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Διαφοροποίηση στη διδασκαλία  Προϋπόθεση για 
την συνεκπαίδευση  

 Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να  ανταποκριθεί 
σε διαφορετικές ανάγκες των μαθητών.  

 Ο εκπαιδευτικός  σέβεται τη  διαφορετικότητα των 
μαθητών του στην τάξη, αξιολογεί τις ανάγκες τους 
και τις ικανοποιεί.  

 Απαραίτητα χαρακτηριστικά  

Αξιολόγηση  

Η ευέλικτη 
ομαδοποίηση   



Ευέλικτη ομαδοποίηση – Αρχή  για την 
συνεκπαίδευση   

 Είναι η λυδία λίθος για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

και εξασφαλίζει επιτυχίες σε όλους  τους μαθητές  

 Όλοι οι μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους αλλά 

σε διαφορετικά επίπεδα. 

 Η  εστίαση της προσοχής είναι η ίδια Διαφέρει ο δρόμος 

που κάθε παιδί θα ακολουθήσει για να φτάσει στο στόχο 

του.  



Τομείς που πρέπει ο εκπαιδευτικός να 
διαφοροποιήσει την διδασκαλία του με στόχο τη 

συνεκπαίδευση   

 1. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας του  

 2. Τη διαδικασία  

 3. Τα προϊόντα μάθησης: Εργασίες με 

διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες των μαθητών του.  

 4. Μαθησιακό περιβάλλον.  

 



Πως διαφοροποιεί  το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας του ο εκπαιδευτικός  

 Βασική αρχή διδασκαλίας  ο εποικοδομητισμός και η 

αλληλεπίδραση των μελών της τάξης μας. (Vygotsky 

1998).  

 Κτίζει  στην προϋπάρχουσα γνώση. 

 Χρήση γνωστικών σχημάτων στη διδασκαλία . 

 Δομεί  το περιεχόμενο της διδασκαλίας μας ανάλογα με 

τις δυνατότητες των μαθητών.  

 

 

 



Τα αδύνατα σημεία των μαθητών γίνονται τα 

δυνατά σημεία της διδασκαλίας για τον 

εκπαιδευτικό .  



Στόχος  της συνεκπαίδευσης  

 Η ικανοποίηση των αναγκών ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ μας και όχι μόνο  η βελτίωση της 

επίδοσης τους . 

 



Πώς ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί τον τρόπο  
διδασκαλίας του  

    Μαθαίνει τους μαθητές τους να δουλεύουν 

ομαδικά. 

 Εκπαιδεύει τα παιδιά να αποδέχονται την 

διαφορετικότητα. 

 Χρησιμοποιεί  εναλλακτικές τεχνικές διδασκαλίας 

όπως παιχνίδι ρόλων, παιχνίδια συναισθημάτων, 

θεατρικό παιχνίδι.  

 

 



Πώς ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί τον τρόπο  
διδασκαλίας του  

 Αποδέχεται τη διαφορετικότητα ως χαρακτηριστικό 

και όχι ως πρόβλημα. 

 Δίνει χώρο και ρόλο σε όλους τους μαθητές π.χ τους 

μαθητές χωρίς δυσκολίες τους κάνει οδηγούς και 

βοηθούς των συμμαθητών του. 

 



Πώς ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί τον τρόπο  
διδασκαλίας του  

 Δημιουργεί καταλόγους ατζέντες εργασιών, αρχικά για 

εργασίες κοινές για όλη την ομάδα. 

 Σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ φτιάχνει  

εξατομικευμένες εργασίας  για τις ιδιαίτερες ανάγκες 

των μαθητών.  

 Προσπαθεί να  διαμορφώσει τη διδασκαλία του με άξονα 

τα ενδιαφέροντα των μαθητών , χωρίς να τα κουράζει με 

περιττά στοιχεία ύλης.  

 

 



Ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί τη διδασκαλία του 
με στόχο της συνεκπαίδευση  

 Σέβεται  το διαφορετικό χρόνο ολοκλήρωσης των 

εργασιών των μαθητών και δεν τα πιέζει.  

 Εντάσσει την αυτοδιόρθωση ως μέσο αξιολόγησης 

και ανατροφοδότησης.   

 Μαθαίνει τα παιδιά να μην φοβούνται τα λάθη τους 

αλλά να τα διαχειρίζονται σωστά.  



Ο εκπαιδευτικός  διαφοροποιεί  
το μαθησιακό περιβάλλον  

 

 Διαμορφώνει το χώρο της τάξης σεβόμενος τις 

ανάγκες ενός παιδιού με αναπηρία π.χ δημιουργεί 

γωνιές για να μπορεί να απομονώνεται ένα παιδί με 

αυτισμό.  

 Βοηθάει τους μαθητές να καταλάβουν και να 

σεβαστούν  ότι κάποιοι από αυτούς έχουν ανάγκη 

να κινούνται μέσα στην τάξη για να μάθουν ενώ  

άλλοι όχι.  

 



Ο εκπαιδευτικός  διαφοροποιεί  
το μαθησιακό περιβάλλον  

 Καλλιεργεί στους μαθητές του συνήθειες αυτονομίας 

και όχι εξάρτησης από το δάσκαλο. Έτσι όταν εκείνος 

είναι απασχολημένος με κάποιο μαθητή, οι 

υπόλοιποι μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια σε 

άλλες πηγές π.χ στο συμμαθητή τους, στη 

βιβλιοθήκη ή στον Η/Υ.  

