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Φανταστείτε ένα παιδί με κιναισθητική νοημοσύνη, 

το οποίο σκέφτεται ενώ το σώμα του κινείται, πως θα 

αισθάνεται στο παραδοσιακό ελληνικό σχολείο όπου 

μένει καθηλωμένο στο κάθισμα την περισσότερη ώρα;
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 Διδασκαλία με συγκεκριμένο τρόπο για 
όλους

(ίδια θέματα με τον ίδιο τρόπο), 

 Παγιωμένες πρακτικές

 Αντιμετώπιση όλων  των 

παιδιών ως παραλλαγών  του  ίδιου  ατόμου

Howard Gardner.





ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΟΜΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ



Τι είναι διαφοροποίηση;

• Οργανωμένος

• ευέλικτος τρόπος    προσαρμογής  της διδασκαλίας και  

της μάθησης, 

που να  ανταποκρίνεται  

 στο  επίπεδο  των μαθητών, 

 στα ενδιαφέροντα

 και στα μαθησιακά στυλ

ώστε να τους  επιτρέπει  να  αναπτυχθούν ως 

μανθάνοντες στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

(Carol Ann Tomlinson, 2003)



 στην τροποποίηση  του  αναλυτικού  προγράμματος, 

 των  μεθόδων  διδασκαλίας, των  πηγών,  των μαθησιακών  

δραστηριοτήτων  

 και  του  τελικού  αποτελέσματος,

με  στόχο  την  ανταπόκριση  στις διαφοροποιημένες ανάγκες 

του  κάθε μαθητή  ξεχωριστά, 

ώστε  να μεγιστοποιηθούν  οι μαθησιακές ευκαιρίες για κάθε 

μαθητή μέσα στην τάξη (Bearne, 1996).

Οι  εκπαιδευτικοί  προβαίνουν : 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΤΥΠΩΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΥΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ:

PORTFOLIO



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/3

ΕΓΩ

ΟΝΟΜΑ: ………………………………

Τα γενέθλια μου είναι στις…….…………και  είμαι……………χρονών.

Από τα μέλη της οικογένειας μου τα πάω καλύτερα  με.............

Κάτι πολύ αστείο που μου συνέβη ήταν…………………………………….

Μια ανοησία που έκανα ήταν όταν…………………………………………..

Το χειρότερο πράγμα σχετικά με το σχολείο είναι……………………

Οι αλλαγές που θα έκανα στο σχολείο……..................................

Μια πολύ ευγενική πράξη ήταν όταν………….…………………………….

..................................................................................................



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2/3

Το αγαπημένο  μου τηλεοπτικό πρόγραμμα 

είναι……………………………………………………………………………………….

Ένα από τα δυνατά μου σημεία είναι…………...........................

Μισώ να…………………………………………………………………………………….

Έχω πρόβλημα με…………………………………………………………………..

Δεν έχω πρόβλημα με…………………………………………………………….

Ένα πρόσωπο που αγαπάω πολύ είναι…………………………………...

Το καλύτερο πράγμα σχετικά με το σχολείο είναι………………….

Πιστεύω πως οι φίλοι πρέπει να……………………..…………………...

Ένα πράγμα που φοβάμαι είναι…………………………..………………..



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3/3

Πραγματικά θέλω να …………………………………..………………………. 

Το αγαπημένο μου φαγητό είναι…………………………………………. 

Το αγαπημένο μου ποτό είναι…………………………….………………..

Το πιο ενδιαφέρον πράγμα σχετικά με το σχολείο είναι…….. 

Κάτι που με είχε εκνευρίσει πολύ ήταν…………………………………. 

Ένα πρόσωπο που μου συμπαραστάθηκε πολύ ήταν…………….

Μαθαίνω καλύτερα όταν ο καθηγητής ..............................

Μου αρέσουν οι άνθρωποι που………………………………………….

Δυο σημαντικοί στόχοι που έχω θέσει αυτή την χρονιά 

είναι.....................................................................................

Τα όνειρα μου για το μέλλον είναι………………………………………..



Διαφοροποίηση ως προς το Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Το περιεχόμενο

Τι θα διδαχθεί; (γνώσεις, έννοιες, δεξιότητες και υλικά),

 Την επεξεργασία 

Πώς θα διδαχθεί; (στρατηγικές διδασκαλίας και μεθόδους), 

 Το Τελικό προϊόν 

Πώς δείχνουν τί έμαθαν (το αποτέλεσμα)

 Η Οργάνωση της Τάξης 

(π.χ. οργάνωση του φυσικού χώρου και της κοινωνικής ‘ζωής’ της 

τάξης). 



ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:
 ανάμεσα  στα παιδιά που εργάζονται είτε ατομικά είτε σε 

ομάδες και είναι ευέλικτος. 

 Παρακολουθεί  και επιβλέπει την εργασία τους, διδάσκει σε 
μικρές ομάδες ή στην ολομέλεια της τάξης. 

 Εστιάζει σε έννοιες και όχι στην αποσπασματική γνώση. 

 Eπιλέγει αποτελεσματικές  στρατηγικές διδασκαλίας 
ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες ,την ετερογένεια 

των μαθητών του ως προς τις  γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τα 
μαθησιακά προφίλ και τις ικανότητες τους.



• χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό (οπτικοακουστικό υλικό, H/Y) 

& ειδικές δεξιότητες (διδασκαλία Braille ή νοηματική για 

μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες, ν. 3699/08) 

• συνεργάζεται με συναδέλφους και άλλους επαγγελματίες

και έχει στενή επαφή με τους γονείς ή τους κηδεμόνες.

• Αυτοαξιολόγηση-Επανατροφοδότηση. 



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

• Οργάνωση μαθησιακού περιβάλλοντος.

• Πολυαισθητηριακό περιβάλλον και βιωματική μάθηση.

• Σχεδιασμός  καινούργιων  δραστηριοτήτων  που  κτίζονται στην 

προηγούμενη  γνώση.

• Διαθεματικότητα: Συσχετισμός καινούργιων εννοιών  και 

δραστηριοτήτων με άλλα μαθήματα. 

• Αύξηση  του  ενδιαφέροντος  για  το  περιεχόμενο  του  μαθήματος .

• Αξιοποίηση  των  καθημερινών  εμπειριών  του παιδιού.  

• Πρακτική εφαρμογή των εννοιών στην καθημερινή ζωή. 

• Συνεργατική μάθηση .

• Εκδρομές  και projects .

• Χρήση  τεχνολογικών μέσων .

• Θεατρικό παιχνίδι.



Αύξηση  του  ενδιαφέροντος του  μαθήματος 

μέσω εξερεύνησης ή παιχνιδιού ή εικαστικής τέχνης

π.χ. Χρήση υπολογιστή, αινίγματα, λογοτεχνικά βιβλία, 

κινηματογραφικές ταινίες, παιχνιδόλεξα, δημιουργία πόστερ, 

κατασκευή  μακέτας, εργαστηριακή  δραστηριότητα,  

εικονοϊστορίες που  προκαλούν  γέλιο  και  βοηθούν  το  παιδί  

να  συγκρατήσει ευκολότερα στη μνήμη του αυτά που 

διδάσκεται. 
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Διδασκαλία Δεξιοτήτων Μελέτης και 

Στρατηγικών Μάθησης (Μπότσας, 2008):

Α. Ως προς την Μνήμη:

•Ακρωνύμια ή ακροστιχίδες

Εκφράζω ιδέες

Κατηγοριοποιώ τις ιδέες

Θέτω σε σειρά τις ιδέες

Ελέγχω αυτά που έγραψα,

Σημειώνω τα λάθη και τα διορθώνω

•Γειτνιάσεις λέξεων, οικογένειες λέξεων, παραγωγή ή 

σύνθεση....
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Μνημονικό βοήθημα για την εύκολη ανάκληση των 

ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας αποτελεί η ρίμα: «Ξανθό Τσακάλι, 

με Σκουφί» (Ξάνθος, Τσακάλωφ και Σκουφάς).



Λέξεις – κλειδιά  Επισημαίνοντας τα βασικά
σημεία ενός κειμένου.

1.Βρείτε τη θεματική περίοδο και ανιχνεύστε το θέμα της

παραγράφου.

2. Στην ανάπτυξη του θέματος να διακρίνετε τις σημαντικές

λεπτομέρειες.

3. Υπογραμμίστε όλες τις λέξεις-κλειδιά της παραγράφου,

αυτές που δηλώνουν το θέμα και τις σημαντικές λεπτομέρειες.

4. Προσπαθήστε τώρα να χρησιμοποιήσετε μερικές λέξεις-

κλειδιά, για να αποδώσετε τα κύρια συστατικά της παραγράφου

με δικές σας σύντομες φράσεις.
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• Οπτικοποιήσεις: Έλεγχος λεξιλογίου πριν την επεξεργασία

του κειμένου και ατομικό λεξικό "Τράπεζα Λέξεων" εικονικών

αναπαραστάσεων των λέξεων.
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•Νοητικές  εικόνες προτρέπουν  τους  μαθητές  να  

διακόπτουν  την ανάγνωση και να φαντάζονται τις εικόνες 

που περιγράφονται στο κείμενο.

• Οπτικοποίηση αφηρημένων εννοιών.

•Κατηγοριοποιήσεις π.χ. κατηγορίες ρημάτων, 

ουσιαστικών, επιθέτων
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Β. Ως προς την Οργάνωση και κατανόηση:

•Χάρτης ιστορίας: τον τόπο (Πού;), το χρόνο (Πότε;) τα

πρόσωπα (Ποιοι;), και το πρόβλημα που διερευνάται, τα βασικά

στοιχεία δράσης (Τι;) και το αποτέλεσμα ή την ερμηνεία

(Γιατί;).



Διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του Μαθητή:

Πώς δείχνει τι έμαθε;

Ευελιξία στους τρόπους αξιολόγησης και  έκφρασης.

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο…….. 



Διαχωρισμός μαθητών ανάλογα με την 

βαθμολογία (μαθητής του 10, του 20..) 

και αύξηση του ανταγωνισμού.
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Ειδικότερα, η αξιολόγηση του μαθητή μπορεί να 

περιλαμβάνει (Παντελιάδου και Πατσιοδήμου, 2007):

α. αξιολόγηση των δεξιοτήτων και γνώσεων του,

β. των γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών του, 

γ. των δεξιοτήτων μελέτης του, 

δ. πληροφορίες για το οικογενειακό του περιβάλλον, 

ε. πληροφορίες για τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντά του 

στ. καθώς και την απόδοση αιτιολογικών προσδιορισμών της 

ακαδημαϊκής του επιτυχίας και αποτυχίας.



Προσαρμογή  των  συνθηκών:  

α)  του χρόνου ( αυξημένος και ή χωρίς χρονικό όριο),

β)  του  χώρου (χωρίς πολλά ερεθίσματα),

γ)  της παρουσίασης των θεμάτων των εξετάσεων (απλή  

γλώσσα, παραδείγματα, λέξεις-κλειδιά, έντονα γράμματα ή  

υπογράμμιση, αυξημένος κενός χώρος, υπαγόρευση κειμένου 

ανά σελίδα ή ομάδα ασκήσεων-όχι συγκεντρωτικά από τον 

εξεταστή και έλεγχος κατανόησης,

δ) της μορφής των απαντήσεων (σημειώσεις στα φυλλάδια 

της αξιολόγησης,  υπαγόρευση κειμένου, ηχογράφηση 

απαντήσεων,     χρήση λεξικού ή επεξεργαστή κειμένου, 

ελαστικότητα στην ορθογραφία και στίξη). 



Παράδειγμα εναλλακτικής αξιολόγησης:

οι κύβοι: Τα παιδιά παίζουν ζάρια όπου σε κάθε έδρα του κύβου 

αναγράφεται μια λέξη που αφορά ένα γνωστικό αντικείμενο, όπως: 

περιγραφή (πες, ονομάτισε, βρες, ανέφερε,  περιέγραψε), 

σύγκριση (βρες  το  αντίθετο,  δώσε  ένα  παράδειγμα, εξήγησε,  

γράψε,  δώσε  τον  ορισμό),  

σύνδεση (φτιάξε,  σχεδίασε, ανάπτυξε),

ανάλυση (συζήτησε,  προετοίμασε,  κάνε  ένα διάγραμμα),  

εφαρμογή (πρότεινε, ολοκλήρωσε) 

και επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά (υποστήριξε, πες τη γνώμη 

σου, διαμόρφωσε), ή άλλες λέξεις κλειδιά (Cowan & Cowan, 1980).

. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πώς μπορώ να διδάξω πιο αποτελεσματικά ώστε 

ένας μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 

πετύχει το μέγιστο μαθησιακό αποτέλεσμα; 

Πώς μπορώ να κάνω πιο θετική τη στάση των 

μαθητών μου απέναντι στο σχολείο;



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πώς θα αξιολογήσω έναν μαθητή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να πετύχει την μέγιστη 

μαθησιακή απόδοση;



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προσληφθήκατε ως ειδικός παιδαγωγός σε ένα σχολείο 

πολυπληθές και θα υποστηρίξετε π.χ. έναν μαθητή με 

προβλήματα κώφωσης στο Τμήμα Ένταξης.

Πως φαντάζεστε τον ρόλο σας και τα καθήκοντα σας με 

την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μέχρι το τέλος;
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Προτεινόμενα βίντεο online:

1. Why should you differentiate instruction.

http://www.youtube.com/watch?v=lZtXmiiLgMA

2. Solution Tree_ Carol Ann Tomlinson on Defensible 
Differentia. 

http://www.youtube.com/watch?v=0zwwixCoy6E 

3. Differentiated Instruction in the Classroom. 

http://www.youtube.com/watch?v=UMIXnRR_ue8 

4.Carol Tomlinson on Differentiation_ Responsive Teaching.

http://www.youtube.com/watch?v=01798frimeQ
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s/epimyliko/BOOK-final.pdf
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