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1. Εννοιολόγηση της διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της
εφαρμογής της στην τάξη 

Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της παραδοσιακής διδασκαλίας είναι η προ-
σαρμογή και η εστίασή της στο επίπεδο του μέσου μαθητή, υποθέτοντας πως έτσι διδά-
σκονται και μαθαίνουν όλοι οι μαθητές. Με τον τρόπο αυτό, όμως, οι ανάγκες ενός
μεγάλου αριθμού μαθητών παραμένουν ανικανοποίητες (Rock, Gregg, Ellis, & Gable,
2008). 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στο πρόβλημα
αυτό. Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προ-
σαρμόσουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τη διαφορετικότητα και τις ανάγκες των μα-
θητών τους. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί τη φιλοσοφία και την
παιδαγωγική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδα-
σκαλία τους με βάση την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα, το μαθησιακό προφίλ, τα προ-
σωπικά χαρακτηριστικά και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση. Συνεπώς, η
διδασκαλία προσαρμόζεται ανάλογα, ως απάντηση στην πρόκληση της διαφορετικότη-
τας των μαθητών (Smit & Humpert, 2012). 

Με βάση τη θεωρία της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, μπορούμε να εντοπίσουμε
συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στον εκπαιδευτικό και σχετίζονται με την αποτελε-
σματική εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας (Κουτσελίνη, 2008; Bellman, Fo-
shay, & Gremillion, 2014; Maeng & Bell, 2015; Smit & Humpert, 2012; Valiandes, 2015).
Αυτά αναφέρονται, κυρίως, στις γνώσεις, στις στάσεις και στις δεξιότητες του εκπαιδευ-
τικού, αλλά και σε προϋποθέσεις που ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει υπόψη του
κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αναμένεται,
συνεπώς, από τον εκπαιδευτικό: 

• Να κατέχει σε πολύ καλό βαθμό το θέμα που θα διδάξει· 
• Να γνωρίζει πολύ καλά τους μαθητές του, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τα χαρα-

κτηριστικά, τα ταλέντα, τις αδυναμίες τους κ.λπ.· 
• Να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες των μαθητών του· 
• Να αλλάζει και να προσαρμόζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της διδασκαλίας

ανάλογα με την ανταπόκριση των μαθητών· 
• Να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά με τους μαθητές κατά τη μαθησιακή διαδι-

κασία·
• Να διασφαλίζει τη διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο, τη μαθησιακή διαδι-

κασία, το περιβάλλον μάθησης και το αποτέλεσμα (ο τρόπος με τον οποίο ο μαθη-
τής μπορεί να δείξει τον βαθμό κατάκτησης του περιεχομένου), στη βάση της
επίτευξης ενός κοινού γενικού σκοπού για όλους τους μαθητές· 

• Να φροντίζει για τη μεγιστοποίηση του χρόνου ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών
στη μαθησιακή διαδικασία και τον χρόνο εργασίας των μαθητών σε δραστηριότη-
τες που αφορούν στον στόχο.

Η αποτελεσματική διαφοροποίηση της διδασκαλίας αξιοποιεί και ενσωματώνει πολ-
λαπλές διδακτικές μεθόδους στον σχεδιασμό της διδασκαλίας, σε μία προσπάθεια εξι-
σορρόπησης και ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών και των απαιτήσεων του
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Αναλυτικού Προγράμματος (Α.Π.). Σε μια προσπάθεια για δημιουργία ενός μοντέλου που
θα στήριζε την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για εφαρμογή της διαφοροποίησης, ο Tay-
lor (2015) προτείνει ένα μοντέλο διαφοροποίησης της διδασκαλίας, αναφέροντας τον
τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης μαθαίνουν πώς κατά
τη διδασκαλίας μπορούν να εστιάζουν στην κατάκτηση του περιεχομένου από τους μα-
θητές (στο “τι”» διδάσκω), στη διαδικασία (στο “πώς” διδάσκω) και στο προϊόν/απο-
τέλεσμα της διδασκαλίας(στις «αποδείξεις» της διδασκαλίας). Στη βάση αυτή
διακρίνονται οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής της διαφοροποίησης της διδασκαλίας
(Rock et al., 2008; Telford, 2007): 

• Διαφοροποίηση περιεχομένου: “Τι” διδάσκω; 
• Διαφοροποίηση της διαδικασίας “Πώς” διδάσκω; 
• Διαφοροποίηση προϊόντος – αποτελέσματος : “Ποια είναι τα τεκμήρια” της μά-

θησης από τη διδασκαλία. 
Σύμφωνα με την Tomlinson (2000), οι εκπαιδευτικοί για να διαφοροποιήσουν τη δι-

δασκαλία τους, χρησιμοποιούν στρατηγικές, οι οποίες αλλάζουν και προσαρμόζουν το πε-
ριεχόμενο (τρόποι και μορφές παρουσίασης του περιεχόμενου ενός κειμένου), τη
μαθησιακή διαδικασία (πώς οι μαθητές εργάζονται και αλληλεπιδρούν και πώς επεξερ-
γάζονται το περιεχόμενο) και το προϊόν ή το αποτέλεσμα (που αφορά στις δραστηριότη-
τες μέσα από τις οποίες οι μαθητές δείχνουν τι έχουν μάθει), με βάση τις διαφορετικές
ανάγκες των μαθητών σε σχέση με τις προϋπάρχουσες γνώσεις, το επίπεδο ετοιμότητας,
το μαθησιακό προφίλ και τα ενδιαφέροντά τους (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1: Μοντέλο διαφοροποίησης της Tomlinson (1995, 2000, 2001)

Κατά την τελευταία δεκαετία, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας έχει ελκύσει την προ-
σοχή του εκπαιδευτικού κόσμου, ως καινοτόμος διδακτική πρακτική που μπορεί να αντι-
μετωπίσει τις προκλήσεις των σύγχρονων τάξεων. Παρότι οι ορισμοί που δίνουν οι
ερευνητές για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας έχουν διαφορετική εστίαση, όλοι οι
ορισμοί συμφωνούν στη δυνατότητα της διαφοροποίησης να ανταποκριθεί και να αντι-
μετωπίσει τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών: 

• Η διδασκαλία, η οποία προγραμματίζεται και σχεδιάζεται ώστε να ανταποκριθεί
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στο εύρος των μαθησιακών αναγκών των μαθητών, αλλάζει και προσαρμόζεται από
τον εκπαιδευτικό, όταν αυτό απαιτείται, για να διασφαλίσει την κατάκτηση της
γνώσης από όλους τους μαθητές (Tomlinson, 2001).

• Η διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης των μαθητών διαφορετικών ικανοτή-
των μέσα στην ίδια σχολική τάξη (Hall, Strangman, & Meyer, 2002).

• Η διδασκαλία η οποία απαιτεί συνειδητή προσπάθεια για την ανάλυση των δεδο-
μένων και τη λήψη αποφάσεων για το τι δουλεύει και τι πρέπει να αλλάξει ή να
προσαρμοστεί (Gregory & Chapman, 2007).

• Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης αποτελεί πρόκληση για τους εκ-
παιδευτικούς σήμερα, ώστε να δράσουν ως σχεδιαστές των αναλυτικών προγραμ-
μάτων στο μικροεπίπεδο. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να
διαφοροποιήσουν την επίδοση των μαθητών αν δεν εφαρμόσουν παράλληλα με
τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας διαδικασία για την οικοδόμηση της αυτοεικό-
νας και της ενσυναίσθησης, που θα εξισορροπήσει τις κοινωνικές ανισότητες (Kou-
tselini & Agathagelou, 2009).

• Μια διδασκαλία η οποία εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς με βάση τις γνώ-
σεις που έχουν για τις προτιμήσεις των μαθητών (ευφυΐα, ταλέντα, μαθησιακό προ-
φίλ), επιτρέποντας στους μαθητές να επιλέξουν πώς θα εργαστούν (ατομικά, σε
ζευγάρια ή στην ομάδα) ή προνοώντας για επιλογή χώρων εργασίας και μάθησης,
ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών (π.χ. ήσυχο περιβάλλον εργα-
σίας, χώρος εργασίας με τραπέζια και όχι με θρανία) (Ireh & Ibeneme, 2010).

• Ενδιαφέρουσα διδακτική πρακτική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κανο-
νική τάξη όσο και σε τάξεις όπου εφαρμόζονται μαθητοκεντρικές και συνεργατικές
διδακτικές διαδικασίες, και όπου υπάρχει για όλους τους μαθητές επιτυχημένη και
ουσιαστική πρόκληση για εργασία και μάθηση (Smit & Humpert, 2012).

• Ένα διδακτικό μοντέλo που διασφαλίζει την αποτελεσματική διδασκαλία και μά-
θηση για μαθητές με διαφορετικές ανάγκες, η οποία πραγματοποιείται μέσα από
ένα καλά σχεδιασμένο αναλυτικό πρόγραμμα και μία μαθητοκεντρική διδασκαλία
που ανταποκρίνεται στις διαφορές των μαθητών σε σχέση με την ετοιμότητά τους
(η γνώση και οι δεξιότητες των μαθητών που σχετίζονται με συγκεκριμένη ακολου-
θία μάθησης), τα ενδιαφέροντα (τα θέματα που προκαλούν την περιέργεια και το
πάθος για εργασία και μάθηση του μαθητή) και το μαθησιακό προφίλ (πώς οι μα-
θητές μαθαίνουν καλύτερα σε σχέση με το μαθησιακό τους στυλ, τον τύπο νοημο-
σύνης τους, την κουλτούρα και το φύλο) (Maeng & Bell, 2015).

• Η διδασκαλία και μάθηση που στοχεύει στην επίτευξη του ταιριάσματος ανάμεσα
στους μαθησιακούς στόχους και τις δραστηριότητες από τη μία και τις ανάγκες των
μαθητών από την άλλη, για τη μεγιστοποίηση της προόδου και ανάπτυξης των μα-
θητών (De Neve, Devos, & Tuytens, 2015).

