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Θέματα εισήγησης

 (α) Πολυμορφία –
ανομοιογένεια μαθητικού
πληθυσμού

Β) Βασικές Αρχές
Διαφοροποίησης Διδασκαλίας



Η εκπαιδευτική πραγματικότητα

 Αύξηση αριθμού μαθητών που αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες

 Σε πολλές περιπτώσεις μεγάλος αριθμός
μεταναστών

 Διαφορετική ετοιμότητα

 Διαφορετικά μαθησιακά στυλ

 Διαφορετικά ενδιαφέροντα



 Ο όρος «διαφοροποιημένη
παιδαγωγική» δεν είναι σύγχρονος. 
Εμφανίστηκε στην Ευρώπη (αρχικά στη
Γαλλία και την Ελβετία) τη δεκαετία του
1970. (Σφυρόερα, Μ.2007)

Η διαφοροποίηση ως βασική
φιλοσοφία της εκπαίδευσης



Η διαφοροποίηση ως βασική
φιλοσοφία της εκπαίδευσης (2)

 Ήδη από το 1985,  βασική φιλοσοφία της
εκπαίδευσης είναι η «ολόπλευρη, 
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη όλων
των δυνάμεων των μαθητών, έτσι ώστε
αυτοί να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες
προσωπικότητες». 

( Ν. 1566/85)



Αναγκαιότητα της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Ο μαθητικός πληθυσμός διαφέρει ατομικά, 
πολιτισμικά, γλωσσικά και κοινωνικά, γι’
αυτό διαφοροποιούνται και οι διδακτικές
πρακτικές.

Προτείνεται ένα σχολείο για όλους τους
μαθητές. Σε αυτό το σχολείο θα
χρησιμοποιούνται διδακτικές πρακτικές
εξατομίκευσης και εσωτερικής
διαφοροποίησης.



Βασικά ερωτήματα της
Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής

 Ποιες είναι οι διαφορές που πρέπει να ληφθούν
υπόψη σε ένα μαθητικό πληθυσμό για να
σχεδιαστούν οι μαθησιακές καταστάσεις; 

 Πώς να διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός τις
ατομικές διαφορές των μαθητών;

 Πώς να αποτρέψει τη μετατροπή των ατομικών
διαφορών των μαθητών σε ανισότητες
σχολικής επιτυχίας, οι οποίες αναπαράγουν τις
κοινωνικές ανισότητες;



Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Επιχειρεί να εξατομικεύσει τη διδασκαλία
συγκροτώντας αντίστοιχες ομάδες μέσα
στην ίδια τάξη με κριτήριο

 την επίδοση στα διάφορα μαθήματα, 
 τις κλίσεις, 
 τα ενδιαφέροντα και
 τα ταλέντα.



Συνεπώς:

Η διαφοροποίηση είναι σχεδόν
συνώνυμη με την εξατομίκευση.



Τι περιλαμβάνει η
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις
οργανωτικές και μεθοδικές
προσπάθειες που στοχεύουν στη δίκαιη
και αποτελεσματική αντιμετώπιση

 των ατομικών ικανοτήτων, 
 των δυνατοτήτων, 
 των κλίσεων και των ενδιαφερόντων

του μαθητή ή της ομάδας μαθητών



Τι λαμβάνεται υπόψη στη Δ.Δ.;
 Η επίδοση του μαθητή σε μια ενότητα

συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, 
 οι δεξιότητες , 
 οι ικανότητές, 
 ο τρόπος εργασίας, 
 οι μορφές εργασίας, 
 τα κίνητρα μάθησης, 
 οι προσωρινές μαθησιακές δυσκολίες, 
 τα ατομικά του ενδιαφέροντα, 
 οι μαθησιακές του επιθυμίες, 
 οι κοινωνικές ικανότητές του κ.ά. 



Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη:
 Η μαθησιακή ετοιμότητα
 Τα ενδιαφέροντα και
 Το μαθησιακό προφίλ των μαθητών



Με τη Δ.Δ. κάθε μάθημα
• ενισχύει τη δυνατότητα όλων των μαθητών να

καταλήγουν σε συμπεράσματα·
• αξιοποιεί διαφορετικούς τρόπους μάθησης·
• επιτρέπει στο δάσκαλο να προσεγγίζει όλους

τους μαθητές σε λίγο χρόνο·
• επιτρέπει την ποικιλία ανάμεσα τους μαθητές·
• ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και

των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών
• επιτρέπει να συναντηθούν οι κοινωνικές, 

συναισθηματικές και ακαδημαϊκές ανάγκες
όλων των μαθητών



Χρήσιμες αρχές της Δ.Δ.

