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Άξονες παρουσίασης

1. Γιατί προτείνεται;

2. Σε ποιες θεωρίες βασίζεται;

3. Τι είναι; 

4. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη;

5. Ποια εμπόδια ανακύπτουν;



Γιατί προτείνεται;

• Τεράστια πρόοδος σε άλλους τομείς.

• Αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας της σχολικής τάξης.

• Αντιμετώπιση της διαιώνισης των διαφορών.

• Ξέρουμε περισσότερα για το πώς μαθαίνουν οι μαθητές.

• Προετοιμασία αυριανών πολιτών (δημιουργικότητα).

https://www.youtube.com/watch?v=VRK1IuIiV90


Μεταφορές

πριν και τώρα



Τηλεπικοινωνίες

πριν και τώρα



Ιατρική
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Εκπαίδευση



Ποικιλομορφία 
της Τάξης

Ειδικές 
Εκπ/κές
Ανάγκες 
(12%)

Ρομά, 
Αλλοδαποί 

(11%)

Διαφορετικό 
ΚΟΙΕ

Μαθητές με 
διαφορετικούς 

ρυθμούς

Πρόσφυγες





Γιατί προτείνεται;

• Για την αντιμετώπιση της διαιώνισης των διαφορών.

• Για τη μείωση της σχολικής διαρροής.

• Πολλές αναφορές στα ΝΠΣ.

• Εναρμόνιση με νεότερα δεδομένα εκπαιδευτικής ψυχολογίας.

• Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από το να αντιμετωπίζεις 

τους άνισους ως ίσους. (Αριστοτέλης)

http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/pos_mathenoun_oi_mathites.pdf


Σε ποιες θεωρίες και πολιτικές βασίζεται;

• Κοινωνικός Εποικοδομισμός (Vygotsky, 1978)

– Πώς μαθαίνουν οι μαθητές (Βοσνιάδου, 2001)

– Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

• Πολλαπλή νοημοσύνη (Gardner, 1985).

• Στόχοι διδακτικών αντικειμένων (Bloom, 1956, 2001).

• Πολιτική της Συνεκπαίδευσης

• Καθολικός σχεδιασμός (Mace)

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3403/1/247_chapter06.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Publications/educationalpracticesseriespdf/prac07gr.pdf
http://users.sch.gr/achrono/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/MultipleIntelligence.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pe7jgHCprEk
https://www.european-agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-education_key-principles-EL.pdf
http://www.prosvasimo.gr/docs/pdf/Synedrio_Neos_Paidagogos_2017.pdf


• Η γνώση οικοδομείται από τον ίδιο το μαθητή, όταν 
εμπλέκεται ενεργά σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες με βάση 
τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και τη βοήθεια κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων με ικανούς συνομηλίκους (Vygotsky, …).

• Η γνώση δε μεταβιβάζεται

• Η γνώση δεν αποκτάται παθητικά

Κοινωνικός Εποικοδομισμός



ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

• 1. Με ενεργό συμμετοχή.

• 2. Με κοινωνική αλληλεπίδραση.

• 3. Με δραστηριότητες που έχουν νόημα (ενδιαφέρον, χρήσιμες).

• 4. Με σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες.

• 5. Με χρήση στρατηγικών μάθησης.

• 6. Με ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη.

• 7. Με αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης.

• 8. Με στόχο την κατανόηση κι όχι την απομνημόνευση.

• 9. Με βοήθεια για το πώς να μαθαίνουν οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους.

• 10. Με διάθεση χρόνου για εξάσκηση.

• 11. Με έμφαση στις αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές.

• 12. Με καλλιέργεια των κινήτρων.
– Βοσνιάδου: Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. 

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;



Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

• Ομαδοσυνεργατική/Σχέδιο Εργασίας

• Μελέτη πεδίου

• Πειραματική μέθοδος

• Ανάλυση και μελέτη μιας χαρακτηριστικής περίπτωσης

• Δραστηριότητες και παιχνίδια προσομοίωσης

• Αντιπαράθεση απόψεων

• Παιχνίδι ρόλων

• Δραματοποίηση

• Κατασκευή εννοιολογικού/νοητικού χάρτη

• Eπίλυση προβλήματος

• Διερευνητικές δραστηριότητες στον Παγκόσμιο Ιστό (WebQuests)

http://zunal.com/webquest.php?w=233543
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Gardner, 1995

Τεστ 1

Τεστ 2

https://sciencearchives.wordpress.com/2011/12/29/%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%C2%B5%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-h/
http://www.nedprod.com/Niall_stuff/intelligence_test.html
http://www.collegesuccess1.com/InstructorManual4thEd/Learning Style/MI_quiz.pdf


ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Παραγωγή νέων ιδεών, πραγμάτων ή τρόπου θέασης των γεγονότων (να σχεδιάζει, 

κατασκευάζει, παράγει, εφευρίσκει κοκ) π.χ. πώς θα ήταν η Γη αν… μπορείς να 

φανταστείς… μπορείς να ανακαλύψεις…

ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ Λήψη της σωστής απόφασης (να ελέγχει, κριτικάρει, πειραματίζεται, κρίνει κοκ π.χ. 

