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 Περίληψη: Το σύγχρονο Σχολείο επιβάλλεται να είναι για όλους τους µαθητές, να 
παρέχει γνώσεις και εφόδια ζωής σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. Οι αλλαγές στη 
σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα έχουν επιφέρει έντονη διαφοροποίηση στο 
µαθητικό πληθυσµό. Η ετερογένεια στις µαθητικές τάξεις δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί 
µε την ίδρυση διαφορετικών Σχολείων. Η ∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία µπορεί να 
αποτελέσει την απάντηση στο πρόβληµα της αυξανόµενης διαφορετικότητας. Είναι η 
µέθοδος που σχετίζεται µε οργανωτικές και διδακτικές πρακτικές µε στόχο να λύσει τα 
προβλήµατα της ανοµοιογενούς τάξης. Στοχεύει δε δύο άξονες: στο µαθητή και στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα. Είναι αναγκαία η τήρηση βασικών αρχών και η χρήση ποικίλων 
στρατηγικών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καίριος. Προϋποθέσεις η επιστηµονική 
κατάρτισή των εκπαιδευτικών, η αναδόµηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων και η 
δηµιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. 

 
Λέξεις-κλειδιά: ∆ιαφοροποιηµένη ∆ιδασκαλία, ετερογένεια, ανάγκες µαθητή, Αναλυτικό 
Πρόγραµµα. 
 

1. Εισαγωγή. 
Οι σηµαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα 
έχουν επιφέρει έντονη διαφοροποίηση στο µαθητικό πληθυσµό: ατοµική, 
πολιτισµική, γλωσσική, κοινωνική, οικονοµική και θρησκευτική. Σ’ αυτές τις 
συνθήκες έντονης διαφοροποίησης του σχολικού πληθυσµού η ύπαρξη ενός µέσου, 
τυπικού µαθητή και άρα µιας ενιαίας διδασκαλίας που απευθύνεται σε αυτόν  
αποδεικνύεται θεωρητικά δυσπρόσιτη και πρακτικά αναποτελεσµατική. 
Επιπροσθέτως η προώθηση ένταξης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα 
των µαθητών µε  µαθησιακές δυσκολίες στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης διευρύνει 
την εσωτερική διαφοροποίηση στις τυπικές τάξεις (Παντελιάδου, 2008). 
Αυτού του είδους η ετερογένεια στις µαθητικές τάξεις δεν µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε την ίδρυση διαφορετικών Σχολείων  για οικονοµικούς, 
κοινωνικούς και πρωτίστως παιδαγωγικούς λόγους: Το σύγχρονο Σχολείο πρέπει να 
είναι για όλους τους µαθητές, να παρέχει γνώσεις και εφόδια ζωής σε όλα τα παιδιά 
ανεξαιρέτως. Σ’ αυτό το Σχολείο θα πρέπει να εφαρµόζονται διδακτικές πρακτικές 
εξατοµίκευσης και εσωτερικής διαφοροποίησης.  
Η σχολική αποτυχία εκφράζει την αδυναµία των εκπαιδευτικών συστηµάτων να 

ανταποκριθούν στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα ενώ τα αίτια του 
προβλήµατος εντοπίζονται κυρίως στις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις 
(Κουτσελίνη, 2006).  
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Ο µόνος τρόπος για να µπορέσει η Παιδεία, να συµβαδίσει µε την ανάπτυξη και 
την πρόοδο της κοινωνίας µας, είναι να βρει εκείνους τους τρόπους µε τους οποίους 
θα διαφοροποιηθεί η διδασκαλία ώστε να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του 
µαθητικού πληθυσµού (Tomilson, 2003).  
Η αναποτελεσµατικότητα των σηµερινών εκπαιδευτικών συστηµάτων οδήγησε 

στην ανάγκη διερεύνησης τρόπων και µεθόδων αποτελεσµατικής διδασκαλίας η 
οποία θα σχεδιάζεται εκ των προτέρων βασισµένη στις ανάγκες των µαθητών, θα δρα 
προληπτικά και θα παρεµβαίνει  διορθωτικά στη συνέχεια  χωρίς να περιµένει πρώτα 
να αποτύχει. 
Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία µπορεί να αποτελέσει την απάντηση στο 

πρόβληµα της αυξανόµενης διαφορετικότητας στις τάξεις µικτής ικανότητας και της 
συνέχισης της σχολικής αποτυχίας  (Κουτσελίνη, 2006).  
Η ∆ιαφοροποίηση είναι η διδακτική προσέγγιση όπου τροποποιείται  το 