• Στο πλαίσιο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, η ισότητα ικανοποιείται μέσα
από τις ευκαιρίες που όλοι οι μαθητές έχουν σε μία τάξη μικτής ικανότητας για την
επίτευξη των στόχων του αναλυτικού προγράμματος στον μέγιστο βαθμό, με βάση
τις δικές τους προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες, διασφαλίζοντας τη δυνατό-
τητα πρόσβασης όλων στην κατάκτηση της γνώσης (Valiandes, 2015).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της διαφοροποίησης της διδασκαλίας δεν
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βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού. Η διαφοροποίηση ως προ-
σέγγιση για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κάθε μαθητή (rights
based approach) (Neophytou & Valiandes, 2017) «εμπεριέχει την αναγνώριση ότι τα παι-
διά δεν είναι πολίτες σε αναμονή, αλλά αντίθετα είναι άτομα που έχουν δικαιώματα τώρα,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να έχουν φωνή και να συμμετέχουν στη λήψη
αποφάσεων που τους αφορούν. Επίσης, σχετίζεται με τη θέσπιση κριτικών αναστοχαστι-
κών και ευέλικτων ουσιωδών εννοιών αναφορικά με τον ρόλο του εκπαιδευτικού και των
μαθητών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία» (Unicef, 2012, p.11). Ως εκ τούτου, η
διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν είναι ούτε αίτημα ελεημοσύνης αλλά ούτε και βρί-
σκεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού. Αποτελεί, συνεπώς, υποχρέωση
της πολιτείας αλλά και του κάθε εκπαιδευτικού να προστατευθούν τα δικαιώματα του
κάθε παιδιού που φοιτά σε τάξη μικτής ικανότητας. Για τον λόγο αυτό, η διαφοροποίηση
φαίνεται να είναι μέχρι τώρα η καλύτερη δυνατή λύση για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος ανισότητας στις τάξεις μικτής ικανότητας.

Μέσα από την πάροδο των χρόνων έχει παρατηρηθεί ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθ-
μός μελετών διαφόρων οπτικών και θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση της
διδασκαλίας. Την τελευταία μάλιστα πενταετία πολλές είναι οι έρευνες που αναφέρονται
στην αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε διαφορετικές βαθμί-
δες, διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα (Aliak-
bari, & Haghighi, 2014; Joseph, Thomas, Simonette & Ramscook, 2013; Landrum &
McDuffie, 2010; Reis, McCoach, Little,Muller & Kaniskan, 2011; Simpkins, Mastropieri,
Scruggs, 2009; Valiandes,2015). Μελετώντας τα ευρήματα των ερευνών αυτών, μπορεί
κανείς να υποστηρίξει ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μπορεί να αποτελέσει τη δι-
δακτική προσέγγιση, ώστε να κλείσει η ψαλίδα των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών
(Bellman, Foshay, & Gremillion, 2014; Valiandes, 2015).

Παρά τον αριθμό των ερευνών που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της δια-
φοροποίησης, συναντά κανείς στη βιβλιογραφία αναφορές που εκφράζουν σκεπτικισμό
και αρνητισμό απέναντι στη διαφοροποίηση, κυρίως, λόγω των παρανοήσεων που υπάρ-
χουν για το θέμα: 

• Υποθέσεις ότι οι μαθητές ‘‘χαμηλής ετοιμότητας’’ χρειάζονται περισσότερη καθο-
δηγημένη διδασκαλία και εργασίες ρουτίνας απ’ ό,τι δραστηριότητες διερεύνησης
και ανακάλυψης (Bannister, 2016).

• Αν οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν τη διδασκαλία, θα δημιουργήσουν ανισότητες
ως προς τις ικανότητες των μαθητών (Rock et al., 2008).

• Οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι η διαφοροποίηση χρειάζεται χρόνο για προετοι-
μασία και η εφαρμογή της είναι χρονοβόρα (Corley, 2005; Nunley, 2006).

• Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι για τη διαφοροποίηση απαιτείται πάντοτε η προ-
ετοιμασία διαφορετικών δραστηριοτήτων για διαφορετικούς μαθητές (Valiandes,
2015).

Καθώς οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το κλειδί για την εφαρμογή της αποτελεσματικής
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, το επίπεδο της παιδαγωγικής τους γνώσης και των δι-
δακτικών τους δεξιοτήτων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως προς τον βαθμό που αυτοί
μπορούν να επιχειρήσουν την εφαρμογή της (Kyriakides, Cremmers, Antoniou, 2009; Va-
liandes & Neophytou, 2017a). Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να γνωρίζουν σε βάθος τη φι-
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λοσοφία και την παιδαγωγική προσέγγιση της διαφοροποίησης, για να μπορέσουν να την
εφαρμόσουν. Απαιτείται, συνεπώς, αλλαγή στον τρόπο σκέψης, οργάνωσης, σχεδιασμού
και εφαρμογής της διδασκαλίας προς πιο μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας. Πρόκει-
ται για μία διδακτική προσέγγιση που ουσιαστικά στηρίζεται στη γνώση που έχω ως εκ-
παιδευτικός για το πώς οι μαθητές μου μπορούν να εργαστούν, να ανταποκριθούν, να
μάθουν και το τι θα είναι δύσκολο ή εύκολο για αυτούς, καθώς και το τι μπορώ να κάνω
για όλα αυτά. 

Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών για διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν είναι εύ-
κολη και δεν θα πρέπει να υπονομεύεται από την έλλειψη υποστήριξης από το επίσημο
εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποστηρίζονται στην προσπάθειά
τους για διαφοροποίηση, από συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση και στήριξη από ειδι-
κούς (Affholder, 2003; Smith, 2011; Valiandes & Neophytou, 2017a). Για την επιμόρφωση
και στήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφοροποίησης της διδασκαλίας, μονοήμερες
επιμορφώσεις από ειδικούς που ουσιαστικά αποτελούν διαλέξεις, κυρίως, ενημερωτικού
χαρακτήρα δεν μπορούν να τους πείσουν ώστε να αγκαλιάσουν, να πιστέψουν και να ερ-
γαστούν για την εφαρμογή οποιωνδήποτε διδακτικών πρακτικών. Επιτυχημένα προ-
γράμματα επιμόρφωσης και μάθησης των εκπαιδευτικών θεωρούνται αυτά που
αναπτύσσονται στη βάση των αναγκών των εκπαιδευτικών και προσφέρουν, πέρα από
μια σειρά σεμιναρίων, συνεχή υποστήριξη και ανατροφοδότηση από ειδικούς ή μέντο-
ρες, ώστε να οδηγήσουν σε αλλαγή στις διδακτικές πρακτικές, που θα είναι ουσιαστική και
μόνιμη. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αποτελεσματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων διδακτικών πρακτικών, αλλά στοχεύει
στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τη συνεχή
ανάπτυξή τους μέσα από αναστοχαστικές πρακτικές. Η έμφαση τώρα βρίσκεται στη δη-
μιουργία υψηλής ποιότητας προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτι-
κών, τα οποία χαρακτηρίζονται από: δυνατότητες ενεργητικής μάθησης, τη συλλογική
συμμετοχή, την εστίαση στο περιεχόμενο της γνώσης και των διδακτικών μεθόδων, τη
στενή σύνδεση με το ΑΠ και τις υπάρχουσες διδακτικές πραγματικότητες, καθώς και με την
ικανοποιητική διάρκεια και συνέχεια (Valiandes & Neophytou, 2017a) της σχολικής απο-
τελεσματικότητας έχει συνδεθεί με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευ-
τικών και, παρομοίως, η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μπορεί να συνδεθεί με
τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και μάθησης
των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η διαφοροποίηση είναι ο εύκολος τρόπος
απομάκρυνσης από την παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία στηρίζεται στη φιλοσοφία της
«μίας διδασκαλίας για όλους». Παρόλα αυτά μπορεί με βεβαιότητα να συμβάλει στη βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και στην πρόοδο όλων μαθητών στις τά-
ξεις μικτής ικανότητας. Η διαφοροποίηση, ως μια διδακτική πρακτική, στοχεύει στη
μεγιστοποίηση των μαθησιακών ευκαιριών για τον κάθε μαθητή. Συνεπώς, μπορεί να θε-
ωρηθεί ως απάντηση στην κριτική της τεχνοκρατικής και θετικιστικής παράδοσης, προ-
τείνοντας, όπως υποστηρίζει η Tomlinson (2001), την αλλαγή και την προσαρμογή των
διδακτικών πρακτικών οι οποίες θα επηρεάσουν και θα δημιουργήσουν το πλαίσιο μίας
δυναμικής μαθησιακής διαδικασίας, στηριγμένης σε διδακτικές ρουτίνες που ανταποκρί-
νονται στη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού μίας τάξης μικτής ικανότητας. 
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2. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Διαφοροποιημένης
Διδασκαλίας
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί μια δυναμική, ευέλικτη και αναστοχα-

στική διδακτική διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε έναν άρτιο προγραμματισμό και σχε-
διασμό, με βάση τις ανάγκες των εκάστοτε μαθητών. Ο σχεδιασμός αυτός είναι ευέλικτος
και ευπροσάρμοστος, στη βάση μιας δυναμικής διαδικασίας κατά τη διδασκαλία. Συνε-
πώς, δεν υπάρχει μια μοναδική οδός για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, καθότι ο
κάθε εκπαιδευτικός διαμορφώνει συστηματικά και αναστοχαστικά τη διδασκαλία, στη
βάση αυτών που οι μαθητές κατέχουν και στη βάση αυτού που θα πρέπει να κατακτή-
σουν. 