 



Ο εκπαιδευτικός διαφοροποιεί  
το μαθησιακό περιβάλλον  

 Χρησιμοποιεί  στη διδασκαλία του αντικείμενα 

χειροπιαστά ( πλαστικά αντικείμενα, ξυλάκια, κ.α ) 

για να διευκολυνθούν τα παιδιά.  

 Δημιουργεί γωνιές χαλάρωσης ή  δημιουργικής 

εργασίας.  

 Τα παιδιά πειραματίζονται και οδηγούνται στην 

ανακάλυψη της γνώσης. 



Στρατηγικές  υποστήριξης από το εκπαιδευτικό 
της τάξης σε συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ.  

 Βήμα 1ο  Γνωριμία με τους μαθητές  

  Εντοπίζει τα επίπεδα ικανότητάς τους και τις 

αδυναμίες τους. 

 Παρατηρεί και καταγράφει τη συμπεριφορά των 

μαθητών του στη τάξη. 

 Προσπαθεί να εντοπίσει τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών του μέσα από συζήτηση, παιχνίδι ρόλων ή 

άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.  

 

 



 Αν το παιδί φοιτάει για πρώτη φορά στο Δημοτικό σε 

συνεργασία με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  επικοινωνεί με τη 

Νηπιαγωγείο για να συλλέξει πληροφορίες.  

 Χρησιμοποιεί παιχνίδια γνωριμίας για να 

δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των 

παιδιών. 

 

Στρατηγικές  υποστήριξης από το εκπαιδευτικό της 
τάξης σε συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ.  



Συνεργασία  εκπαιδευτικού τάξης και 
εκπαιδευτικού ΕΔΕΑΥ  

 Βήμα 2ο  Διδακτικές στρατηγικές. 

  Συνεργάζονται από κοινού για να χωρίσουν τα 

παιδιά σε ομάδες.  

 Από κοινού με τους μαθητές ορίζουν το πλαίσιο που 

θα κινηθούν και θεσπίζουν τους κανόνες που πρέπει 

να τηρούνται.(Μαθησιακό Συμβόλαιο).   

 Επιλέγουν  τη μέθοδο διδασκαλίας που θα 

ακολουθήσει  όλη την ομάδα.  



Συνεργασία  εκπαιδευτικού τάξης και μελών  
ΕΔΕΑΥ  

 Συνεργάζεται με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  στην  

στοχοθέτηση των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Καταρτίζει μαζί με τα  της ΕΔΕΑΥ εξατομικευμένο 

πρόγραμμα για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη.  

 Σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ επικοινωνεί με 

τους γονείς  και τους ενημερώνει. 

 



Συνεργασία  εκπαιδευτικού τάξης και 
εκπαιδευτικού ΕΔΕΑΥ 

 Προσαρμόζει μετά από συνεργασία  το αναλυτικό 

πρόγραμμα και την ύλη των μαθημάτων  στις 

ανάγκες των μαθητών.  

 Ενδυναμώνει τα παιδιά   και τα στηρίζει σε κάθε τους 

προσπάθεια. 

 Αναδεικνύει τα ταλέντα του κάθε μαθητή και τα 

εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 



Στρατηγικές ανάπτυξης διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας  

 Βήμα 3ο        Αξιολόγηση  

 Δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 
αλληλοαποδοχής στην τάξη έτσι ώστε να είναι 
δεκτές όλες οι απόψεις των μαθητών.  

 Η αυτοδιόρθωση γίνεται τρόπος αυτοαξιολόγησης 

των μαθητών.  

 Η αξιολόγηση ευκαιρία για να μάθουμε περισσότερα  

 Μαθαίνουν να αγαπάνε τα λάθη τους και να τα 

διαχειρίζονται  με θετικό τρόπο  



Διαφοροποίηση στη διαδικασία  

Παραδοσιακή 
διδασκαλία  

Διδάσκω  

Αξιολογώ  Διδάσκω  

Αξιολόγηση  

Διαφοροποιημένη 
διδασκαλία  



Ο εκπαιδευτικός της ΕΔΕΑΥ….. 

 Συνεργάζεται   και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς 

της σχολικής μονάδας. 

 Συνεργάζεται με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ. 

 Συνεργάζεται με τους γονείς  

 Αξιολογεί τις ανάγκες των μαθητών.  

 Ανιχνεύει τυχόν δυσκολίες των μαθητών με σκοπό 

την κατάρτιση σχεδίου παρέμβασης. 

 

 



Ο εκπαιδευτικός της ΕΔΕΑΥ….. 

 Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης θέτει στόχους  

και παρακολουθεί την υλοποίησή τους  

 Παρακολουθεί  την πορεία των μαθητών με αναπηρία ή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και βοηθάει στην  υλοποίηση 

των στόχων. 

 Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης εκπαιδεύει  τα 

υπόλοιπα παιδιά να αλλάξουν στάση απέναντι στη 

διαφορετικότητα και να γίνουν συνοδοιπόροι στην πορεία 

προς τη συνεκπαίδευση.  

 

 



Ο  Εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια  

 Προετοιμάζει το σχολείο υποδοχής, το Γυμνάσιο ως εξής : 

 Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τους μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με Αναπηρία. 

 Δίνει οδηγίες για το πώς θα βοηθήσουν τους μαθητές.  

 Φέρνει σε επαφή τους μαθητές με το νέο σχολικό 

πλαίσιο.  



Ο  Εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια  

 Δίνει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των 

μαθητών. 

 Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία, ειδικά το πρώτο 

διάστημα έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ομαλότερη 

η ένταξη των μαθητών στο νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο.    

 

 

 