Αναλυτικό Πρόγραµµα, οι µέθοδοι διδασκαλίας, οι πηγές, οι  µαθησιακές 
δραστηριότητες, το τελικό αποτέλεσµα, µε στόχο την ανταπόκριση στις 
διαφοροποιηµένες ανάγκες του κάθε µαθητή  ώστε να µεγιστοποιηθούν οι 
µαθησιακές ευκαιρίες για κάθε µαθητή µέσα στην τάξη (Bearne, 1996).  
Η ∆ιαφοροποίηση είναι η διδασκαλία µε την οποία διδάσκουµε διαφορετικούς 

µαθητές µε ποικίλους, ιεραρχηµένους βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων τρόπους, µέσα 
διαδικασίες, περιβάλλον, ούτως ώστε ν’ ανταποκριθούµε στις διαφορετικές ανάγκες 
µαθητών που συνυπάρχουν σε τάξεις µεικτής ικανότητας (Κανάκης, 1991). “Είναι 
ταρακούνηµα της τάξης, ώστε η τάξη αυτή να προσαρµοστεί στις ανάγκες 
περισσότερων παιδιών” (Tomilson, 1996).  
Η διαφοροποιηµένη ή πολλών επιπέδων διδασκαλία ή εσωτερική διαφοροποίηση 

είναι ένα µέσο προσέγγισης κατά το σχεδιασµό της διδασκαλίας, ώστε ένα µάθηµα να 
διδάσκεται σε ολόκληρη την τάξη, στην οποία συναντώνται διαφορετικές ανάγκες 
του κάθε µαθητή (Eaton, 1996). Είναι  η µέθοδος που σχετίζεται µε οργανωτικές και 
διδακτικές πρακτικές µε στόχο να λύσει τα προβλήµατα της ανοµοιογενούς τάξης.  

 

2. Εξωτερική και εσωτερική ∆ιαφοροποίηση.  
Η εξωτερική διαφοροποίηση είναι η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
αφορά τους τύπους των σχολείων τις βαθµίδες και τις τάξεις. Τα κριτήρια της 
εξωτερικής διαφοροποίησης λαµβάνουν υπόψη τις ανθρωπογενετικές προϋποθέσεις 
(ηλικία, φύλο, ιδιαίτερες ανάγκες µαθητή) και τις κοινωνικοπολιτικές προϋποθέσεις 
(θρήσκευµα, εθνότητα, κοινωνική προέλευση του µαθητή) ενώ όταν αυτή συνδέεται 
µε το βαθµό επίδοσης του µαθητή, γίνεται διαχωρισµός σε οµάδες βαθµολογικής 
επίδοσης των µαθητών µε αποτέλεσµα να υπερτονίζεται ο επιλεκτικός χαρακτήρας 
του σχολείου και όχι ο ενισχυτικός που τονίζεται κατά την εσωτερική 
διαφοροποίηση.  

Η εσωτερική διαφοροποίηση αφορά την οργάνωση της διδακτικής και 
µαθησιακής διαδικασίας λαµβάνοντας υπόψη τη συγκεκριµένη επίδοση  του µαθητή 
σε µια ενότητα κάποιου µαθήµατος, τις δεξιότητες και ικανότητες του όπως η τεχνική 
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εργασίας οι µορφές εργασίας, τα κίνητρα µάθησης, οι προσωρινές µαθησιακές 
δυσκολίες, τα ατοµικά του ενδιαφέροντα, οι µαθησιακές του επιθυµίες, οι κοινωνικές 
ικανότητες του κ.ά. Ακόµη λαµβάνονται υπόψη τα προβλήµατα που προκύπτουν από 
την οµαδοποίηση των µαθητών γι’ αυτό οι οµαδικές εργασίες πρέπει να είναι 
ελαστικές και βραχύχρονες. Μπορούν να ληφθούν διδακτικά µέτρα για κάθε µαθητή 
ή οµάδες µαθητών χωριστά πράγµα που παραβλέπεται στην εξωτερική  
διαφοροποίηση (Κοσσυβάκη, 2003). Ουσιαστικά η διαφοροποιηµένη διδασκαλία 
προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ανάγκες και τις διαφορές που παρουσιάζει κάθε τάξη. 
 
 

3. Οι δυο άξονες: Μαθητής και  Αναλυτικό Πρόγραµµα. 
Ως µέθοδος εφαρµόστηκε αρχικά στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 
ακολουθώντας κυρίως οργανωτικά µέτρα της κατηγορίας της εξωτερικής 
διαφοροποίησης, δηλαδή δηµιουργήθηκαν παράλληλες τάξεις, κινητές οµάδες. Από 
τη δεκαετία του 1970 όταν πλέον είδαν το αδιέξοδο της εξωτερικής διαφοροποίησης 
άρχισαν να εφαρµόζονται τρόποι εσωτερικής διαφοροποίησης. 