Συνεπώς, για τον σχεδιασμό της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του το
επίπεδο ετοιμότητας, το μαθησιακό προφίλ, τις συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες
αλλά και τα ενδιαφέροντά των μαθητών του. Παρότι οι τάξεις μικτής ικανότητας μπορεί
να έχουν έως και πέντε επίπεδα μαθητών (Κουτσελίνη, 2008), για σκοπούς σχεδιασμού και
λειτουργικής εφαρμογής της διαφοροποίησης, οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε τρεις
ευρύτερες ομάδες επιπέδου: α) στους μαθητές που βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της
τάξης, β) στους μαθητές που βρίσκονται στον μέσο όρο της τάξης και γ) στους μαθητές που
είναι πιο πάνω από τον μέσο όρο της τάξης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο διαχωρι-
σμός αυτός δεν είναι κάτι που γνωστοποιείται στους μαθητές. Αξιοποιείται διακριτικά και
επιλεκτικά, εκεί όπου εξυπηρετεί τους στόχους της διδασκαλίας και σίγουρα δεν αποτε-
λεί έναν παγιωμένο διαχωρισμό των μαθητών.

Η Κουτσελίνη (2006), αναλύοντας εκτενέστερα τις διαδικασίες σχεδιασμού της δια-
φοροποίησης και με βάση δοκιμές που έγιναν σε τάξεις μικτής ικανότητας στην Κύπρο,
υποστηρίζει την ύπαρξη βασικών σταδίων για την προετοιμασία της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. Ο σχεδιασμός για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας αρχίζει με τον καθο-
ρισμό του σκοπού της ενότητας, από τον οποίο πηγάζουν και καθορίζονται οι πυρηνικές
γνώσεις (έννοιες, πληροφορίες, δεξιότητες, στρατηγικές). Ο σκοπός της διδασκαλίας είναι
αυτός που αποκρυσταλλώνει το τι θα πρέπει όλοι οι μαθητές να πάρουν από το συγκε-
κριμένο μάθημα. Στη συνέχεια, ιεραρχούνται οι γνώσεις, με βάση το μάθημα της ημέρας,
σε βασικές (του μαθήματος της ημέρας), σε προαπαιτούμενες (αυτές που είναι απαραί-
τητες για την κατάκτηση των βασικών γνώσεων) και σε μετασχηματιστικές (αυτές που
προχωρούν πέρα από τις προαπαιτούμενες και βασικές γνώσεις και αφορούν, κυρίως,
στους χαρισματικούς ή προχωρημένους μαθητές σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα).
Με βάση τον καθορισμό των πυρηνικών, βασικών, προαπαιτούμενων και μετασχηματι-
στικών γνώσεων καθορίζονται οι στόχοι της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι οποίοι
καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό στην επιλογή και ιεράρχηση των δραστηριοτήτων και στην
οριζόντια ανάλυσή τους για ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών όλων των μαθητών
(Κουτσελίνη 2006) (Διάγραμμα 2). 
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Διάγραμμα 2. : Προετοιμασία σχεδιασμού διαφοροποίησης διδασκαλίας [Προσαρμογή από Κου-
τσελίνη (2006)]

2.1. Αναλυτική παρουσίαση βημάτων σχεδιασμού διαφοροποίησης της διδασκαλίας

2.1.1. Καθορισμός του σκοπού της διδασκαλίας

Ο σκοπός της διδασκαλίας αποτελεί πρωταρχικό και καθοριστικό παράγοντα τόσο για
τον σχεδιασμό της όσο και για την εφαρμογή της. Συνεπώς, είναι σημαντικό ο σκοπός να
καθορίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε μέσα από αυτόν να απορρέουν και να μπο-
ρούν να καθοριστούν στη συνέχεια οι βασικές-πυρηνικές γνώσεις (έννοιες, πληροφορίες,
δεξιότητες, στρατηγικές) που όλοι οι μαθητές θα πρέπει να κατακτήσουν.

2.1.2. Καθορισμός Πυρηνικών γνώσεων και δεξιοτήτων 

Αφού καθοριστεί ο σκοπός της διδασκαλίας, σειρά έχει ο καθορισμός των πυρηνικών
γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να κατακτήσουν όλοι οι μαθητές, σύμφωνα με το
Α.Π. Οι πυρηνικές γνώσεις και οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες και χρήσιμες για
όλους τους μαθητές. Είναι οι γνώσεις που όλοι οι μαθητές θα πρέπει να κατακτήσουν, να
μεταφέρουν και να αξιοποιήσουν σε επόμενο μάθημα και αποτελούν ουσιαστικά αυτό
που ονομάζουμε αξιόλογη γνώση. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στηρίζεται σε αυτές
τις ουσιώδεις (Tomlinson & Allan, 2000) και αξιόλογες πυρηνικές γνώσεις (Κουτσελίνη,
2008; Valiandes, 2015) και φροντίζει, επίσης, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία
να εργαστούν και να τις κατακτήσουν, ενώ προνοεί ευκαιρίες μετασχηματισμού τους.

Στις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες ανήκουν τόσο οι προαπαιτούμενες όσο και οι βα-
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σικές. Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες είναι αυτές που οπωσδήποτε ο μαθητής
πρέπει να κατέχει, για να οικοδομήσει τη νέα γνώση, ενώ βασικές είναι οι νέες γνώσεις και
δεξιότητες που θα αποκτήσει ο μαθητής μέσα από τη συγκεκριμένη διδασκαλία. Στον προ-
γραμματισμό της διδασκαλίας λαμβάνεται πρόνοια και καθορίζονται επακριβώς τόσο οι
προαπαιτούμενες όσο και οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες. 

Αν θεωρήσουμε ότι για να μπορέσει ο μαθητής να οικοδομήσει τη νέα γνώση θα πρέ-
πει να κατέχει την προαπαιτούμενη, σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της διδασκαλίας
διαδραματίζει η αξιολόγηση, η επαναφορά αλλά και η διόρθωση ενδεχόμενων παρα-
νοήσεων που αφορούν στην προαπαιτούμενη γνώση. Πολλές είναι οι φορές που οι εκ-
παιδευτικοί θεωρούν ότι οι προαπαιτούμενες είναι ταυτόχρονα και προϋπάρχουσες, ότι
δηλαδή οι μαθητές κατέχουν τις συγκεκριμένες γνώσεις από προηγούμενες διδασκαλίες.
Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεωρηθεί de facto, εκτός και αν η διδασκαλία αυτή προηγή-
θηκε και αξιολογήθηκε μόλις το προηγούμενο μάθημα, με τρόπο που πραγματικά να δια-
σφαλίζει το επίπεδο κατάκτησης της συγκεκριμένης γνώσης από τους μαθητές. 

Οι βασικές πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες είναι αυτές που θα οδηγήσουν στον
ακριβή καθορισμό των στόχων του μαθήματος, οι οποίοι θα πρέπει να πηγάζουν και να
συμφωνούν με τον σκοπό του μαθήματος. Η συμφωνία σκοπού και στόχων καθοδηγεί
αλλά και προστατεύει τον εκπαιδευτικό από τον κίνδυνο καθορισμού πλειάδας στόχων
που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό και δεν μπορούν να επιτευχθούν. 

2.1.3. Καθορισμός Μετασχηματιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
Εκτός από τις προαπαιτούμενες και βασικές πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες, θα πρέ-

πει να καθοριστούν οι μετασχηματιστικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες προχωρούν
πέρα από τις προαπαιτούμενες και βασικές γνώσεις και αφορούν, κυρίως, στους χαρι-
σματικούς ή προχωρημένους μαθητές σε σχέση με το Α.Π. Μετασχηματιστικές γνώσεις
είναι αυτές που υπερβαίνουν την απλή εφαρμογή της νέας γνώσης και ζητούν από τους
μαθητές να προβούν σε ανάλυση, σύγκριση, αξιολόγηση, σύνθεση και εξαγωγή κανόνων
και γενικεύσεων (Βαλιαντή, 2013; Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2015). Για τον μετασχηματισμό
της γνώσης χρειάζεται υψηλός βαθμός πρόκλησης, που αφορά στην ενεργοποίηση ανώ-
τερων νοητικών δεξιοτήτων, όπως η αξιολόγηση, η ανάλυση, η σύνθεση, και που οδηγεί
τον μαθητή στη βαθύτερη κατανόηση της νέας γνώσης, στην αξιοποίησή της για την επί-
λυση σύνθετων προβλημάτων, καθώς και στην εφαρμογή της σε άλλο πλαίσιο. Είναι ση-
μαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις δυνατότητες αλλά και τα όρια των μαθητών
αυτών, ώστε η πρόκληση για μετασχηματισμό της γνώσης να είναι τέτοια που οι μαθητές
να μπορούν να εργαστούν και να διαχειριστούν το νοητικό φορτίο που αυτή απαιτεί. Το
αντίθετο θα έχει αρνητικά αποτελέσματα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Αν το νοητικό φορτίο είναι υψηλό και η εργασία μετασχηματισμού είναι δύσκολη, οι μα-
θητές αυτοί θα χρειάζονται βοήθεια την οποία, πιθανόν, ο εκπαιδευτικός να μην είναι σε
θέση να προσφέρει. Η πρόκληση θα μετατραπεί τότε σε άγχος και απογοήτευση, δημι-
ουργώντας στους μαθητές αυτούς αρνητική διάθεση για οποιαδήποτε δραστηριότητα
κληθούν να διεκπεραιώσουν στο μέλλον (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017). 

Είναι σημαντικό οι δραστηριότητες αυτές να είναι ενδιαφέρουσες και να είναι, στον
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, ανοικτές, ώστε να προσφέρουν επιλογές για το πώς και με
τι θα εργαστούν οι μαθητές, ενώ ο βαθμός πρόκλησής τους να είναι ανάλογος με τις δυ-
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νατότητες του κάθε μαθητή. Όταν σχεδιάζονται οι δραστηριότητες που προωθούν τον με-
τασχηματισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει κατά νου
ότι αυτές είναι εργασίες πέρα από αυτό που θα πρέπει να μάθει ο μαθητής, δεν θα πρέ-
πει να έχουν χαρακτήρα διαδικαστικό ή διεκπεραιωτικό. Προτείνεται, τέτοιες εργασίες, να
έχουν δημιουργικό, παιγνιώδη χαρακτήρα και να αφορούν στην επίλυση προβλημάτων
που να έχουν νόημα για τους μαθητές. Η εναλλαγή και η ποικιλία των δραστηριοτήτων
αυτών τόσο ως προς τη μορφή και το είδος τους όσο και ως προς τα μέσα και τον τρόπο
εργασίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των
μαθητών, την ενεργοποίηση και μάθησή τους. 