Ποια η άποψή σου για… Πώς κρίνεις αυτό το αποτέλεσμα… Επιβεβαίωση ή απόρριψη 

υπόθεσης…

ΑΝΑΛΥΕΙ Σπάσιμο της πληροφορίας σε μικρότερα μέρη για εξερεύνηση και κατανόηση των 

σχέσεων των μερών (να συγκρίνει, οργανώνει, αποδομεί, βρίσκει, διερωτάται, ρωτάει 

κοκ) π.χ. Ομοιότητες και διαφορές

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Χρήση της πληροφορίας σε άλλα οικεία πλαίσια (να εφαρμόζει, χρησιμοποιεί, εκτελεί, 

διεξάγει, κοκ) π.χ. ασκήσεις διασύνδεσης της θεωρίας με την πράξη

ΚΑΤΑΝΟΕΙ Εξήγηση ιδεών ή εννοιών (να ερμηνεύει, κάνει περίληψη, παραφράζει, ταξινομεί, 

ελέγχει, κοκ) π.χ. Πες μας με δικά σου λόγια… Κάνε περίληψη… Ποιο το συμπέρασμα… 

Κάνε πρόβλεψη

ΘΥΜΑΤΑΙ Ανάκληση πληροφοριών (να αναγνωρίζει, καταγράφει, περιγράφει, ανακαλεί, ονομάζει, 

εντοπίζει πληροφορίες) π.χ. Τι ξέρεις… Πές μας για… Τι θυμάσαι για…

Βοηθήστε να γράψουμε στόχους με 

διαβάθμιση δυσκολίας (Bloom, 2001)



Θυμάται Δημιουργεί



Bloom και ΤΠΕ



Πολιτική της Συνεκπαίδευσης



Καθολικός Σχεδιασμός

Ronald Mace: αρχιτέκτονας και χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου

(Universal Design) «Κάλλιο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν»
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Τι είναι ή δεν είναι η ΔΔ;

• Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία αναφέρεται ως μία διαδικασία  
δημιουργίας διαφορετικών δρόμων μέσα από τους οποίους μαθητές με 
διαφορετικές ικανότητες, ενδιαφέροντα και μαθησιακές ανάγκες, 
κατακτούν τη γνώση νέων εννοιών ως μέρος της καθημερινής 
μαθησιακής διαδικασίας.  

• Δεν είναι συνταγή ή σύνολο στρατηγικών που εφαρμόζονται τυχαία.



Τι είναι;
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Τι μπορεί να διαφοροποιηθεί;

Περιεχόμενο  

(διδ. υλικό)

Επεξεργασία 

(διαδικασία)

Αποτέλεσμα

(αξιολόγηση)

Σχολική 

ετοιμότητα

Ενδιαφέροντα

Μαθησιακό 

προφίλ

Μαθησιακό περιβάλλον



Τι μπορεί να διαφοροποιηθεί;

Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
26

Για να είναι δίκαιη η αξιολόγηση, 

όλοι πρέπει να εξεταστείτε με το 

ίδιο τεστ: Παρακαλώ ανεβείτε 

στο δέντρο.

Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό μας σύστημα



Πώς μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη;

Διαδικασία

Πολύ καλή γνωριμία του κάθε μαθητή και γνώση του ΑΠ

1. Καθορισμός του σκοπού της ενότητας 

– Τι προσδοκούμε να πάρουν οι μαθητές;

2. Προσδιορισμός των πυρηνικών γνώσεων 

– έννοιες, δεξιότητες, στάσεις, στρατηγικές;

3. Ιεράρχηση γνώσεων 

– προαπαιτούμενες, βασικές, μετασχηματιστικές;

4. Ορισμός των στόχων της ΔΔ

5. Επιλογή δραστηριοτήτων για την επίτευξη του κάθε στόχου.



Πώς μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη;

Παράλληλα

• Διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών.

• Ευέλικτη διαχείριση του διδακτικού χρόνου.

• Ευέλικτη ομαδοποίηση.

• Δημιουργία κέντρων και σταθμών μάθησης.

• Διαθεματικές προσεγγίσεις.

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ.

• Πρόβλεψη διευθετήσεων και προσαρμογών σε επίπεδα δυσκολίας.



Διευθετήσεις και τροποποιήσεις*

• Διευθετήσεις (accommodations)

– τρόπου παρουσίασης της εργασίας (ακουστικά, οπτικά)

– απάντησης (προφορικά, γραπτά κ.ά.)