Η ∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας είναι ένας διαφορετικός τρόπος 
προσέγγισης της διδασκαλίας. Είναι µια µοναδική προσέγγιση, που παρουσιάζεται ως 
κάτι ορθό αλλά δύσκολα εφαρµόσιµο. ∆εν είναι εύκολο για τους περισσότερους από 
εµάς µε την πολύχρονη εµπειρία µας όχι µόνο να αλλάξουµε την πραγµατικότητα 
αλλά να φανταστούµε µια διαφορετική πραγµατικότητα της εικόνας της τάξης µας 
όπου οι µαθητές µας δεν θα κάθονται στις θέσεις τους, δεν θα εργάζονται στο ίδιο 
επίπεδο, µε τα ίδια µέσα και εµείς δε θα διδάσκουµε µε τον ίδιο τρόπο και δε θα 
παρέχουµε την ίδια βοήθεια στους µαθητές µας.  

Με δεδοµένο ότι η ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία είναι σχεδιασµένη για 
µαθητές µε διαφορετικές µαθησιακές ανάγκες, η συστηµατική της προσέγγιση 
στοχεύει δε δύο άξονες: στο Μαθητή και στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. 

Αναφορικά µε τον πρώτο άξονα, το µαθητή, διακρίνουµε τρεις επιµέρους 
διαστάσεις:  

α. Την ετοιµότητα του ή αλλιώς το επίπεδο επίδοσης (readiness). Η 
‘µαθησιακή ετοιµότητα’ αποτελεί το σηµείο εισόδου ενός µαθητή σε µια 
συγκεκριµένη έννοια ή δεξιότητα (Tomilson, 1999). Η ∆ιαφοροποίηση της 
διδασκαλίας ξεκινά από το σηµείο εκείνο, που ο µαθητής είναι έτοιµος να 
προχωρήσει αλλά δεν µπορεί να συνεχίσει µόνος του. Οι µαθητές µε µειωµένη 
ετοιµότητα πρέπει να υποβοηθηθούν.  Ενώ οι  µαθητές µε ανεπτυγµένη ετοιµότητα 
ίσως χρειαστεί να διδαχθούν µε συνοπτικό τρόπο έννοιες και δεξιότητες που ήδη 
κατέχουν για να ασχοληθούν περισσότερο µε θέµατα  αρκετά πολύπλοκα και να τα 
διερευνήσουν σε βάθος. Αποτελέσµατα ερευνών αποδεικνύουν ότι οι µαθητές 
αποδίδουν καλύτερα, όταν διδάσκονται σε επίπεδο ανάλογο της ετοιµότητας τους 
(Vygotsky, 1986).  

β. Τα ενδιαφέροντα του (interest). Το ‘ενδιαφέρον’ αναφέρεται “στην έλξη 
την περιέργεια ή το πάθος ενός παιδιού για ένα συγκεκριµένο θέµα ή δεξιότητα.” 
(Tomilson, 2000). Σχετίζεται άµεσα µε τη µαθησιακή ετοιµότητα του µαθητή και τις 
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προϋπάρχουσες δεξιότητές του. Για να θελήσει να µάθει κανείς χρειάζεται 
αναµφισβήτητα να έχει κίνητρο. Το κίνητρο για κάθε µαθητή θα πρέπει να 
αναζητηθεί µέσα στα ενδιαφέροντα του και τις τάσεις που επιδεικνύει ο µαθητής για 
να ασχοληθεί επισταµένως µε κάποιο µαθησιακό αντικείµενο, το οποίο θα πρέπει να 
έχει και τη δυνατότητα να το επιλέξει µόνος του. (Brandt, 1998).  

γ. Το ‘µαθησιακό προφίλ’ αναφέρεται “στον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουµε 
και µπορεί να διαµορφωθεί από τον τύπο νοηµοσύνης που χαρακτηρίζει το άτοµο, το 
φύλο, την εκπαίδευση ή το µαθησιακό του στυλ” (Tomilson, 2000). 

Έτσι µε βάση αυτούς τους παράγοντες και αφού ο εκπαιδευτικός εξηγήσει 
στους µαθητές, πως είναι απολύτως φυσιολογικό ο κάθε µαθητής να έχει το δικό του 
τρόπο να µαθαίνει και αφού αναφέρει τους πιθανούς διαφορετικούς τρόπους 
µάθησης, θα πρέπει να βοηθήσει τους µαθητές να «ανακαλύψουν» τους δικούς τους 
ιδιαίτερους τρόπους µάθησης και να τους επιτρέπει να επιλέγουν εργασίες και 
διδακτικές προσεγγίσεις. Θα σχεδιάσει αρχικά τη ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία σε 
λίγα γνωστικά προφίλ και σταδιακά θα την επεκτείνει σε περισσότερα. 

