμογές με βάση τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών 

Μαθησιακό 

προφίλ 

•Οπτική, ακουστική και κιναισθητική παρουσίαση 

•Χρήση παραδειγμάτων και εφαρμογών με βάση 

τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης 

•Προσεγγίσεις «από το όλο στο μέρος» και «από 

το μέρος στο όλο» 

•Χρόνος για σκέψη/αναστοχασμό 
104 



Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 

Τι; 

Πώς; 
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Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 

Τι; 

Πώς; 
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Αναφέρεται 

 

Στις δραστηριότητες ή στις στρατηγικές που 

παρέχονται στους μαθητές για να 

κατακτήσουν τη γνώση  



Χαρακτηριστικά 

μαθητή 

Στρατηγικές 

Ετοιμότητα 

 

•Χρήση διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων 

•Προσαρμογή των οδηγιών 

•Χρήση ποικιλίας υλικών 

•Χρήση  μικροδιδασκαλιών για 

συγκεκριμένες δεξιότητες 

•Χρήση ευέλικτης ομαδοποίησης 

•Πολλαπλά κριτήρια και τρόποι 

αξιολόγησης της επιτυχίας 

•Προσαρμογή των εργασιών για το σπίτι 

•Προσαρμογή του ρυθμού στην εργασία 

των μαθητών 

Στρατηγικές για τη διαφοροποίηση 

Διαδικασίας 
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Στρατηγικές για τη διαφοροποίηση 

Διαδικασίας 

Χαρακτηριστικά 

μαθητή 

Στρατηγικές 

Ενδιαφέροντα 

 

•Κέντρα ενδιαφέροντος και ομάδες συζήτησης 

•Ομαδοποίηση με κοινά και διαφορετικά 

ενδιαφέροντα 

•Jigsaw-παζλ με βάση τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα 

•Σχεδιασμός έργου με βάση την αξιοποίηση 

πολλαπλών ενδιαφερόντων 

•Συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό 

Μαθησιακό προφίλ •Πολλαπλοί τρόποι επίδειξης της μάθησης 

•Ισόρροπη χρήση ατομικής, ομαδικής και 

συνεργατικής εργασίας 

•Δραστηριότητες πολλαπλών προσεγγίσεων 
109 



Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 

Τι; 

Πώς; 
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Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 

Τι; 

Πώς; 
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Αναφέρεται 

 

Στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές 

επιδεικνύουν την απόκτηση των νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων 



Στρατηγικές για τη διαφοροποίηση 

τελικού προϊόντος 

Χαρακτηριστικά 

μαθητή 

Στρατηγικές 

Ετοιμότητα •Χρήση διαβαθμισμένων εργασιών 

•Χρήση ποικιλίας έργων και υλικών 

•Χρήση μικροδιδασκαλιών για 

συγκεκριμένες δεξιότητες 

•Ανάπτυξη ποιοτικής αξιολόγησης  

Ενδιαφέρον 

 

•Επίδειξη γνώσης και κατανόησης σε 

περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

•Χρήση ειδικών τρόπων αξιολόγησης 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 
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Στρατηγικές για τη διαφοροποίηση 

τελικού προϊόντος 

Χαρακτηριστικά 

μαθητή 

Στρατηγικές 

Μαθησιακό προφίλ •Άσκηση σε πολλαπλούς τρόπους 

αξιολόγησης 

•Δυνατότητα επιλογής οπτικού, 

ακουστικού ή κιναισθητικού προϊόντος 

•Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

αναλυτικού, δημιουργικού ή πρακτικού 

προϊόντος 
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Πως ξεκινάω; 
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Τα πρώτα βήματα στη Δ.Δ. 
 

 1.Γνωρίζω τους μαθητές μου  

      αξιολόγηση για μαθησιακό επίπεδο, ενδιαφέροντα, μαθησιακό προφίλ 

 2.Ετοιμάζω το διδακτικό μου οπλοστάσιο  

     άμεση διδασκαλία, μάθηση μέσω εξερεύνησης, συνεργατική μάθηση, 

στρατηγικές μάθησης 

 3.Βρίσκω, οργανώνω, προσδιορίζω εναλλακτικές διδακτικές 

δραστηριότητες  

     ομάδες μάθησης, γραφικοί οργανωτές,… 

  4.Προσδιορίζω τους τρόπους αξιολόγησης  

      κάρτες, κείμενα, πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος, αναλογίες, κατάλογοι, 

αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση 
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Τα πρώτα βήματα στη Δ.Δ. 
 

 1.Γνωρίζω τους μαθητές μου  

      αξιολόγηση για επίπεδο, ενδιαφέροντα, μαθησιακό προφίλ 

 2.Ετοιμάζω το διδακτικό μου οπλοστάσιο  

     άμεση διδασκαλία, μάθηση μέσω εξερεύνησης, συνεργατική μάθηση, 

στρατηγικές μάθησης 

 3.Βρίσκω, οργανώνω, προσδιορίζω εναλλακτικές διδακτικές 

δραστηριότητες  

     ομάδες μάθησης, γραφικοί οργανωτές,… 

  4.Προσδιορίζω τους τρόπους αξιολόγησης  

      κάρτες, κείμενα, πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος, αναλογίες, κατάλογοι, 

αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην αρχή διαφοροποιούμε 

 μόνο ένα θέμα σε ένα μάθημα  



Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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Περιεχόμενο 
Ετοιμότητα 

Διαδικασία 

Προϊόν 

Μαθησιακό προφίλ 

Ενδιαφέροντα 

Μαθησιακό  
περιβάλλον 

Σκεφτόμαστε  
τον μαθητή….  

…για να 
διαφοροποιήσουμε 
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΟ, ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ; 

 
 



 
 

ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ –ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ – 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ; 

 
 



 
 

ΑΝ ΕΙΧΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ; 

 
 



 
 

Όμως τα βιβλία είναι αυτά και 
είναι τυπωμένα. 

Δ Ε Ν Α Λ Λ Α Ζ Ο Υ Ν …  
Δ Ε Ν  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε  

Ν Α  Τ Α  
Ξ Α Ν Α Γ Ρ Α Ψ Ο Υ Μ Ε

…  
 
 



 
 

Τα “βιβλία των 
Αμβλυώπων”του Π.Ι. και 
του ΙΕΠ είναι τα «κοινά 

βιβλία» σε word 
Α Ρ Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ο Υ Ν   

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Μ Ο  
Υ Λ Ι Κ Ο  

 
 



 
 
 



 



 

1) “Βιβλίο του Δασκάλου” σχετικά με τους στόχους 
της ενότητας. 
2) Καθορίζουμε το είδος των διαφοροποιήσεων 
3) Επεξεργαζόμαστε κεφάλαιο από Βιβλίο 
Αμβλυώπων 



 



ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
-ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Κρατάμε τα βασικά σημεία – έννοιες του κειμένου,  
Απλοποιούμε λεξιλόγιο και σύνταξη 
Περιορίζουμε μέγεθος πρότασης – παραγράφου - κειμένου 
Τοποθετούμε σε χρονολογική σειρά τα γεγονότα (ab ovo) 
 
-ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
Αφαιρούμε ή προσθέτουμε εικόνες στο μάθημα (Google Εικόνες) 
Δημιουργούμε ένα νέο  
•Κάθε εικόνα  συνοδεύεται από αντίστοιχη άσκηση, ώστε να 
στηρίζει η μία την άλλη 
•Τοποθετούμε τις εικόνες –ασκήσεις σε χρονική σειρά. 
•Αποδίδουμε το νέο κείμενο στο μαθητή-τές με ε.ε.α. 
 