Πιο κάτω παρατίθενται 2 παραδείγματα αρχικού σχεδιασμού διδασκαλίας, όπου φαί-
νεται ο καθορισμός του σκοπού, των προαπαιτούμενων, βασικών και μετασχηματιστικών
γνώσεων και δεξιοτήτων (Βαλιαντή, 2013).

Παράδειγμα 1: Γλώσσα - Επιχειρηματικός λόγος με τη  χρήση αιτιολογικών προτάσεων
(E’ και Στ’ Δημοτικού/ Α’ & Β’ Γυμνασίου) 
Σκοπός διδασκαλίας: Οι μαθητές/τριες να μπορούν να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή
εναντίον της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας  αιτιολογικές προτάσεις.
Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες: 
Οι μαθητές/τριες  να κατέχουν:

• Γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με την τηλεόραση 
• Δεξιότητες συνεργασίας και συζήτησης στην ομάδα 
• Βασικές δεξιότητες και έννοιες επιχειρηματολογίας (άποψη, επιχείρημα υπέρ, επι-

χείρημα κατά, αντεπιχείρημα)
• Τη δομή επιχειρηματολογίας μέσα σε έναν χάρτη επιχειρημάτων

Βασικές γνώσεις και δεξιότητες:
Οι μαθητές/τριες  να μπορούν:

• να εντοπίσουν μέσα από σχετικά κείμενα τις θετικές και τις αρνητικές πτυχές της
τηλεόρασης·

• να χρησιμοποιούν δικά τους επιχειρήματα, για να υποστηρίξουν την άποψή  τους·  
• να χρησιμοποιούν αιτιολογικές προτάσεις  για τη διατύπωση των επιχειρημάτων

τους· 
• να οργανώνουν τα επιχειρήματα υπέρ και κατά, σε έναν χάρτη επιχειρημάτων· 
• να αξιοποιούν τον χάρτη επιχειρημάτων ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο, σε μια

διαλογική αντιπαράθεση επιχειρημάτων.
Μετασχηματιστικές γνώσεις και δεξιότητες
Οι μαθητές/τριες να μπορούν:

• να αντικρούουν τα επιχειρήματα της αντίπαλης ομάδας, χρησιμοποιώντας αντε-
πιχειρήματα·

• να δημιουργήσουν μια αφίσα ή έναν δεκάλογο ή έναν χάρτη επιχειρημάτων ή ένα
άρθρο που να αναφέρεται στα θετικά και στα αρνητικά χαρακτηριστικά της τηλε-
όρασης. 
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2.1.4. Σχεδιασμός της πορείας της διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της πορείας
εργαίας και μάθησης των μαθητών 

Με βάση τον σκοπό και τις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες και λαμβάνοντας υπόψη
το μαθησιακό προφίλ των μαθητών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποφασίσει ποιες τεχνι-
κές, ποιες στρατηγικές διδασκαλίας, ποια μέσα και ποιες δραστηριότητες θα χρησιμο-
ποιήσει, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να κατακτήσουν
τις βασικές πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες. Θα πρέπει, όμως, ακόμα και κατά τη διαδι-
κασία σχεδιασμού, ο εκπαιδευτικός να έχει υπόψη του ότι η πορεία της διδασκαλίας, αν
και προγραμματίζεται και σχεδιάζεται, στην πράξη θα πρέπει να έχει την ευελιξία να προ-
σαρμόζεται και να διαμορφώνεται ανάλογα με τις αντιδράσεις των μαθητών σε δραστη-
ριότητες ελέγχου των προαπαιτούμενων, αλλά και των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Αρχικά, προτείνεται ο σχεδιασμός της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με βάση την
ιεράρχηση των δραστηριοτήτων από τις προαπαιτούμενες στις βασικές, από το απλό στο
σύνθετο και από το συγκλίνον στο αποκλίνον. Η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων μπορεί
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Παράδειγμα 2: Μαθηματικά (Γυμνασίου)
Σκοπός: 
Οι μαθητές να μπορούν να  διατυπώνουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα και να το εφαρμόζουν
στην επίλυση προβλημάτων. 
Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Οι μαθητές/τριες  να μπορούν: 

• να κατασκευάζουν ορθογώνια τρίγωνα και να αναγνωρίζουν τις πλευρές τους (υπο-
τείνουσα, κάθετες πλευρές)·

• να υπολογίζουν δυνάμεις με θετική βάση και εκθέτη το 2 (νοητικό στήριγμα: υπο-
λογιστική μηχανή)·

• να υπολογίζουν τετραγωνική ρίζα φυσικών αριθμών (νοητικό στήριγμα: υπολογι-
στική μηχανή)·

• να υπολογίζουν το εμβαδόν τετραγώνου·
• να λύνουν  εξίσωση  β΄ βαθμού με έναν άγνωστο, της μορφής π.χ. x2 = α, όπου α≥Ο.

Βασικές γνώσεις και δεξιότητες - Στόχοι: 
Οι μαθητές να είναι σε θέση, μετά το τέλος του μαθήματος: 

• να γράφουν τη σχέση που ισχύει μεταξύ των πλευρών κάθε ορθογωνίου τριγώνου·
• να μεταφράζουν από λεκτική σε αλγεβρική αναπαράσταση το Πυθαγόρειο Θεώ-

ρημα·
• να αναγνωρίζουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Πυθαγορείου Θεωρήματος·
• να επιλύουν απλές ασκήσεις – προβλήματα από την καθημερινή ζωή, εφαρμόζον-

τας το Πυθαγόρειο Θεώρημα.
Μετασχηματιστικές γνώσεις και δεξιότητες
Οι μαθητές να είναι σε θέση, μετά το τέλος του μαθήματος: 

• να επιλύουν σύνθετες ασκήσεις – προβλήματα από την καθημερινή ζωή, εφαρμό-
ζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα·

• να χρησιμοποιούν το αντίστροφο του Πυθαγορείου Θεωρήματος, για να αποδει-
κνύουν  αν ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο.
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να ονομαστεί και «κάθετη διαφοροποίηση», με δεδομένο ότι αφορά στο σύνολο μίας πο-
ρείας που αρχίζει από το απλό, το γνωστό και, μέσα από οργανωμένα βήματα, ο μαθητής
προχωρεί μέχρι το σημείο που ο ίδιος μπορεί να φτάσει. Στο Διάγραμμα 3 φαίνεται ξε-
κάθαρα η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων, με τις πρώτες δύο δραστηριότητες να αφο-
ρούν στις προαπαιτούμενες γνώσεις και να προετοιμάζουν την εισαγωγή στη νέα γνώση.
Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν, κυρίως, σε δραστηριότητες επαναφοράς της προ-
απαιτούμενης γνώσης μέσα από ιδεοθύελλα, μικρές διερευνήσεις (Κουτσελίνη, 2008),
προβλήματα και δραστηριότητες που χρειάζονται πολύ λίγο χρόνο εργασίας και είναι εύ-
κολες στον έλεγχό τους από τον εκπαιδευτικό. Ως δραστηριότητες επαναφοράς και ελέγ-
χου των προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
ανάλογα και με γνωστικό αντικείμενο, ανοικτού και κλειστού τύπου εργασίες, ενώ μπο-
ρεί οι δραστηριότητες αυτές να είναι διαβαθμισμένες ή και διαφοροποιημένες. Δραστη-
ριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαναφορά και αξιολόγηση της
προαπαιτούμενης γνώσης είναι το δελτίο εισόδου, η τρίλιζα, τα «post it», που αφορούν
σε γνωστές τεχνικές διαφοροποίησης της εργασίας.

Διάγραμμα 3: Όταν η «καρδιά» της διαφοροποίησης κτυπά (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017)

Πέρα από το αρχικό στάδιο της διδασκαλίας, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να αν-
τιληφθεί ότι η ιεραρχημένη πορεία διδασκαλίας που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει του
δίνει τη δυνατότητα, με διαφορετικές πιθανώς κάθε φορά μεθόδους (τρόπους-δραστη-
ριότητες), να προβαίνει σε διάγνωση του επιπέδου κατάκτησης της προαπαιτούμενης
γνώσης των μαθητών και σταδιακά να ελέγχει το επίπεδο κατάκτησης της νέας γνώσης,
προσαρμόζοντας ανάλογα το επίπεδο και τον χρόνο εργασίας των μαθητών σε κάθε στά-
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διο της μαθησιακής διαδικασίας. Η έμφαση που δίνεται από τον εκπαιδευτικό στις πυ-
ρηνικές γνώσεις, οι οποίες επανέρχονται και ελέγχονται συστηματικά, δίνει την ευκαιρία
στους αδύνατους μαθητές να κατακτήσουν τις πυρηνικές αυτές γνώσεις και στους πιο κα-
λούς μαθητές να επαναφέρουν τις γνώσεις αυτές και να τις χρησιμοποιήσουν. Οι πυρη-
νικές γνώσεις, μέσα από τη διαδικασία αυτή, αποκτούν μονιμότητα και γίνονται κτήμα
των μαθητών, δημιουργώντας ένα γερό οικοδόμημα για τις νέες γνώσεις. Οι εκπαιδευτι-
κοί που έχουν δοκιμάσει να εργαστούν με τον τρόπο αυτό έχουν δηλώσει ότι αρχικά η
διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρα, μιας και υπήρχαν αρκετές προαπαιτούμενες γνώσεις
που δεν είχαν κατακτηθεί, και θα έπρεπε να αναλωθεί χρόνος είτε για επαναδιδασκαλία
τους είτε για επαναφορά και διόρθωση παρανοήσεων. Σταδιακά οι μαθητές κατακτού-
σαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες αυτές και δεν υπήρχε η ανάγκη αυτή πλέον, ενώ οι μα-
θητές μπορούσαν αποτελεσματικότερα να εργαστούν και να κατακτήσουν τη νέα γνώση.
Αυτό απαιτεί συνειδητά και μεθοδικά από τον εκπαιδευτικό να σχεδιάζει και με υπομονή
να οικοδομεί πάνω σε αυτά που ήδη κατέχουν οι μαθητές και όχι απλά να διδάσκει την ύλη
του, την οποία θα στηρίζει σε ανύπαρκτη θεμελιώδη γνώση.