• Οι εργασίες είναι συνεχείς και στενά
συνδεδεμένες με τα ενδιαφέροντα των
μαθητών.

• Γίνεται συνεχής αξιολόγηση αναγκών των
μαθητών.

• Οι δάσκαλοι εργάζονται σκληρά, αλλά
δικαιώνονται από το αποτέλεσμα. 



Στοιχεία Διαφοροποίησης
Οι δάσκαλοι μπορούν να διαφοροποιήσουν

τέσσερα στοιχεία βασισμένα
 στην ετοιμότητα, 
 τα ενδιαφέροντα και
 το προφίλ των μαθητών.

Αυτά είναι
 Το περιεχόμενο, 
 η διαδικασία, 
 τα προϊόντα και
 το μαθησιακό περιβάλλον.



Α) Περιεχόμενο
Τι χρειάζεται να μάθει ο μαθητής και πώς θα

αποκτήσει πρόσβαση στην πληροφορία. 

Μέσα για την πραγματοποίησή τους είναι: 
 διαφοροποιημένο υλικό ανάγνωσης, 
 ορθογραφία, 
 λεξιλόγιο, 
 παρουσίαση ιδεών, 
 οπτικοακουστικά μέσα, 
 ενεργή ακρόαση συμμαθητών που διαβάζουν, 
 ατομική προσπάθεια του καθενός κ.ά.



Β) Διαδικασία
Οι δραστηριότητες κατανόησης του νοήματος και

τελειοποίησης του περιεχομένου μιας εργασίας, 
όπως:

 εργασίες κλιμακούμενης δυσκολίας των
μαθητών, 

 κέντρα ενδιαφέροντος που προκαλεί η
ανακάλυψη των μαθητών, 

 προσωπικό ημερολόγιο, 
 εργασίες δοσμένες από τους δασκάλους σε

ομάδες ή ατομικά με πρακτική υποστήριξη στους
αδύνατους μαθητές, 

 ποικιλία στο χρόνο εργασίας του κάθε μαθητή, 
 επιπλέον βοήθεια στους αδύνατους και

εμβάθυνση στους προχωρημένους. 



Γ) Προϊόντα
Είναι οι εργασίες που ζητούνται από τους μαθητές. 

Τέτοιες μπορεί να είναι:
 δοκιμαστικές εργασίες, 
 εργασίες εφαρμογής και επέκτασης. 

Γι’ αυτό πρέπει να δίνονται επιλογές στους μαθητές
για να εκφράζουν τη γνώση που απέκτησαν, μέσω

 δραματοποίησης, 
 γράμματος, 
 αφίσας τοίχου, 
 λεζάντας κ.ά. 

Οι εργασίες των μαθητών ατομικές ή σε μικρές
ομάδες



Δ) Το μαθησιακό περιβάλλον
Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η τάξη και τα

συναισθήματα που αναπτύσσονται μέσα σε αυτή. 

 Να υπάρχουν χώροι μέσα στην αίθουσα για απομόνωση
και συνεργασία.

 Να παρέχονται υλικά που αντανακλούν τις διάφορες
κουλτούρες και το περιβάλλον του σπιτιού τους.

 Να δίνονται σαφείς οδηγίες για δημιουργία ανεξάρτητης
εργασίας, που θα καλύπτει τις ατομικές ανάγκες τους.

 Να αναπτύσσουν συνήθειες που επιτρέπουν στους
μαθητές να λαμβάνουν βοήθεια, όταν ο δάσκαλος δεν
μπορεί να τους βοηθήσει αμέσως.

 Να γίνει κατανοητό ότι κάποιοι πρέπει να κινούνται για
να μάθουν.