Αναφορικά µε το δεύτερο άξονα, το Αναλυτικό Πρόγραµµα. Οι εκπαιδευτικοί 
µπορούν να διαφοροποιήσουν πέντε στοιχεία βασισµένα στην διαφορετική 
µαθησιακή ετοιµότητα τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και το προφίλ των µαθητών 
(Tomilson, 1995). Αυτά είναι  

α)Το ‘περιεχόµενο’ περιλαµβάνει τις γνώσεις, τις έννοιες, τις δεξιότητες που ο 
εκπαιδευτικός επιδιώκει να µάθουν οι µαθητές καθώς και τα υλικά και τους 
µηχανισµούς µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η µάθηση µε βάση τις πυρηνικές τους 
γνώσεις και δεξιότητες, δηλαδή,  τί χρειάζεται να µάθει και πώς να το µάθει. Άρα η 
διαφοροποίηση του περιεχοµένου αφορά δύο τρόπους. i) τη διαφοροποίηση του τι 
διδάσκω και ii) τη διαφοροποίηση του τρόπου πρόσβασης στο τι διδάσκω. 

β) Η ‘διαδικασία’ περιλαµβάνει τις διαφοροποιηµένες δραστηριότητες που 
έχουν οργανωθεί µε σκοπό να κατανοήσουν οι µαθητές ‘το περιεχόµενο’ 
χρησιµοποιώντας τις βασικές τους δεξιότητες και γνώσεις. Στη ∆ιαφοροποιηµένη 
διδασκαλία ο στόχος για την κατανόηση µιας έννοιας, πρέπει να παραµένει πάντα 
σταθερός και να είναι στόχος για όλους τους µαθητές αλλά να εµπλουτίζεται κατά 
την επεξεργασία κάθε δραστηριότητας µε πολλούς τρόπους, σε διαφορετικά χρονικά 
πλαίσια, µε διαφορετική βοήθεια από τον εκπαιδευτικό ή τους συµµαθητές 
(Tomilson, 2005). Μερικές από τις στρατηγικές για τη διαφοροποίηση της 
διαδικασίας/ επεξεργασίας είναι: τα ηµερολόγια µάθησης (learnihg logs), τα 
ηµερολόγια εργασιών, οι γραφικοί οργανωτές, οι κύβοι, τα κέντρα ενδιαφέροντος, τα 
κέντρα µάθησης, η κατασκευή µακέτας, το παιχνίδι ρόλων, η εργαστηριακή 
δραστηριότητα, οι κάρτες εργασίας, οι πίνακες επιλογής (choice boards) και η 
διδασκαλία σε επίπεδα (Tomilson, 2005). 

γ) Τα ‘Προϊόντα ή αποτελέσµατα’: Είναι οι εργασίες εµπέδωσης που 
ζητούνται από τους µαθητές. Ο  τρόπος αυτός στοχεύει στην εφαρµογή και 
παρουσίαση της νεοαποκτηθείσας γνώσης ή δεξιότητας. Είναι δηλαδή ο τρόπος µε 
τον οποίο οι µαθητές δείχνουν τι έµαθαν µε διαφοροποιηµένες εργασίες και πώς 
µπορούν να διευρύνουν περαιτέρω αυτό που έµαθαν. Ενδεικτικά αναφέρουµε 
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τρόπους αξιολόγησης: τη δραµατοποίηση, τη σύνταξη επιστολής, δηµιουργία αφίσας 
τοίχου, εκτέλεση πειράµατος, δηµιουργία γλυπτού, ζωγραφικού πίνακα, έκθεση 
φωτογραφίας, συγγραφή θεατρικού έργου, σχεδιασµός έκθεσης µουσείου,  
δηµιουργία προβλήµατος, δηµιουργία τραγουδιών, διαφηµίσεων, διαγραµµάτων, 
ερωτηµατολογίων κ. ά.   

δ) Το Μαθησιακό περιβάλλον (Κοσσυβάκη, 2002· Theroux, 2004· Tomilson, 
2004). Είναι ο τρόπος µε τον οποίο δουλεύει η τάξη και  τα συναισθήµατα που 
αναπτύσσονται µέσα σε αυτή. Είναι γενικά ο τρόπος που µπορεί να διαφοροποιηθεί 
µια σχολική τάξη (οργάνωση χώρου, αισθητική, έπιπλα, χρώµατα, µέσα, πρόσβαση 
στα µέσα, κ.ά.) ώστε να αποτελεί ένα άνετο και οικείο περιβάλλον που ενισχύει τη 
µαθησιακή προσπάθεια του κάθε µαθητή. 

    ε) Η  Αξιολόγηση (Κουτσελίνη, 2006). ∆ιαφοροποιούµε τους τρόπους µε 
τους οποίους θα αξιολογηθούν τα µαθησιακά αποτελέσµατα των µαθητών. 