Για τη λειτουργική και συστηματική εφαρμογή της διαφοροποίησης θα πρέπει, στο
σημείο αυτό, να επισημανθεί ότι τόσο για τον ιεραρχημένο σχεδιασμό της διαφοροποί-
ησης όσο και για τη συνεχή αξιολόγηση και διάγνωση του επιπέδου των μαθητών μπορούν
να αξιοποιηθούν, κατά πρώτον, οι δραστηριότητες των εγχειριδίων. Ο εκπαιδευτικός θα
επιλέξει, σύμφωνα με τους στόχους της διδασκαλίας του, ποιες εργασίες μπορούν να
αξιοποιηθούν, από ποιους μαθητές και σε ποιο σημείο της διδασκαλίας. Οι δραστηριό-
τητες αυτές θα ιεραρχηθούν και κάποιες, πιθανότατα, να χρειαστούν αλλαγές, τροπο-
ποιήσεις ή προσαρμογές, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στο επίπεδο των
μαθητών και να οδηγούν στην εκπλήρωση του σκοπού της διδασκαλίας. Για την αξιοποί-
ηση των δραστηριοτήτων του εγχειριδίου και όχι μόνο, ο εκπαιδευτικός πρέπει έχει τέτοιες
διδακτικές δεξιότητες, ώστε να μπορεί με ευελιξία να αξιοποιεί τις δυνατότητες που του
προσφέρει αυτή τη φορά η διαβάθμιση των δραστηριοτήτων. 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν αποκλείουμε κανέναν μαθητή από τις πιο σύνθετες δρα-
στηριότητες. Αντίθετα, η συνεχής παρατήρηση και αξιολόγηση των μαθητών δίνει τη δυ-
νατότητα δυναμικής προσαρμογής της εργασίας τους, ώστε να είναι ανάλογη με το
επίπεδο ετοιμότητάς τους τη δεδομένη στιγμή. Ο μαθητής που σταδιακά ανεβαίνει και
μπορεί να ανέβει περισσότερο λαμβάνει εργασίες με ανάλογο βαθμό πρόκλησης· αντί-
θετα, ο μαθητής που θεωρείται ότι στερείται απλούστερων δεξιοτήτων, θα πρέπει να ερ-
γαστεί σε χαμηλότερο επίπεδο πρόκλησης, που θα του επιτρέψει σταδιακά να ανέβει
(Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2015). Η διαφοροποίηση αποτελεί, συνεπώς, μια δυναμική δια-
δικασία, η οποία βασίζεται στη δυνατότητα που της προσδίδει ο ευέλικτος προγραμμα-
τισμός (Orlich, Harder, Callahan, Trevisan, & Brown, 2012; Tomlinson, 2001).

Κατά τον προγραμματισμό της διδασκαλίας λαμβάνονται πρόνοιες για δραστηριότητες εμ-
πέδωσης και εξάσκησης ή ακόμα και για μετασχηματισμό της γνώσης και αυτές εισάγονται εμ-
βόλιμα στη διδασκαλία, υπό τη μορφή δραστηριοτήτων αγκυροβολίας. Η αξία των εργασιών
αγκυροβολίας έγκειται στη μεγιστοποίηση της ενεργοποίησης των μαθητών εις το έργον, σε
δραστηριότητες που έχουν για τον κάθε μαθητή προσθετική μαθησιακή αξία και νόημα. 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός προνοεί για τα μέσα και τα υλικά που θα χρειαστούν κατά τη
διδασκαλία και οργανώνει την πρόσβαση των μαθητών σε αυτά, ώστε να μην υπάρχει ση-
μαντική απώλεια διδακτικού χρόνου και να μην ενοχλείται το σύνολο της τάξης από τις
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εναλλαγές που πιθανόν να υπάρχουν. Στη διδακτική διαδικασία εντάσσονται ρουτίνες
αξιοποίησης και χρήσης των διδακτικών μέσων και των υλικών, ώστε οι μαθητές να επω-
φελούνται μαθησιακά από αυτά (χρήση του τετραδίου ασκήσεων, λογισμικά υπολογι-
στών, αξιοποίηση νοητικών στηριγμάτων, λειτουργική αξιοποίηση των εποπτικών μέσων,
προσωπικός πίνακας, υλικά μαθηματικών κ.ά.). 

Σημαντικό ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή και προσαρμογή της διδασκαλίας αποτελεί και η
πρόνοια για μαθησιακά στηρίγματα που μπορούν να στηρίξουν την επαναφορά και υπεν-
θύμιση προαπαιτούμενων πυρηνικών γνώσεων ή να αποτελούν εφαλτήριο για την επέ-
κταση, με βάση τη νέα γνώση για τους καλούς μαθητές. Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει καλά
τους μαθητές του είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιο σημείο και ποιοι μαθητές θα χρειαστούν
στήριξη, κάτι που πιθανόν ο ίδιος να μην μπορεί να τους προσφέρει τη συγκεκριμένη στιγμή,
αλλά θα μπορούν να την λάβουν μέσα από ένα νοητικό στήριγμα που θα τους δοθεί. Μέσα
από την αξιοποίηση των μαθησιακών στηριγμάτων, τα οποία μπορούν να πάρουν πολλα-
πλές μορφές (σελιδοδείκτες, καρτέλες, βοηθήματα, εποπτικά, τετράδιο κ.ά.), ο μαθητής μα-
θαίνει πώς να εργάζεται και πώς να μαθαίνει, χωρίς τη συνεχή στήριξη του εκπαιδευτικού.
Έτσι ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο χρόνο, για να προσφέρει βοήθεια και στήριξη εκεί
και όπου πραγματικά χρειάζεται, μεγιστοποιώντας, μέσα από την εξατομικευμένη διδα-
σκαλία και στήριξη, τη δυνατότητα μάθησης και ανάπτυξης όλων των μαθητών (Βαλιαντή &
Νεοφύτου, 2017; Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2015).

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς αξιολόγηση, η οποία λει-
τουργεί ως πηγή πληροφόρησης σχεδιασμού, ανατροφοδότησης και επανασχεδιασμού σε
όλα τα στάδια της διδακτικής διαδικασίας. Συνεπώς, πέρα από την αρχική αξιολόγηση, θα
πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση στο τέλος της δι-
δασκαλίας. Μέσα από τη διαμορφωτική αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός λαμβάνει συνεχή ανα-
τροφοδότηση για την εργασία, τις δυσκολίες, τις παρανοήσεις και την πρόοδο των μαθητών
και μπορεί δυναμικά, όπως θα διαφανεί και πιο κάτω, να προσαρμόζει τη διδασκαλία του.

Ο σχεδιασμός μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας μπορεί να ολοκληρωθεί με την πρό-
νοια για τελική αξιολόγηση, η οποία όμως δεν έχει στόχο να συγκρίνει τους μαθητές μεταξύ
τους, αλλά, αντίθετα, σχεδιάζεται με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές
να εργαστούν και να δείξουν το επίπεδο κατάκτησης της νέας γνώσης. Η τελική αυτή αξιο-
λόγηση μπορεί να πάρει τη μορφή δελτίου εξόδου, με βασικό χαρακτηριστικό τη γρήγορη
και άτυπη μορφή αξιολόγησης. Οι πληροφορίες από την τελική αυτή αξιολόγηση θα συμ-
βάλουν στον προσωπικό αναστοχασμό του εκπαιδευτικού αναφορικά με την πορεία της δι-
δασκαλίας του και θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό της επόμενης διδασκαλίας.

3. Στρατηγικές και τεχνικές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πληθώρα στρατηγικών και τεχνικών (π.χ. Βαλιαντή &

Νεοφύτου, 2017; Gregory & Chapman, 2007; Hall, Strangman, & Meyer 2002; Tomlinson,
1995, 2000, 2001) τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν για να διαφο-
ροποιήσουν τη διδασκαλία τους. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύντομη παρουσίαση των
πιο δημοφιλών και λειτουργικών στρατηγικών και τεχνικών της διαφοροποιημένης διδα-
σκαλίας, όπως αυτές έχουν δοκιμαστεί στην πράξη σε τάξεις μικτής ικανότητας. Οι στρα-
τηγικές και οι τεχνικές που παρουσιάζονται, παρότι θα πρέπει να προνοούνται κατά τον
σχεδιασμό της διδασκαλίας, δεν αποτελούν έναν γραμμικό και παγιωμένο τρόπο εφαρ-
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μογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Αντίθετα, η πρόνοιά τους κατά τον σχεδια-
σμό στηρίζει τη δυναμική προσαρμογή της διδασκαλίας. 

Γίνεται αναφορά στις ακόλουθες στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας: 
1. Σχεδιασμός μαθήματος με βάση την ιεράρχηση δραστηριοτήτων (Hierarchical order

of activities)
2. Ασύγχρονη εργασία και μάθηση (Asynchronous work and learning)
3. Ρουτίνα εργασίας των μαθητών για την οικοδόμηση νέας γνώσης στη διαφοροποι-

ημένη διδασκαλία
4. Διαβάθμιση δραστηριοτήτων (Tiered activities)
5. Δραστηριότητες Αγκυροβολίας (Anchor activities)
6. Ευέλικτη Ομαδοποίηση (Flexible grouping)
7. Σύμπτυξη Προγράμματος Σπουδών (Curriculum compacting)

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις πιο κάτω τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας: 
1. Δελτία Εισόδου και Εξόδου (Exit – Entrance slips)
2. Μαθησιακά Στηρίγματα (Learning braces)
3. ΡΑΦΤ (Raft)
4. Τρίλιζα (Tic-tac-Toe)

Στη βιβλιογραφία μπορεί να βρει κανείς και άλλες τεχνικές διαφοροποίησης της δι-
δασκαλίας, τις οποίες σταδιακά και συνειδητοποιημένα μπορεί να εντάξει στη διδασκα-
λία του. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξοικειωθούν με το τι ακριβώς είναι η
διαφοροποιημένη διδασκαλία, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές και
τεχνικές που προτείνονται, αλλά και να διαμορφώσουν δικές τους τεχνικές και στρατηγι-
κές για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. 