Μορφές Δ. Δ. (Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό Μείζονος

Προγράμματος Επιμόρφωσης, τομ. Β΄)

 Η κοινωνική οργάνωση της εργασίας, π.χ. 
ατομική, διατομική, ομαδική, μορφή κοινωνικής
εργασίας, ολομέλεια

 Η ατομική διαφοροποίηση (βαθμός επίδοσης, 
ανάγκη ενίσχυσης, προσωπικά ενδιαφέροντα
και κλίση, κοινωνική συμπεριφορά, φύλο και
πολιτισμικό υπόβαθρο

 Η διδακτική διαφοροποίηση (θέμα, επίπεδα
στόχων, μέσα, μεθοδολογία)

 Πραγματιστική (τυχαία, κατά βούληση, κυκλική)



Μαθησιακό στυλ

 Αναφέρεται στις ατομικές διαφορές στη
μάθηση. 

 Βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε
άτομο έχει ένα μοναδικό, διακριτό
τρόπο να μαθαίνει, 

 δηλαδή να συλλέγει, 
 να επεξεργάζεται και
 να οργανώνει τις πληροφορίες (Felder. 

1988; Jones, Reichard & Mohhtari, 2003)



Παραδείγματα μαθησιακών στυλ

 Ορισμένοι μαθαίνουν καλύτερα μέσα
από την οπτική παρουσίαση του
μαθησιακού υλικού, 

 Άλλοι μέσα από την προφορική του
παρουσίαση. 

 Άλλοι προτιμούν να το επεξεργάζονται
τμηματικά, βήμα βήμα, 

 Άλλοι το προσεγγίζουν συνολικά, κ.ο.κ.



 Τις τελευταίες δεκαετίες, από το 1970
και μετά έχουν διατυπωθεί 30 περίπου
διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις
μαθησιακών στιλ (Queilette, 2000)



Προτιμώμενα χαρακτηριστικά του
μαθησιακού περιβάλλοντος που
επηρεάζουν την ικανότητα μάθησης

 Π.χ. προτιμήσεις σχετικά με το φως, τον
ήχο του χώρου μάθησης: 

 Προτίμηση για ατομική ή ομαδική
μάθηση, 

 Προτίμηση για δομημένες ή μη
δομημένες δραστηριότητες κ.λπ.



Πώς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
επηρεάζουν τον τρόπο απόκτησης και
επεξεργασίας των πληροφοριών. 

 Π.χ. η στάση απέναντι στους ανθρώπους
εσωστρεφής ή εξωστρεφής, 

 η αντιληπτική λειτουργία (διαισθητική ή
αισθητηριακή), 

 η κριτική ικανότητα (λογικά-αναλυτική / 
απρόσωπη ή βασισμένη σε
συναισθηματικά κριτήρια), 

 ο τρόπος ερμηνείας των πληροφοριών
(βασισμένος ή μη σε συγκεκριμένα
δεδομένα) κ.λπ.



Συμπεριφορά των μαθητών στο
πλαίσιο της τάξης

 Π.χ. ανεξάρτητος, αποφευκτικός, 
συνεργατικός, εξαρτημένος, 
ανταγωνιστικός, συμμετοχικός...



διαφορετικοί τρόποι – μέθοδοι για την
αντίληψη και επεξεργασία της
εμπειρίας

 Π.χ. αφομοιωτικό στυλ, 
 συγκλίνον, 
 προσαρμοστικό και
 αποκλίνον



μοντέλο μαθησιακού στιλ των Felder και
Silverman (1988* Felder, 1993, 1996) 

Συνδυάζει στοιχεία και διαστάσεις από τα
προηγούμενα μοντέλα:

 Αισθητηριακός – Διαισθητικός
 Οπτικός - Λεκτικός
 Ενεργητικός - Στοχαστικός
 Σειριακός - Σφαιρικός



10 μαθησιακά στυλ
των Ehrman & Leaver (2003)

 1. αναλογικός-ψηφιακός (analogue-digital)
 2. συγκεκριμένος-αφηρημένος (concrete-abstract)
 3. ανεξάρτητος πεδίου-εξαρτημένος πεδίου (field
 independent-field dependent)
 4. ευαίσθητος πεδίου-αναίσθητος πεδίου (field
 sensitive-field insensitive)
 5. ολιστικός-ειδικός (global-particular)
 6. παρορμητικός-στοχαστικός (impulsive-reflective)
 7. επαγωγικός-παραγωγικός (inductive-deductive)
 8. εξισωτικός-λεπτομερειακός (leveling-sharpening)
 9. μη γραμμικός-γραμμικός (random-sequential, 

nonlinear-
 linear)
 10. συνθετικός-αναλυτικός (synthetic-analytic)
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Σας ευχαριστώ για την
υπομονή σας!