Οι προσαρµογές της διδασκαλίας των µαθηµάτων περιστρέφονται γύρω από  
βασικές αρχές για την εφαρµογή των οποίων βασιζόµαστε σε συγκεκριµένα κριτήρια. 
Οι βασικές αρχές που διέπουν τη διαφοροποίηση διδασκαλίας σύµφωνα µε την 
Tomilson (2007): 

1) Ο διδάσκων στοχεύει στα βασικά. Γι’ αυτό διατυπώνει µε σαφήνεια τους 
στόχους κάθε µαθήµατος σχετικά µε το τι πρέπει να κατανοήσουν οι µαθητές και τι 
πρέπει να θυµούνται καθώς και ποιες δεξιότητες πρέπει να αποκτήσουν, 
ξεχωρίζοντας µέσα από τη χαοτική και ασύνδετη ύλη τις ουσιώδεις έννοιες και 
δεξιότητες και να επικεντρωθεί σ’ αυτές. Αποτελούν βασικές έννοιες και αρχές που 
διευκολύνουν την αποτελεσµατική και ευρεία απόκτηση γνώσης.  “Η σαφήνεια 
αυξάνει τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να παρουσιάζει ένα θέµα µε τρόπο που να 
έχει νόηµα και ενδιαφέρον για κάθε µαθητή” (Tomilson, 2004) 

2) Ο διδάσκων λαµβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα την µαθητών. Αυτό 
σηµαίνει ότι αποδεχόµενος τη διαφορετικότητα των µαθητών του και σεβόµενος τις 
ιδιαίτερες ικανότητες τους, τα ταλέντα τους ή τις αδυναµίες τους, τούς βοηθά µε 
διαφοροποιηµένη εργασία και τους ενθαρρύνει να αναπτυχθούν ανάλογα µε τις 
δυνατότητες τους στον ανώτατο δυνατό βαθµό. 

3) Ο διδάσκων βασίζει τη διδασκαλία του στην αξιολόγηση καθώς θεωρεί ότι 
οι δύο έννοιες αξιολόγηση και διδασκαλία είναι αλληλένδετες. Αρχικά η 
συντρέχουσα και διαγνωστική αξιολόγηση δίνει τα δεδοµένα για την ετοιµότητα, τα 
ενδιαφέροντα και το µαθησιακό προφίλ των µαθητών θέτοντας τη βάση για τον 
κατάλληλο σχεδιασµό µιας αποτελεσµατικής διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. Στη 
συνέχεια η διαµορφωτική αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της εργασίας στην τάξη 
παρέχει τα στοιχεία εκείνα που θα βοηθήσουν στον τρόπο σχεδιασµού της επόµενης 
διδασκαλίας, καθώς διαπιστώνεται ποιοι µαθητές κατανόησαν, έµαθαν, τις βασικές 
ιδέες, ανέπτυξαν τις δεξιότητες, σε ποιο επίπεδο ικανότητας βρίσκονται και σε ποιο 
σηµείο προόδου αναµένεται να φτάσουν. 

4) Ο διδάσκων διαφοροποιεί το περιεχόµενο, τη διαδικασία και το 
αποτέλεσµα. Αξιοποιεί τα δεδοµένα της αξιολόγησης, µπορεί να διαφοροποιήσει ένα 
ή περισσότερα στοιχεία της διδασκαλίας λαµβάνοντας υπόψη ένα ή περισσότερα 
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χαρακτηριστικά των µαθητών του (ετοιµότητα, ενδιαφέρον, µαθησιακό προφίλ), κάθε 
φορά που διαπιστώνει ότι αυτό είναι χρήσιµο για κάποιους µαθητές. 

5) Συµµετοχή όλων των µαθητών σε αξιόλογη εργασία. Προσφέρει σε όλους 
τους µαθητές δραστηριότητες που είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, σηµαντικές και 
ευχάριστες δίνοντας τους την ευκαιρία να διερευνήσουν τις  ουσιώδεις έννοιες και 
δεξιότητες σε βαθµό δυσκολίας που κλιµακώνεται σταθερά ανάλογα µε τις νοητικές 
ικανότητες των µαθητών. 

6) Συνεργασία διδάσκοντος  και µαθητών. Προγραµµατίζουν από κοινού, 
θέτουν στόχους, αξιολογούν τα αποτελέσµατα προσπαθούν να µάθουν από τις 
αποτυχίες και να αυξήσουν τις επιτυχίες τόσο ολόκληρης της τάξης όσο και ατοµικά. 
Έτσι λοιπόν η διδασκαλία κατά τη διαφοροποίηση της εργασίας γίνεται 
µαθητοκεντρική µε τον εκπαιδευτικό ηγέτη ο οποίος δίνει τις κατευθύνσεις, 
παρακολουθεί τα στάδια της εργασίας, ενθαρρύνει την αλληλοβοήθεια, αποφασίζει 
για το χρόνο, το χώρο, τα υλικά και τις δραστηριότητες. 

7) Ο διδάσκων προωθεί τόσο οµαδική όσο και ατοµική εργασία καθώς 
λαµβάνει υπόψη τόσο τους µαθητές όσο και τους ατοµικούς στόχους και κανόνες. 

8) Ο διδάσκων και οι µαθητές συνεργάζονται µε ευελιξία. Αυτό σηµαίνει ότι 
αποφασίζουν κάθε φορά για τον τρόπο µε τον οποίο θα εργαστούν στοχεύοντας στη 
βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος. Κάποιες φορές θα εργαστεί η τάξη όλη µαζί, 
άλλες φορές θα εργαστούν σε οµάδες που θα τις επιλέξει, άλλες φορές ο 
εκπαιδευτικός και άλλες φορές οι µαθητές, µε τα ίδια υλικά ή µε διαφορετικά. 
 

Ένα παράδειγµα διαφοροποίησης της διδασκαλίας για τα Μαθηµατικά της ∆΄ 
τάξης ∆ηµοτικού. – Οι τέσσερις πράξεις. 
Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται διαγνωστική αξιολόγηση µε τεστ 
διαβαθµισµένης δυσκολίας σε µαθηµατικούς υπολογισµούς των τεσσάρων πράξεων. 
Ο τρόπος αυτός βοηθά στο να αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός το επίπεδο στο οποίο 
βρίσκεται ο κάθε µαθητής και να ανακαλύψει το φάσµα ετοιµότητας και το επίπεδο 
της τάξης.  

Πιθανές διαπιστώσεις: Κάποιοι µαθητές δυσκολεύονται µε τους κανόνες και 
τις τεχνικές της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Μπορεί να γνωρίζουν µόνο την 
προπαίδεια (αποστήθιση) χωρίς να γνωρίζουν την τεχνική του πολλαπλασιασµού. 
Κάποιοι άλλοι µαθητές γνωρίζουν τη πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασµό, 
ίσως να χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες για τις εφαρµόσουν και  είναι έτοιµοι να 
γνωρίσουν την τεχνική της διαίρεσης. Άλλοι µαθητές βρίσκουν βαρετές τις τρεις 
πράξεις και έχουν την διαίσθηση κατανόησης της διαίρεσης ή µπορεί να έµαθαν 
µόνοι τους τη διαίρεση εµπειρικά.  

Οι µαθητές από την αρχή της χρονιάς αρχίζουν να δουλεύουν σε σταθµούς 
εργασίας. Επιτρέπεται σε διαφορετικούς µαθητές να εργαστούν ταυτόχρονα σε 
διαφορετικές εργασίες.  

1ος Σταθµός εργασίας «∆ιδασκαλία». Γίνεται άµεση διδασκαλία από τον 
εκπαιδευτικό κοντά στο πίνακα. Η εργασία γίνεται σε οµάδες, οι µαθητές λύνουν 
προβλήµατα και ο εκπαιδευτικός περιφέρεται σε όλους τους σταθµούς. 
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2ος Σταθµός εργασίας «Επαλήθευση». Οι µαθητές χρησιµοποιούν 
συγκεκριµένα αντικείµενα ή εικόνες για να εξηγήσουν ή να επαληθεύσουν την 
εργασία τους. Εργάζονται ατοµικά και οµαδικά για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων. 
Χρησιµοποιούν τα αντικείµενα για να τεκµηριώσουν το αποτέλεσµα της εργασίας 
τους. Μπορεί να ζητηθεί δεύτερος τρόπος λύσης και να φθάσουν στο ίδιο 
αποτέλεσµα. Μπορεί να χρησιµοποιήσουν στο τέλος υπολογιστή για να 
διαπιστώσουν την ορθότητα των απαντήσεών τους. 

3ος Σταθµός εργασίας «Πρακτική άσκηση». Σκοπός η απόκτηση επιπρόσθετης 
εµπειρίας. Χρησιµοποιούνται φύλλα εργασίας. Ελέγχεται η ορθότητα της εργασίας, 
αν εργάζονται σε υπολογιστή µε σχετικό µήνυµα ή αν εργάζονται σε φύλλο εργασίας 
µε τις αποδεκτές απαντήσεις. 

4ος Σταθµός εργασίας «Σύνδεση µε τη ζωή-Κατάστηµα». Η µαθητές-πελάτες 
και ο µαθητής-καταστηµατάρχης αγοράζουν και πωλούν από το κατάστηµα διάφορα 
είδη σε διάφορες ποσότητες, σύµφωνα µε τα χρήµατα που διαθέτουν. Μαθαίνουν το 
κόστος, το κέρδος, τη τιµή πώλησης και άλλα.  