– περιβάλλοντος (χώρου)

– Χρόνου

• Τροποποιήσεις (modifications) όπως…

– λιγότερες εργασίες

– διαφορετικές

– διδασκαλία διαφορετικής ενότητας σύμφωνα με ΕΕΠ.

* Για όλα τα παιδιά με προβλήματα μάθησης και προσαρμογής



Διδασκαλία Στρατηγικών Μάθησης
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Βαθμολογία 

κατανόητού: 

Πριν 0 -1

Μετά 2-4

Ανάκληση από 

μνήμης: 

Πριν: 15% των 

εννοιών

Μετά: 55%

Το πλύσιμο των ρούχων στο πλυντήριο



Αυτοκαθοδήγηση
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Χημεία Β’ Γυμνασίου
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Οι γωνιές και τα μαθησιακά κέντρα…

• διακρίνονται για τις ευκολοκατανόητες οδηγίες τους

• διαθέτουν τα απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση της εργασίας

• διαθέτουν εργασίες που σχετίζονται άμεσα με τους στόχους

• χρησιμοποιούν χρώματα ή σχέδια ως οπτικές νύξεις που υποδηλώνουν 
το περιεχόμενο ή το βαθμό δυσκολίας

• Περνούν από αυτά όλοι οι μαθητές εκ περιτροπής (Βλ. Εμπέδωση)

https://www.khanacademy.org/resources/using-technology-in-the-classroom/four-different-blended-learning-models/v/sscc-blended-station
http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/?page_id=1166


Παράδειγμα (Στ΄τάξη): 

1.Ελληνικά – γραπτή έκφραση 

2.Μαθηματικά – λύση προβλήματος 

3.Ιστορία – αντιπαράθεση επιχειρημάτων (π.χ. από πού έπρεπε να ξεκινήσει η 

Ελληνική Επανάσταση: Μολδοβλαχία vs Πελοπόννησος) 

Κέντρα μάθησης



Σταθμοί μάθησης 

Παράδειγμα (Δ΄ τάξη): 
1.Διδασκαλία-εμπέδωση πολλαπλασιασμού διψήφιων αριθμών 

2.Ασκήσεις για επίλυση, εποπτικοποίηση και επαλήθευση ανά δύο 

3.Τιμοκατάλογος και προβλήματα για επίλυση 

4.Απαντήσεις για να φτιάξουν προβλήματα 

5.Εργασία με λογισμικό



Η Εργαστηριακή Τάξη του Μέλλοντος

Future Classroom Lab
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Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα
Κεφ. 6: Ιστορία Δ’

Διάρκεια: 90’

Διδακτικοί στόχοι:

• Να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη πολιτευμάτων που υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα.

• Να διαπιστώσουν διαφορές ανάμεσα στα πολιτεύματα.

Διδακτικές δραστηριότητες:

• Σχεδιάζουν την ιστοριογραμμή της αρχαίας Ελλάδας

• Αποσαφηνίζουν την έννοια «πολίτευμα»
– Τι ξέρουν (έχουν ακούσει) για την έννοια;

– Οικογένειες λέξεων

– Χρήση λεξικού

• Η τάξη χωρισμένη σε ομάδες των 4 καλείται να διαβάσει το κείμενο και να ορίσει
πλαγιότιτλους για κάθε παράγραφο (παρουσίαση).

• Οι ομάδες καλούνται…
– να σχεδιάσουν ένα χάρτη εννοιών (ακροστιχίδα) και να τον παρουσιάσουν.

– να κατασκευάσουν έναν πίνακα διπλής εισόδου με τα χαρακτηριστικά του κάθε πολιτεύματος

– να γράψουν κείμενα διαλόγων ανάμεσα στο βασιλιά και τον υπήκοο

– να ζωγραφίσουν πολιτειακούς άρχοντες αποδίδοντας ένα σύμβολο στον καθένα

– να υποδυθούν αντίστοιχους ρόλους

– να βρουν ομοιότητες με το σημερινό πολιτειακό σύστημα της χώρας

– να επιχειρηματολογήσουν υποστηρίζοντας το πολίτευμα που θεωρούν καλύτερο

– τι συναισθήματα θα προκαλούσε ένα τυραννικό καθεστώς στους πολίτες;

– να κατασκευάσουν κάρτες διπλής όψης με ερωτήσεις και απαντήσεις

– να διεξάγουν εκλογές στην τάξη







Εφαρμογή

• Αρχίζω με τη δημιουργία ενός ή δύο μαθησιακών κέντρων ή 

γωνιών στην τάξη.