 

 
-ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
Αφαιρούμε ή προσθέτουμε εικόνες στο μάθημα (Google Εικόνες)
Δημιουργούμε ένα νέο  
•Κάθε εικόνα  συνοδεύεται από αντίστοιχη άσκηση, ώστε να 
στηρίζει η μία την άλλη 
•Τοποθετούμε τις εικόνες –ασκήσεις σε χρονική σειρά. 
•Αποδίδουμε το νέο κείμενο στο μαθητή-τές με ε.ε.α. 
 



 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
Στρατηγικές προσπέλασης του γραπτού λόγου:  
υπογραμμίσεις, εννοιολογικοί χάρτες, 
μνημονικές στρατηγικές (π.χ. ακροστιχίδες, 
ρίμες) 
 

ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ;  



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2009-2010 ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: 

http://2grpe-peiraia.att.sch.gr/sym9peir/diasforopoiimeni_didaskalia.html 

 

http://2grpe-peiraia.att.sch.gr/sym9peir/diasforopoiimeni_didaskalia.html
http://2grpe-peiraia.att.sch.gr/sym9peir/diasforopoiimeni_didaskalia.html
http://2grpe-peiraia.att.sch.gr/sym9peir/diasforopoiimeni_didaskalia.html
http://2grpe-peiraia.att.sch.gr/sym9peir/diasforopoiimeni_didaskalia.html
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Μέσα συλλογής δεδομένων 

Αρχική 
Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση 
Ενότητας 

Τελική 
Αξιολόγηση 



ευέλικτη ομαδοποίηση   

εννοιολογικός χάρτης  

χρήση ιστορικής γραμμής   

συνθέτης ομιλίας   

χρήση λογισμικών  

διαδραστικός πίνακας  

επιπλέον εποπτικό υλικό  

25 

28 

10 

2 

14 

1 

38 

Επιπλέον στρατηγικές 



1,42 

3,86 

1,46 1,66 
1,5 

1,98 

5,19 

2,56 2,6 
2,5 Επίδοση 

Προσαρμοστικότητα 

Αναδιήγηση 

Κατανόηση Μνήμη 

Σύγκριση Αρχικής  
&  

Τελικής Αξιολόγησης μέσω 
Paired-Samples T-test 



1,42 

3,86 

1,46 1,66 
1,5 

1,98 

5,19 

2,56 2,6 
2,5 Επίδοση 

Προσαρμοστικότητα 

Αναδιήγηση 

Κατανόηση Μνήμη 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  

(Ν=6 ερωτήσεις) 
 
 

Καθόλου Πάρα πολύ 

0 

Σύγκριση Αρχικής  
&  

Τελικής Αξιολόγησης μέσω 
Paired-Samples T-test 

3 6 



1,42 

3,86 

1,46 1,66 
1,5 

1,98 

5,19 

2,56 2,6 
2,5 Επίδοση 

Προσαρμοστικότητα 

Αναδιήγηση 

Κατανόηση Μνήμη 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  

(Ν=6 ερωτήσεις) 

ΜΟ=4.98=“πολύ” 
 
 

Καθόλου Πάρα πολύ 

0 

Σύγκριση Αρχικής  
&  

Τελικής Αξιολόγησης μέσω 
Paired-Samples T-test 

4,98 3 6 



 





Χρήση των ΤΠΕ 
από τον 

εκπαιδευτικό 

Πολλαπλότητα 
σχολικών 

εγχειριδίων σε 
ηλεκτρονική 

μορφή 

Παραγωγή του 
διδακτικού 

υλικού  

από τον 
εκπαιδευτικό 



“ένα σχολείο για όλους και μια 
εκπαίδευση για καθέναν ξεχωριστά” 



Αδριανός Γ. Μουταβελής 
Δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση, 

4η  Περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 

 

Εφαρμογή των αρχών της 

Διαφοροποιημένης παιδαγωγικής 

προσέγγισης στη σχολική τάξη 
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