5ος Σταθµός εργασίας «Μικρές εργασίες». ∆ίνονται µικρές ερευνητικές 
εργασίες που απαιτούν δηµιουργικότητα, κριτική σκέψη, σχεδιασµό. Γίνεται χρήση 
των µαθηµατικών κατά τρόπο που να προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών. Οι 
εργασίες µπορεί να αναφέρονται σε θέµατα της καθηµερινής ζωής και αποφασίζονται 
από τον εκπαιδευτικό ή και από τους µαθητές.  

Σε κάθε σταθµό χρησιµοποιείται ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται οι 
στόχοι που έχουν τεθεί και κατά πόσο επιτεύχθηκαν από τους µαθητές. Στην αίθουσα 
διδασκαλίας µπορεί να γίνουν µαθηµατικά παιχνίδια και κάποιοι σταθµοί π.χ. ο 
πρώτος ή και ο δεύτερος να είναι κλειστοί, γιατί έχουν επιτευχθεί οι στόχοι τους. Σε 
κάθε σταθµό ο µαθητής παραµένει µέχρι να κατακτήσει το στόχο που εξυπηρετεί. 

∆ιαφοροποίηση περιεχοµένου: Όλοι οι µαθητές ασχολούνται µε 
µαθηµατικούς υπολογισµούς και εφαρµογές. Ποικίλλει ο βαθµός δυσκολίας των 
πράξεων και των δραστηριοτήτων, έτσι η διδασκαλία προσαρµόζεται σε όλους τους 
µαθητές µε βάση τις ανάγκες τους.  

∆ιαφοροποίηση του τρόπου εργασίας: Στους σταθµούς τοποθετούνται 
µαθητές παρόµοιας ικανότητας και ασχολούνται µε εργασίες που έχουν το ίδιο 
επίπεδο δυσκολίας. Σηµασία θα δοθεί στο ότι διαφορετικοί µαθητές θα κατανοήσουν 
τα µαθηµατικά µε διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Σκεπτικό ∆ιαφοροποίησης- Κριτική: Η µάθηση είναι αποδοτικότερη µε την 
προγραµµατισµένη χρήση σταθµών, παρά µε τη µετωπική διδασκαλία σε ολόκληρη 
τη τάξη ή µε τη παραµονή όλων των µαθητών στον ίδιο χρόνο και την ενασχόληση µε 
την ίδια ακριβώς εργασία. Η παρώθηση είναι υψηλή λόγω της παροχής ποικίλλων 
διδακτικών µέσων, επιλογής εργασίας µέσα από τη καθηµερινή ζωή. Πάνω απ’ όλα οι 
µαθηµατικές πράξεις γίνονται πιο προσιτές στους µαθητές γιατί σχεδιάζονται 
ανάλογα µε το επίπεδο της ετοιµότητάς τους.   
 

     Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού-Προϋποθέσεις 
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Από έρευνες και µελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας για τη ∆ιαφοροποίηση της 
διδασκαλίας, προκύπτει ότι, οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τη διαφορετικότητα των 
µαθητών αλλά οι περισσότεροι δεν ασχολούνται καθόλου ή ελάχιστα για να 
διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους (Tomlinson, 2003) ενώ ακόµα και στις 
περιπτώσεις που έγιναν προσπάθειες διαφοροποίησης, αυτές ήταν περιορισµένες και 
αναποτελεσµατικές (Schumm & Vaughn, 1995, Starling & Saunders, 1993) µε 
αυτοσχεδιασµούς της στιγµής χωρίς προγραµµατισµό και µελέτη (Wehrmann, 2000).  

Οι εκπαιδευτικοί στη χώρα µας στην πλειονότητά τους εκφράζουν θετική ή 
ουδέτερη άποψη, προβληµατίζονται από τον περιορισµό του χρόνου και την απουσία 
υποστήριξή τους εντός τάξης (Padeliadu & Lampropoulou, 1997, Avramidis &  

Kalyva, 2007). 
Η Tomlinson αναφέρει ότι χρειάζεται θέληση από τους εκπαιδευτικούς για να 

µπορέσουν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους. Όµως, η θέληση δεν είναι 
αρκετή. Αυτή η προσπάθεια προϋποθέτει τη γνώση της θεωρίας της ∆ιαφοροποίησης 
και τη µετάφραση της θεωρίας σε πράξη για να καταστεί δυνατή η µεταφορά της 
θεωρίας της ∆ιαφοροποιηµένης διδασκαλίας στην τάξη. (Coley, M. Ann., 2005). 
Καθώς, λοιπόν, ‘‘ η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και η εφαρµογή καινοτοµιών πάνε 
χέρι-χέρι’’ (Fullan & Hargreaves, 1992), η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή κάθε καινοτοµίας, όπως είναι η 
∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία.  

Καθώς η πρακτική της ∆ιαφοροποίησης για την υλοποίησή της απαιτεί 
ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς, δεξιότητες που 
στηρίζονται στη γνώση της θεωρίας της διαφοροποίησης, χρειάζεται χρόνος για να 
αναπτυχθούν και πρακτική εξάσκηση για να γίνουν ‘‘ κτήµα’’ του εκπαιδευτικού µε 
στόχο την επιτυχηµένη εισαγωγή στην καθηµερινή διδακτική πρακτική που, όµως, 
πρέπει να γίνει µε αργά και σταθερά βήµατα (Werhmann, 2000). 

Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού στη ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία είναι καίριος, 
δύσκολος και έντονα διαφοροποιηµένος. Αν και δεν έχει το πρωταγωνιστικό ρόλο 
µονοπωλώντας το διδακτικό χρόνο ως παντογνώστης που διδάσκει από την έδρα του 
σε µετωπική διδασκαλία, είναι άµεσα υπεύθυνος για µια επιτυχηµένη παράσταση, 
όπως είναι µια αποτελεσµατική διαφοροποιηµένη διδασκαλία, σηµαντικοί 
παράγοντες της οποίας είναι ο συστηµατικός προγραµµατισµός της διδακτικής 
πράξης η οργάνωση και σωστή διαχείριση της διαδικασίας της µάθησης µε σκοπό να 
ανταποκριθεί στις προσωπικές ανάγκες και ικανότητες των µαθητών (Clark & 
Kallow, 1998). 

Ο Εκπαιδευτικός θα πρέπει πέρα από τη γνώση των τεχνικών της 
∆ιαφοροποιηµένης διδασκαλίας να εξετάσει µε ιδιαίτερη προσοχή τις ανάγκες και τα 
ατοµικά χαρακτηριστικά των µαθητών του, να έχει πάντοτε υπόψη του τους 
παράγοντες έξω από την τάξη και το σχολείο, που µπορούν να επηρεάσουν ότι γίνεται 
στο σχολικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τη 
µάθησή του (Κουτσελίνη, 2006). 

Στην όλη οργάνωση και εκτέλεση της διαφοροποιηµένης πορείας της 
διδασκαλίας το σηµαντικότερο ρόλο έχει ο εκπαιδευτικός ως συντονιστής, 
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σχεδιαστής δραστηριοτήτων και αξιολογητής παρά δάσκαλος (Theroux, 2004). Ο 
ρόλος του έχει τέτοια αξία που πρέπει να εκτιµηθεί ως ‘πόρος’ (Benzamin, 2006).  

 

Επίλογος 
Η ∆ιαφοροποίηση στη προσπάθειά της να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα της 
σύγχρονης τάξης, µε ένα µαθητικό υλικό ανοµοιογενές, προερχόµενο από 
διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα και πολιτισµικά περιβάλλοντα, µε διαφορετικές 
µαθησιακές και αντιληπτικές ικανότητες, περιλαµβάνει και διαχειρίζεται ταυτόχρονα 
πολλές παραµέτρους. 

Η αποτελεσµατικότητά της εξαρτάται από όλες εκείνες τις καταστάσεις και 
διαδικασίες που επηρεάζουν την ποιοτική επικοινωνία µαθητή-εκπαιδευτικού-
γνώσης. 

Η αδυναµία µας να χειριστούµε διαφορετικά παιδιά µε διαφορετικό τρόπο 
οδηγεί σε σχολική αποτυχία, σε υποβίβαση του επιπέδου των παιδιών µας σε σχέση 
µε τις δυνατότητες ανάπτυξής τους και σε συνέπειες εκδήλωσης προβληµατικής 
συµπεριφοράς και κοινωνικής παραβατικότητας που οδηγούν στη περιθωριοποίηση. 

Αν µακροπρόθεσµα ο βασικός στόχος της Εκπαίδευσης είναι η δηµιουργία 
ικανών πολιτών, αυτός µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από τη ∆ιαφοροποίηση, 
καθώς επιδιώκεται η γνωστική και µεταγνωστική ανάπτυξη, η µεγιστοποίηση των 
ατοµικών ικανοτήτων και η προώθηση αυτενέργειας και πρωτοβουλίας των µαθητών, 
η αυτογνωσία, η αυτοεκτίµηση και η ενίσχυση της ικανότητας συνεργασίας και 
κοινωνικής µάθησης. 

Η διαφοροποίηση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωµα το οποίο θα πρέπει να 
προσφέρεται σε όλους τους µαθητές έτσι ώστε οι σηµερινοί µαθητές και αυριανοί 
πολίτες να αναπτυχθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό µε βάση τις δικές τους 
προοπτικές ανάπτυξης.     
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