• Συνυπογράφουμε μαθησιακά συμβόλαια

• Δε φοβόμαστε τα λάθη

• Δεν απογοητευόμαστε αν αυτό που σχεδιάσαμε δε λειτουργεί 

καλά

• Κατανοούμε ότι χρειάζεται χρόνος για να μάθουμε όλοι νέους 

τρόπους εργασίας



Προβληματισμός για τη ΔΔ

• Η εκμάθηση νέων διδακτικών μεθόδων χρειάζεται χρόνο για να 
κατανοηθούν και εφαρμοστούν.

• Ως πρώτο βήμα εφαρμόζουμε μία στρατηγική κάθε φορά. Στη συνέχεια 
προσθέτουμε μία άλλη κοκ

• Είναι συνδυασμός πολλών θεωριών και εκπαιδευτικών πρακτικών.

• Υπάρχει έλλειψη εμπειρικών δεδομένων.

• Απαιτείται περισσότερη διερεύνηση στο μέλλον για την αξία της ΔΔ.

• Η Tomlinson υποστηρίζει ότι είναι ένα «πολλά υποσχόμενο» μοντέλο 
(NCAC).

• Πολύ καλή ως θεωρία αλλά ανέφικτη με τις παρούσες συνθήκες 
εξαιτίας…
– του «ασφυκτικού» κλειστού ΑΠΣ

– του «απαράβατου» ωρολογίου προγράμματος

– της ελλιπούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

– της έλλειψης ποικιλόμορφου υλικού



Είναι εφικτή η ΔΔ;

• Υπάρχουν δυσκολίες

• Είναι πρόκληση

• Καλές πρακτικές (Εμπέδωση, Ιστορία ΣΤ’, Smile)

http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/?page_id=1166
http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/flip/index.exe
http://utopia.duth.gr/xsakonid/index_htm_files/Smile_2011.zip


Σε ποιους τομείς απαιτείται επιμόρφωση;

• Θεωρητικό πλαίσιο της ΔΔ

• Καλή γνωριμία μα τους μαθητές: Τρόπους διερεύνησης 

– της προϋπάρχουσας γνώσης - εμπειρίας,

– των ενδιαφερόντων και

– του μαθησιακού στιλ των μαθητών

• Η σημαντικότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος

• Βασικοί στόχοι του ΑΠΣ κατά διδακτικό αντικείμενο

• Στρατηγικές μάθησης

• Σύγχρονες θεωρίες και μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

• Πολλαπλή νοημοσύνη

• Ταξινομία στόχων του Bloom

• Η τέχνη της ερώτησης

• Βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης



Εμπόδια για τη ΔΔ

• Η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας.

• Η άνευ όρων παράδοση στις απαιτήσεις του ΑΠΣ.

• Διευθέτηση του χρόνου

• Η κατασκευή των Φύλλων Εργασίας, εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωση 

της τάξης κλπ
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Ατομικό Σχολείο (School of One)

https://www.slideshare.net/iZoneNYC/school-of-one-in-new-york-city-an-implementation-guide


Σύγκριση αιθουσών διδ/λίας 
(Tomlinson, 2004)

Παραδοσιακή

• Οι διαφορές των μαθητών αγνοούνται

• Η αξιολόγηση στο τέλος

• Στενή αντίληψη για νοημοσύνη

• Δε λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα

• Κυριαρχεί η κάλυψη της ύλης.

• Ανάθεση ίδιων εργασιών σε όλους

• Ο χρόνος καθορισμένος

• Ένα και μοναδικό βιβλίο για κάθε 
μάθημα

• Ίδια αξιολόγηση για όλους

Διαφοροποιημένη

• Οι διαφορές των μαθητών λαμβάνονται 
υπόψη στον προγραμματισμό

• Η αξιολόγηση συνεχής

• Πολλαπλές μορφές νοημοσύνης

• Μαθησιακές ευκαιρίες ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα

• Ανάθεση εναλλακτικών μορφών 
εργασίας

• Ευελιξία του χρόνου

• Πολλαπλό βιβλίο - υλικό

• Αξιολόγηση με πολλαπλούς τρόπους



• Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

alvanopoulos.mysch.gr

http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/
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Σχετικοί σύνδεσμοι

• Παντελιάδου Σουζάνα: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

http://www.dailymotion.com/video/x2bgr6p

• Μουταβελής Αδριανός: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

https://www.youtube.com/watch?v=yVzKq4waptw

• Διαφοροποίηση στα Μαθηματικά Γ’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8emfUcAuE0

• Σχεδιάζω για Όλους

• Καθολικός Σχεδιασμός (Universal Design for Learning)

• Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά: 

http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika . 

http://www.dailymotion.com/video/x2bgr6p
https://www.youtube.com/watch?v=yVzKq4waptw
https://www.youtube.com/watch?v=Z8emfUcAuE0
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http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/ekp_yliko/katholikos_sxediasmos_final.doc
http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika

