
 
 

Γεωργία Παπασταυρινίδου 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
 Ένας διεθνώς προβεβλημένος όρος. 
 Μια προσέγγιση άμεσα συνδεδεμένη με αλλαγές σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής πολιτικής διεθνώς: 
 
 Εισαγωγή ενιαίων εθνικών προγραμμάτων σπουδών για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση (από τη δεκαετία του ’90 και μετά). 
 
 UNESCO, 1990, Jomtien, Ταϋλάνδη, Παγκόσμια Διακήρυξη 

Εκπαίδευση για Όλους (Education for All, EFA). 
 UNESCO, 1994, Διακήρυξη της Salamanca. 
 UNESCO, 2000, Παγκόσμιο Forum για την Εκπαίδευση, EFA. 
   
   

 



 UNESCO, 2004, Changing Teaching Practices: using 
curriculum differentiation to respond to students’ 
diversity. Paris, UNESCO. 

 
 UNESCO, 2004, Embracing diversity. Toolkit for 

creating inclusive, learning friendly environments. 
Bangkok, UNESCO. 
 



Διακήρυξη της Salamanca 
 «Κάθε παιδί έχει θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση, και πρέπει 

να του δίνεται η ευκαιρία να κατακτά και να διατηρεί ένα αποδεκτό 
επίπεδο μάθησης.» 

 «Κάθε παιδί έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, 
ικανότητες και μαθησιακές ανάγκες». 

 «Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών συστημάτων και η εφαρμογή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ευρύ 
φάσμα των διαφορετικών αυτών χαρακτηριστικών και αναγκών». 

 «Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε γενικά σχολεία που να μπορούν να ικανοποιούν τις 
ανάγκες τους στα πλαίσια μιας παιδοκεντρικής παιδαγωγικής». 

UNESCO, 1994: viii-ix 
   

 



Διαφοροποιημένη διδασκαλία: 
εννοιολογικές αποσαφηνίσεις. 

 Πολλαπλότητα των όρων 
 
 Διαφοροποίηση προγραμμάτων σπουδών 
 Διαφοροποίηση 
 Διαφοροποιημένη διδασκαλία  
 Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική 
 Διδασκαλία σε μεικτές τάξεις 
 



Η σημασία της «προσαρμογής» 
 «Τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να 
προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών και όχι 
αντίστροφα».  

(UNESCO, 1994:22)  
 

 Ειδική Μέθοδος; 
 Εξατομικευμένη προσαρμογή; 
 Εξατομικευμένη διδασκαλία; 

 



 «Ωστόσο πολλά μάθαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
σχετικά με το πόσο ακατάλληλες είναι οι συζητήσεις που 
διεξάγονται σήμερα για τη ‘διαφοροποίηση’. Για παράδειγμα, 
ανακαλύψαμε τον κίνδυνο του ‘θανάτου από χιλιάδες φύλλα 
εργασίας’ και τον κίνδυνο να περιοριστεί ο ρόλος του διδάσκοντος 
σε απλό οργανωτή (manager) και βαθμολογητή, όταν 
χρησιμοποιούνται εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Ανακαλύψαμε 
τα πολλά προβλήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη 
απλουστευμένων έντυπων υλικών που απευθύνονται σε 
ανεπαρκείς αναγνώστες στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας: την 
απάλειψη του περιττού κειμένου, που κατά περίεργο τρόπο κάνει 
το κείμενο πιο δυσανάγνωστο. Την απομάκρυνση αυτών των 
μαθητών από το κίνητρο της συνεργασίας με τους συμμαθητές 
τους. Το στίγμα που προσάπτεται στο απλουστευμένο υλικό, αν 
είναι διαθέσιμο μόνο για κάποια παιδιά. [...] 
 



 Αρχίσαμε να σκεπτόμαστε διαφορετικά πάνω στους 
τρόπους ανταπόκρισης στην πολυμορφία: αντιμετωπίζοντας 
μια τάξη μαθητών όχι ως τριάντα ανεξάρτητες μονάδες, 
αλλά ως μια τεράστια ποικιλία προσωπικών πόρων, που 
ενυπάρχουν στην ομάδα ως σύνολο. Το ζητούμενο τώρα 
ήταν πώς να οργανώσουμε τη μάθηση με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μεταφέρουμε τους πόρους που διέθετε το κάθε παιδί σε 
μια διαντίδραση με εκείνους των άλλων παιδιών και με το 
περιεχόμενο σπουδών, ώστε να υποστηρίξουμε και να 
ενισχύσουμε τη μάθηση καθενός χωριστά και καθενός σε 
σχέση με τον άλλο». 

Hart, 1996, οπ. αν. στο Χαραμής, 2012: 408-409 
 

 



Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική δεν 
ταυτίζεται με την εξατομικευμένη διδασκαλία 
 «Στη δεκαετία του ’70 πιθανότατα ασχολούμαστε με κάτι σημαντικό, 

όταν πειραματιζόμαστε με αυτό που αποκαλούμε εξατομικευμένη 
διδασκαλία. Τουλάχιστον, κατανοήσαμε ότι οι μαθητές έχουν 
διαφορετικά μαθησιακά προφίλ και ότι έχει αξία να συναντούμε τους 
μαθητές εκεί που βρίσκονται και να τους βοηθούμε να προχωρήσουν 
παραπέρα. Ένα μειονέκτημα της προσέγγισης της δεκαετίας του ’70 
ήταν ότι προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό για καθένα από 
τους 30 μαθητές μιας τάξης. Όταν κάθε μαθητής είχε μια διαφορετική 
εργασία για την ανάγνωση, για παράδειγμα, δεν χρειαζόταν πολύς 
χρόνος για να εξαντληθούν οι εκπαιδευτικοί. Ένα δεύτερο πρόβλημα 
ήταν ότι προκειμένου να «ταιριάξουμε» με το ακριβές επίπεδο 
αφετηρίας για κάθε μαθητή, κομματιάζαμε τη διδασκαλία σε τμήματα 
δεξιοτήτων, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τη μάθηση αποσπασματική 
και, εν πολλοίς, χωρίς νόημα για το μαθητή»  

(Carrol Ann Tomlinson, 2001: 2) 



 «Η διαφοροποίηση δεν μπορεί ούτε οφείλει να 
καταλήξει σε μια εκπαίδευση ολοκληρωτικά 
εξατομικευμένη. Να εξατομικεύσουμε τις μορφωτικές 
διαδρομές εργαζόμενοι σε ομάδες, να στηριχθούμε στις 
κοινωνιογνωστικές αλληλεπιδράσεις, να ποια είναι η 
πρόκληση μπροστά μας.»  

(Perrenoud, 2005: 6, μτφρ. Χ. Παπαδόπουλος) 
 



Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και 
εκπαίδευση αναπήρων 

 Η παράδοση της ειδικής αγωγής 
  Μοντέλα αναπηρίας 
  Θεωρίες μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις 
 
 Τα περιεχόμενα και η δομή του Οδηγού 

 



Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και 
μοντέλα αναπηρίας. 

 Το κλινικό/ιατρικό μοντέλο 
 
  Το ατομικό μοντέλο 
 
 Το κοινωνικό μοντέλο 
 
 

 



Από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους 
«φραγμούς στη μάθηση και τη συμμετοχή» (Booth 

& Ainscow, 2002) 
 Ο όρος «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

συνοδεύεται από αρκετούς περιορισμούς 
 Προσδίδει μια ετικέτα η οποία συνάδει με χαμηλές 

προσδοκίες 
 Απομακρύνει την προσοχή από πηγές δυσκολιών που 

συνδέονται με τα Προγράμματα Σπουδών, την 
κουλτούρα της εκπαίδευσης και του σχολείου, τις 
κοινωνικές σχέσεις. 

 Καθιστά αποσπασματικές τις προσπάθειες 
ανταπόκρισης στη μαθητική ετερότητα. 
 



 Ο όρος «φραγμοί στη μάθηση και στη συμμετοχή» 
 Εστιάζει στο εκπαιδευτικό, σχολικό και κοινωνικό 

πλαίσιο. 
 Εστιάζει στις δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, στις 

διδακτικές προσεγγίσεις και στην αλληλεπίδραση 
μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαδικασία της μάθησης. 
 

 Δεν είναι ένας θεσμικά αναγνωρισμένος όρος. 
 



Από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην 
ολιστική προσέγγιση του ατόμου με αναπηρία 

(Brahm Norwich & Ann Lewis, 2005) 

Γενικές 
διαφορές 

Μοναδικές 
διαφορές 

Κοινές σε όλους 

Χαρακτηριστικές της 
ομάδας 

Ατομικές 



Οδηγός Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών 
για μαθητές με Αναπηρία:   
 Ορισμός και περιγραφή της ομάδας των μαθητών με 

αναπηρία 
 Κατηγορίες αναπηρίας: 
 Τύφλωση, Κώφωση, Νοητική Αναπηρία, Αυτισμός, Πολλαπλές 

αναπηρίες 
 Ιδιαίτερη έμφαση στην ετερογένεια της εκάστοτε υπό εξέταση ομάδας   
 Αποφυγή υπεργενικεύσεων και απλοποιήσεων στον προσδιορισμό. 
 Έμφαση στο ότι κάθε μαθητής με αναπηρία αποτελεί μια μοναδική 

περίπτωση.  
 Ανάδειξη της μοναδικότητας της ατομικής εμπειρίας για την αξιοποίησή 

της στη διαδικασία της μάθησης. 
 Μετατόπιση από την προσέγγιση του ατομικού ελλείμματος στην 

προσέγγιση των φραγμών στη μάθηση και συμμετοχή των μαθητών. 
 



 Θεωρίες μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις 
 
 Κατά πόσο η διαφοροποιημένη διδασκαλία για την 

εκπαίδευση των αναπήρων αποτελεί μια ειδική 
διδακτική προσέγγιση; 
 

 Ο David Mitchell (2008) έχει καταγράψει 24 
στρατηγικές οι οποίες θεωρούνται αποτελεσματικές για 
την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και για την ενταξιακή 
εκπαίδευση: 
 



 Διδασκαλία και μάθηση στην τάξη του γενικού σχολείου 
 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
 Διδασκαλία μεταξύ των μαθητών 
 Συνεργατική διδασκαλία (μεταξύ των εκπαιδευτικών) 
 Εμπλοκή γονέων 
 Σχολική κουλτούρα 
 Υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς συνολικά στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
 Ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος 
 Κοινωνικο-συναισθηματικό κλίμα της τάξης 
 Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες 

 



 Διδασκαλία κοινωνικών στρατηγικών 
 Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 
 Στρατηγικές μνήμης 
 Αμοιβαία διδασκαλία 
 Φωνολογική ενημερότητα και φωνολογική επεξεργασία 
 Γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία 
 Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις 
 Λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς 
 Άμεση διδασκαλία 
 Εποπτεία και πρακτική 
 Διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 
 Υποστηρικτική τεχνολογία 
 Επιβοηθούμενη και εναλλακτική επικοινωνία 
 Ευκαιρίες μάθησης. 

 



Οδηγός Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών 
για μαθητές με Αναπηρία:  
 Κριτική προσέγγιση υφιστάμενων παιδαγωγικών 

στρατηγικών 
 Καταλληλότητα για την εκάστοτε υπό εξέταση ομάδα των 

υφιστάμενων παιδαγωγικών στρατηγικών: κατά πόσο αυτές 
οι παιδαγωγικές στρατηγικές συνιστούν μια «ειδική 
παιδαγωγική» ή αποτελούν μια καλή γενική παιδαγωγική 
προσέγγιση; 

 Κριτική προσέγγιση, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στις 
αναφερόμενες ως «ειδικές» παιδαγωγικές στρατηγικές για 
την συγκεκριμένη ομάδα του μαθητικού πληθυσμού. 

 Εντοπισμός κενών στην έρευνα και ζητημάτων που ακόμα 
αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης αναφορικά με 
υφιστάμενες παιδαγωγικές στρατηγικές. 
 



Οδηγός Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών 
για μαθητές με Αναπηρία:  
 Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας  
 Αξιοποίηση του ισχύοντος προγράμματος σπουδών 
 Σκοποθεσία- Κριτική στάση απέναντι στο curriculum διαίτης (βλ. Καραγιάννη, 

2012) 
 Περιεχόμενο 
 Διαδικασίες Μάθησης – ο ρόλος του εκπαιδευτικού – δημιουργία ασφαλούς 

μαθησιακού περιβάλλοντος – προσαρμογή μέσων και υλικών διδασκαλίας. 
 Αξιολόγηση 
 
 Διαμόρφωση Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός 

σχεδιασμού μαθησιακών εμπειριών για το σύνολο της τάξης. 
 Ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών  (βλ. Βλάχου & 

Ζώνιου-Σιδέρη, 2010) του σχολείου καθώς και μεταξύ σχολείου και οικογένειας. 
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