3.1. Στρατηγικές για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
3.1.1. Σχεδιασμός μαθήματος με βάση την ιεράρχηση δραστηριοτήτων (Hierarchical
order of activities)

Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος με βάση την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων αποτελεί
τη ραχοκοκαλιά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Βαλιαντή, 2013). Η σημαντική αυτή
στρατηγική χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο εύκολες και λειτουργικές στρατηγικές για
την αποτελεσματική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Κατά τον σχεδιασμό
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία στηρίζεται στη θεωρία της εποικοδόμησης
της γνώσης (constructivism), πέρα από την αναγνώριση και τον καθορισμό των προαπαι-
τούμενων, των βασικών και των μετασχηματιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων, απαιτείται
και ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με βάση την ιεράρχηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
που αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές. Η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων θα πρέ-
πει να γίνεται κλιμακωτά, ξεκινώντας με αυτό που είναι ήδη γνωστό και καταλήγοντας
στο άγνωστο και στο καινούργιο. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν σταδιακά και σταθερά την προηγούμενη γνώση που απέκτησαν, με σκοπό να οι-
κοδομήσουν την καινούργια, βασική και μετασχηματιστική γνώση (Βαλιαντή, 2013;
Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2015). Για την επίτευξη της ιεράρχησης οι μαθητές εργάζονται,
αρχικά, σε δραστηριότητες που στηρίζονται σε αυτό που ήδη γνωρίζουν και, σταδιακά, ει-
σάγεται η νέα γνώση. Οι δραστηριότητες στη νέα γνώση είναι, αρχικά, απλές και, στα-
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διακά, γίνονται σύνθετες, ενώ από χαμηλού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες που απαι-
τούνται στα αρχικά στάδια, στην πορεία απαιτούνται υψηλότερου βαθμού. 

Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τον σκοπό και τους στόχους του μαθήματος, καλείται να
ιεραρχήσει τις δραστηριότητες, ξεκινώντας με αυτές που αποσκοπούν στην επαναφορά
και στον έλεγχο της προαπαιτούμενης γνώσης. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός παρέχει
στους μαθητές δραστηριότητες εργασίας, εξάσκησης, εμπέδωσης και επέκτασης της νέας
γνώσης, ξεκινώντας από πολύ απλές δραστηριότητες και καταλήγοντας σε πιο σύνθετες
και απαιτητικές. Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος που βασίζεται στην ιεράρχηση των
δραστηριοτήτων, όλοι οι μαθητές μπορούν να εργαστούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων
τους με βάση το επίπεδο τους, κατακτώντας έτσι τους στόχους του μαθήματος και προ-
χωρώντας πέρα από αυτούς στον μετασχηματισμό των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν αναμένεται να εργαστούν όλοι οι μαθητές σε
όλες τις δραστηριότητες ή να αποκτήσουν τη μετασχηματιστική γνώση του μαθήματος. Η
μετασχηματιστική γνώση καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό, έχοντας υπόψη του τους πιο
ικανούς μαθητές, οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν και πέρα από τη βασική γνώση.
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν αναμένεται όλοι οι μα-
θητές να αποκτήσουν τη βασική γνώση με τον ίδιο τρόπο ή στον ίδιο βαθμό. Παρόλα
αυτά, όλοι οι μαθητές αναμένεται να έχουν ευκαιρίες ενεργητικής συμμετοχής και εμ-
πλοκής στη μαθησιακή διαδικασία, που θα τους επιτρέπει να προχωρήσουν ένα βήμα πα-
ρακάτω από τη δική τους προσωπική μαθησιακή αφετηρία. 

Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος με βάση την ιεράρχηση των δραστηριοτήτων δίνει την
ευκαιρία στους μαθητές να εργαστούν σε δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να τις
ολοκληρώσουν με βάση τον δικό τους ρυθμό, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα ασύγ-
χρονης εργασίας των μαθητών (Βαλιαντή, 2013; Νεοφύτου & Βαλιαντή, 2015). Το κύριο
πλεονέκτημα της ασύγχρονης εργασίας είναι η προώθηση της ανεξάρτητης και εξατομι-
κευμένης μάθησης. 

3.1.2. Ασύγχρονη Εργασία και Μάθηση (Asynchronous work and learning)
Η ασύγχρονη εργασία και μάθηση αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές

εργάζονται στις ίδιες δραστηριότητες με τον δικό τους ρυθμό (Βαλιαντή, 2013; Νεοφύτου
& Βαλιαντή, 2015). Συνεπώς, ενώ ένας μαθητής μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη δρα-
στηριότητα, κάποιος άλλος μπορεί να εργάζεται ήδη στη δεύτερη ιεραρχημένη δραστη-
ριότητα. Στην τάξη κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό με την προϋπόθεση ότι ο κάθε μαθητής
μπορεί να εργαστεί ατομικά, ανάλογα με τον δικό του ρυθμό, χωρίς να πιέζεται ή να βα-
ριέται αναμένοντας τους άλλους μαθητές να ολοκληρώσουν την εργασία τους, για να μπο-
ρέσει να προχωρήσει πιο κάτω. Δεδομένου ότι οι μαθητές εργάζονται και μαθαίνουν με
τον δικό τους ρυθμό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους, ώστε
να διευκολύνεται η εξατομικευμένη μάθηση και εργασία. Στον σχεδιασμό ενός μαθήμα-
τος που στηρίζεται στην ιεράρχηση των δραστηριοτήτων, οι μαθητές έχουν τη δυνατό-
τητα να εργαστούν ατομικά και ασύγχρονα, διαφοροποιώντας έτσι την εργασία τους από
τους συμμαθητές τους. Με την εφαρμογή της ασύγχρονης εργασίας, οι πιο αδύνατοι μα-
θητές έχουν περισσότερο χρόνο να εργαστούν και να αποκτήσουν τη νέα γνώση και ικα-
νότητες που διδάχτηκαν, ενώ οι πιο ικανοί μαθητές μπορούν να προχωρήσουν, να
αναπτύξουν και να ενισχύσουν τη γνώση τους ακόμη περισσότερο (Βαλιαντή & Νεοφύτου
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2017). Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των μαθητών, ενώ τους
δίδεται η ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για αυ-
τούς ή τους προκαλούν το ενδιαφέρον. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία προάγει την ασύγ-
χρονη και εξατομικευμένη εργασία των μαθητών, με βάση τον δικό τους ρυθμό μάθησης,
σε καθημερινή βάση. Η ατομική εργασία αναμένεται, με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού,
να ακολουθείται από τη συνεργατική εργασία και, στη συνέχεια, από την εργασία με τη
συμμετοχή ολόκληρης της τάξης.

3.1.3. Η ρουτίνα εργασίας των μαθητών για την οικοδόμηση νέας γνώσης στη διαφο-
ροποιημένη διδασκαλία.

Δεδομένου ότι ο κάθε μαθητής έχει το δικό του σημείο αφετηρίας, οι εκπαιδευτικοί θα
πρέπει να παρέχουν στους μαθητές την ευκαιρία να ανακαλέσουν την προηγούμενη
γνώση που αποκτήθηκε σε προηγούμενη διδακτική ενότητα. Με τον τρόπο αυτό, οι μα-
θητές μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται ατομικά, με βάση τη δική τους προσωπική
αφετηρία, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να εντοπίσει παρανοήσεις ή ελλείψεις
που μπορεί να υπάρχουν στην προαπαιτούμενη γνώση. Ενώ οι μαθητές εργάζονται ατο-
μικά, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους παρέχει την ανάλογη στήριξη, δίδοντας παράλληλα
χρόνο στον κάθε μαθητή να εργαστεί, να μάθει και να προχωρήσει ασύγχρονα στις ιε-
ραρχημένες δραστηριότητες. Μόλις ο εκπαιδευτικός νιώσει ότι οι μαθητές έχουν εργαστεί
ικανοποιητικά σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, καλεί τους μαθητές να εργαστούν στα
ζευγάρια ή στις ομάδες τους, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις δραστηριό-
τητες στις οποίες έχουν εργαστεί. Εντός των ομάδων, δίδεται στους μαθητές η ευκαιρία
να αλληλοεπιδράσουν τόσο με τους συνομηλίκους τους όσο και με τον εκπαιδευτικό, να
αναθεωρήσουν τις ιδέες τους και να εμπλουτίσουν την εργασία τους προτού την παρου-
σιάσουν στην τάξη (Διάγραμμα 4). Η ρουτίνα αυτή επιτρέπει στους μαθητές να βιώσουν
τη μάθηση σε αυθεντικές καταστάσεις (Βαλιαντή, 2013). 

Διάγραμμα 4 : Η εργασία των μαθητών και η ρουτίνα μάθησής τους στην τάξη (Βαλιαντή, 2013)
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3.1.4. Διαβαθμισμένες Δραστηριότητες (Tiered activities) 

Οι διαβαθμισμένες δραστηριότητες αποτελούν μια από τις πιο γνωστές και συχνές
στρατηγικές για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας. Οι δια-
βαθμισμένες δραστηριότητες επικεντρώνονται στη διδασκαλία μιας έννοιας και στην κά-
λυψη των διαφορετικών αναγκών μάθησης που υπάρχουν σε μια τάξη. Οι δραστηριότητες
και το υλικό που χρησιμοποιείται στην τάξη μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με το προφίλ
των μαθητών, την ετοιμότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Η χρήση διαβαθμισμένων δρα-
στηριοτήτων αυξάνει την πιθανότητα κατανόησης των βασικών δεξιοτήτων από όλους
τους μαθητές, ενώ λόγω της συμβατότητάς τους με το επίπεδο ετοιμότητας των μαθη-
τών, κινητοποιεί και εμπλέκει όλους τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης. 

Στάδια εφαρμογής

• Δημιουργία δραστηριότητας μέτριας δυσκολίας. 

• Μείωση του επιπέδου συνθετότητας και δυσκολίες της δραστηριότητας, ώστε να
μπορούν να εργαστούν οι λιγότερο ικανοί μαθητές. 

• Αύξηση του βαθμού δυσκολίας της δραστηριότητας, ώστε να υπάρχει ο ανάλογος
βαθμός πρόκλησης για τους πολύ ικανούς μαθητές. 

Εισηγήσεις για εφαρμογή 

Για τους πιο αδύναμους μαθητές

• Επίπεδο: παροχή πιο απλών αναγνωσμάτων/υλικού (επίπεδο, λεξιλόγιο, τύπος
κ.τ.λ.) για το ίδιο θέμα. Χρησιμοποιήστε ηχογραφημένα αναγνώσματα. 

• Μορφή: Παροχή τονισμένων κειμένων. Χρήση οργανωτών (graphic organizers) για
καθοδήγηση της ανάγνωσης και της λύσης των προβλημάτων. 

• Περιπλοκότητα: Απλοποίηση μιας δραστηριότητας με την παροχή βοήθειας (οδη-
γίες, μαθησιακά στηρίγματα κ.τ.λ.) που θα τους βοηθήσει να περάσουν τα ανα-
γκαία βήματα για την κατάκτηση του στόχου που τέθηκε για όλους τους μαθητές της
τάξης.

Για τους πιο ικανούς μαθητές

• Επίπεδο: Παροχή πιο εξειδικευμένων αναγνωσμάτων/υλικού (επίπεδο, λεξιλόγιο,
τύπος κ.τ.λ.) για το ίδιο θέμα. 

• Ρυθμός: Ζητήστε από τους μαθητές να εξετάσουν την άποψη του συγγραφέα. Πα-
ροχή πληροφοριών πάνω σε ένα παρόμοιο θέμα/πρόβλημα και αναζήτηση συσχε-
τισμών/μοτίβων. 

• Δημιουργικότητα: Παροχή πιο ανοικτού τύπου δραστηριοτήτων. Στους μαθητές δί-
νονται πολλαπλές επιλογές για την κατάκτηση ενός στόχου (ο ίδιος στόχος που τέ-
θηκε για όλους τους μαθητές). 

• Περιπλοκότητα: ενίσχυση της περιπλοκότητας μιας δραστηριότητας με επιπλέον
και πιο σύνθετα ερωτήματα.
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα διαβάθμισης δραστηριο-
τήτων με βάση τα τρία επίπεδα των μαθητών. 

Επίπεδα Ερωτήσεις Πιθανά Προϊόντα
Επίπεδο 1 Να περιγράψετε, να ονομάσετε, να λεξικό, διάγραμμα, κολάζ,

καθορίσετε, να επιλέξετε, να τηλεοπτική εκπομπή, 
εντοπίσετε, να γράψετε, να εφημερίδα, ομιλία, γράφημα,
περιγράψετε, να απομνημονεύσετε, ιστορία, ραδιοφωνικό 
να απαγγείλετε, να σχεδιάσετε, να πρόγραμμα, περίγραμμα
απεικονίσετε, να εξηγήσετε, να
συγκρίνετε, να παραφράσετε, να
υπερασπιστείτε, να προβλέψετε,
να επαναδιατυπώσετε, να
συνοψίσετε 

Επίπεδο 2 Να κατηγοριοποιήσετε, να έρευνα, ερωτηματολόγια,
συλλέξετε, να παράγετε, να έκθεση, μοντέλο, κινητά,
λύσετε, να εφαρμόσετε, να ζωγραφική, παζλ, διάγραμμα,
διερευνήσετε, να διακρίνετε, χάρτη, εικόνα, πρόγνωση,
να κατηγοριοποιήσετε, να σχέδιο, γλυπτική, λύση
επιλέξετε, να διαχωρίσετε,
να εξετάσετε, να εννοήσετε

Επίπεδο 3 Να εφεύρετε, να κρίνετε, να σύνολο κανόνων, μια
βαθμολογήσετε, να δώσετε την εναλλακτική πορεία δράσης, 
άποψή σας, να φανταστείτε, να εφεύρεση, λεπτομερή έκθεση, 
ασκήσετε κριτική, να φανταστείτε, ποίημα, πείραμα, κινούμενα
να προτείνετε, να ζυγίσετε, να σχέδια, παιχνίδι, δίκη,
βάλετε σε προτεραιότητα, να αυτο-αξιολόγηση, συζήτηση,
αναπτύξετε, να συνθέσετε, μια υπόθεση που διατυπώθηκε 
να συνοψίσετε. και δοκιμάστηκε 

Πιο κάτω παρατίθενται 4 παραδείγματα διαβαθμισμένων δραστηριοτήτων σε διάφορα
γνωστικά αντικείμενα

Παράδειγμα 1: Διαβαθμισμένη δραστηριότητα στo μάθημα της Γλώσσας:  Συμπλή-
ρωση εννοιολογικού χάρτη για την περιγραφή χαρακτήρα (Heacox, 2002)

Επίπεδο 1 - Πώς μοιάζει ο χαρακτήρας;
(Χαμηλό - Τι λέει ο χαρακτήρας;
επίπεδο) - Πώς πράττει ή σκέφτεται ο χαρακτήρας;

- Το πιο σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζουμε για τον
χαρακτήρα.

Επίπεδο 2 - Τι λέει ή κάνει ο χαρακτήρας;
(Μεσαίο - Τι πραγματικά θέλει να κάνει ή να πει ο χαρακτήρας;
επίπεδο) - Ποιοι είναι οι στόχοι του χαρακτήρα; 

- Τι θα ήθελε ο ίδιος ο χαρακτήρας να γνωρίσουμε για αυτόν; 
- Από ποιες αλλαγές πέρασε ο χαρακτήρας;
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Επίπεδο 3 - Τα στοιχεία που μας δίνει ο συγγραφέας για τον χαρακτήρα.
(Υψηλό - Τον λόγο που έχει ο συγγραφέας για να μας παρουσιάσει τα στοιχεία 
επίπεδο) αυτά. 

- Τι πιστεύει ο ίδιος ο συγγραφέας για τον χαρακτήρα; 

Παράδειγμα 2: Διαβαθμισμένη δραστηριότητα στα Μαθηματικά:  Πρόβλημα διαίρεσης
και πολλαπλασιασμού για την επίλυση ενός προβλήματος. Εξερεύνηση της σχέσης της δι-
αίρεσης και του πολλαπλασιασμού στην επίλυση προβλημάτων. 

Επίπεδο 1 A. Να λύσετε τις ακόλουθες εξισώσεις: 4 X 8 =         32 : 4 =
(Χαμηλό Β. Ποια από τις δύο εξισώσεις μπορεί να με βοηθήσει να λύσω το
επίπεδο) ακόλουθο πρόβλημα; Εξηγήστε.

Η Άννα έχει 32 βιβλία τα οποία θέλει να τοποθετήσει σε 4 ράφια, έτσι 
ώστε να υπάρχει ο ίδιος αριθμός βιβλίων σε κάθε ράφι. Πόσα βιβλία
θα πρέπει να τοποθετήσει στο κάθε ράφι;

Επίπεδο 2 A. Να λύσετε το πρόβλημα:
(Μεσαίο Η Άννα έχει 32 βιβλία τα οποία θέλει να τοποθετήσει σε 4 ράφια, έτσι 
επίπεδο) ώστε να υπάρχει ο ίδιος αριθμός βιβλίων σε κάθε ράφι. Πόσα βιβλία

θα πρέπει να τοποθετήσει στο κάθε ράφι;
Β. Να γράψετε το δικό σας πρόβλημα στο οποίο η ερώτηση θα είναι

«Πόσα τριαντάφυλλα υπάρχουν στο κάθε βάζο;»
Επίπεδο 3 Α. Να λύσετε το πρόβλημα με 2 διαφορετικούς τρόπους.
(Υψηλό Η Άννα έχει 32 βιβλία τα οποία θέλει να τοποθετήσει σε 4 ράφια, έτσι 
επίπεδο) ώστε να υπάρχει ο ίδιος αριθμός βιβλίων σε κάθε ράφι. Πόσα βιβλία

θα πρέπει να τοποθετήσει στο κάθε ράφι;
Β. Τώρα, να γράψετε το δικό σας πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί με

παρόμοιο τρόπο. 
Γ. Να γράψετε τις δικές σας σκέψεις για τη σχέση ανάμεσα στον

πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, όπως παρατηρήσατε στα πιο
πάνω προβλήματα. 

Παράδειγμα 3: Διαβάθμιση δραστηριοτήτων με βάση το αποτέλεσμα
Διαβαθμισμένη δραστηριότητα στα Μαθηματικά:  Όλοι οι μαθητές χρησιμοποιούν το ίδιο
υλικό, αλλά αυτό που διαφέρει είναι το πώς επιλέγουν να το χρησιμοποιήσουν. 
Θέμα: Μοτίβα τετραγώνων στα Μαθηματικά 

Επίπεδο 1 Αναγνωρίστε με ποιους τρόπους μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα
(Χαμηλό τετράγωνά σας. 
επίπεδο)
Επίπεδο 2 Αναγνωρίστε τα διαφορετικά μοτίβα που μπορείτε να δημιουργήσετε με
(Μεσαίο τα τετράγωνά σας.
επίπεδο)
Επίπεδο 3 Δημιουργήστε μια γραφική παράσταση (bar graph), η οποία να περιγράφει
(Υψηλό τα διαφορετικά είδη των τετραγώνων που έχετε στην τσάντα σας.
επίπεδο)
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Παράδειγμα 4
Διαβαθμισμένη δραστηριότητα στο μάθημα της Γλώσσας: Να γράψτε μια έκθεση επι-
χειρημάτων (Heacox, 2002)

Επίπεδο Αρχικό Μεσαίο Προχωρημένο
Αποτέλεσμα/ Οι μαθητές θα κληθούν Οι μαθητές θα Οι μαθητές θα
Στόχος να γράψουν μια υποστηρίξουν μία εκφράσουν την

παράγραφο που να άποψη μέσα από άποψή τους μέσα
αποτελείται από πέντε δύο παραγράφους, από μια έκθεση
προτάσεις, για να οι οποίες θα που θα αποτελείται
υποστηρίξουν μια υπερασπίζονται την από, τουλάχιστον,
άποψη. Η παράγραφος άποψη αυτή. πέντε παραγράφους,
θα πρέπει να ενώ θα κληθούν να 
περιλαμβάνει τρεις χρησιμοποιήσουν
υποστηρικτικές πολλές πηγές, για
προτάσεις, μια να μπορέσουν να
πρόταση για το υπερασπιστούν την
συμπέρασμα και μια άποψη αυτή.
για την κύρια ιδέα.

Οδηγίες/ Στους μαθητές δίνεται Στους μαθητές Οι μαθητές θα μελετή-
Δραστηριότητα παράδειγμα μιας δίνεται παράδειγμα σουν τον οδηγό για τη

παραγράφου που να μιας έκθεσης συγγραφή έκθεσης επι-
αποτελείται από πέντε επιχειρημάτων και χειρημάτων και θα αξιο-
προτάσεις, καθώς και ο οδηγός για τη ποιήσουν τις πηγές που
σαφείς οδηγίες για το συγγραφή έκθεσης έχουν στη διάθεσή τους.
πώς να γράψουν την επιχειρημάτων. Οι Στους μαθητές θα πρέπει
παράγραφο. μαθητές θα λάβουν, να δοθούν σαφείς οδη-
Αρχικά, οι μαθητές θα επίσης, σαφείς γίες για το πώς θα εργα-
κληθούν να οδηγίες για το πώς στούν και θα χρησιμοποι-
καταγράψουν το θέμα να γράψουν μια ήσουν τις πηγές στην έκ-
τους και να πειστική έκθεση. θεσή τους. Αρχικά, οι μα-
δημιουργήσουν μια Αρχικά, οι μαθητές θητές θα οργανώσουν
λίστα με, τουλάχιστον, θα πρέπει, με την έκθεσή τους με βάση
τρία πράγματα που βάση τον οδηγό, τον οδηγό. Οι μαθητές 
υποστηρίζουν το θέμα να σχεδιάσουν θα πρέπει να δημιουργή-
αυτό. την έκθεσή τους. σουν και έναν κατάλογο 

των πέντε πηγών που τους
βοήθησαν να υποστηρί-
ξουν την άποψή τους.

Αξιολόγηση Οι μαθητές θα πρέπει Οι μαθητές θα είναι Οι μαθητές θα πρέπει να
να είναι σε θέση να σε θέση να εκφρά- είναι  σε θέση να γρά-
γράψουν μια σουν μια άποψη και ψουν μια έκθεση που
παράγραφο με πέντε να την υπερασπι- να αποτελείται από πέντε
προτάσεις, στις οποίες στούν με τη δημιουρ- παραγράφους και στην
θα υποστηρίζεται μια γία δύο παραγρά- οποία θα εκφράζεται
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κεντρική ιδέα. Η φων, με χρήση του και θα υποστηρίζεται
παράγραφος θα πρέπει ανάλογου υποστηρι- μια άποψη, ενώ θα πρέ-
να πληροί τα κριτήρια κτικού υλικού. Οι πει να χρησιμοποιήσουν
που δόθηκαν. παράγραφοι θα πρέ- και το ανάλογο υποστη-

πει να πληρούν τα ρικτικό υλικό για να 
κριτήρια που τεκμηριώσουν την άπο-
δόθηκαν. ψή τους. Η έκθεση θα 

πρέπει να πληροί τα
κριτήρια που δόθηκαν.

3.1.5. Δραστηριότητες Αγκυροβολίας (Anchor activities) 
Οι δραστηριότητες αγκυρoβολίας (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017; Perry, 2012; Tomlinson

& Strickland, 2005) αποτελούν δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί πριν από το μάθημα,
για να δοθούν σε μαθητές αμέσως μετά την ολοκλήρωση των άλλων δραστηριοτήτων που
τους δόθηκαν την ώρα του μαθήματος, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου
«επί το έργον». Οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται για την εξάσκηση ή την επέκταση της
μάθησης σε συνάρτηση με τους στόχους του μαθήματος. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι δρα-
στηριότητες αυτές δεν θα πρέπει να αποτελούν δραστηριότητες απασχόλησης των μαθητών
κατά τη διάρκεια του μαθήματος χωρίς να προσφέρουν καμία ουσιαστική ευκαιρία για μά-
θηση. Οι δραστηριότητες αγκυροβολίας μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, μπορούν να
σχεδιαστούν με σκοπό να συμπληρωθούν ατομικά ή σε μικρές ομάδες. Μπορεί να γίνει απευ-
θείας ανάθεση κάποιων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στους μαθητές ή θα μπορούν οι
ίδιοι να επιλέξουν μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που δίνονται από τον εκπαιδευτικό.
Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι σχετικές με τις έννοιες που αναπτύσσονται στην
τάξη, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να είναι πιο περίπλοκες ή να απαιτούν υψηλότερες δεξιό-
τητες σκέψης από κάποιες άλλες. Ο σκοπός των δραστηριοτήτων αγκυροβολίας είναι να πα-
ρέχουν ουσιαστική εργασία στους μαθητές, όταν τελειώσουν την εργασία τους στην τάξη.
Παρέχουν συνεχείς εργασίες που συνδέονται με το περιεχόμενο του μαθήματος και το συ-
νολικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι δραστηριότητες αγκυροβολίας αναπτύσσουν, επίσης, τις
στρατηγικές ομαδικής και ατομικής εργασίας των μαθητών, οι οποίες επιτρέπουν στον εκ-
παιδευτικό της τάξης να αναθέσει εργασίες ανάλογου επιπέδου πρόκλησης σε συγκεκριμέ-
νους μαθητές ή συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία. 

Στάδια εφαρμογής
1. Δημιουργία δραστηριοτήτων: Για να εφαρμοστεί αυτή η στρατηγική, θα πρέπει

πρώτα να δημιουργηθούν οι δραστηριότητες αγκυροβολίας που θα συμπίπτουν με
τους στόχους του μαθήματος και οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
συγκεκριμένα στάδια του μαθήματος. Οι δραστηριότητες μπορούν να ποικίλλουν
ανάλογα με το επίπεδο ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και με τα ενδιαφέροντά
τους. Κάποιες δραστηριότητες μπορεί να είναι για εμπέδωση, ενώ κάποιες άλλες
μπορεί να είναι για τον μετασχηματισμό γνώσεων και δεξιοτήτων. Κατά τη δημι-
ουργία των δραστηριοτήτων προνοούμε ώστε οι μαθητές να μπορούν να εργα-
στούν μόνοι τους ή με τη χρήση υλικών και μέσων, χωρίς να χρειάζονται τη βοήθεια
του εκπαιδευτικού.
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2. Εισαγωγή δραστηριοτήτων: Για την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να
ενημερωθούν και να γνωρίσουν οι μαθητές τόσο τον ρόλο όσο και τον τρόπο ερ-
γασίας τους στις δραστηριότητες αγκυροβολίας. 

3. Αξιολόγηση: η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια
του μαθήματος, μετά το πέρας του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό, με αυτοα-
ξιολόγηση από τον μαθητή μέσω οδηγού διόρθωσης ή και με ετεροαξιολόγηση από
μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την ίδια δραστηριότητα.

Τεχνικές στην τάξη
• Χρήση σε όλα τα μαθήματα
• Ατομικές ή ομαδικές εργασίες 
• Διαβάθμιση ασκήσεων που να καλύπτουν τα διάφορα επίπεδα ετοιμότητας των

μαθητών
• Διεπιστημονικές δραστηριότητες που αφορούν σε γνώσεις και δεξιότητες σε πε-

ρισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα

Παραδείγματα δραστηριοτήτων αγκυροβολίας στο μάθημα της Επιστήμης:
• Γράψτε μια επιστολή που να απευθύνεται σε ένα μέλος της κυβέρνησης για ένα

περιβαλλοντικό ζήτημα, για το οποίο έχουμε μιλήσει στην τάξη.
• Γράψτε μια επιστολή που να απευθύνεται σε έναν διάσημο επιστήμονα ή άλλο

πρόσωπο που να έχει συμβάλει στην επιστήμη. Να βεβαιωθείτε ότι θα συμπερι-
λάβετε ερωτήσεις που θα θέλατε να απαντήσει το πρόσωπο αυτό σε εσάς.

• Δημιουργήστε μια λίστα με νέα «ουσιαστικά ζητήματα», για τα οποία θα θέλατε
να σας δοθούν απαντήσεις για οποιοδήποτε κεφάλαιο.

• Δημιουργήστε έναν τέλειο «βιότοπο» για ένα ζώο της επιλογής σας. Χρησιμοποι-
ήστε οποιονδήποτε τρόπο θέλετε για να απεικονίσετε τον βιότοπό σας.

• Δημιουργήστε ένα πείραμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για να διδάξει
στους συμμαθητές σας μια έννοια της επιστήμης που έχετε μάθει στην τάξη.

• Δημιουργήστε έναν/μία χάρτη/ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή (εγκε-
κριμένη από το σχολείο) ή επέκταση στον υπολογιστή, για να απεικονίσετε μια έν-
νοια της επιστήμης.

• Ερευνήστε ένα σημαντικό γεγονός ή εφεύρεση στην επιστήμη. Μάθετε τι συνέ-
βαινε στον υπόλοιπο κόσμο την ίδια χρονική περίοδο που συνέβη το γεγονός αυτό.
Υπάρχει κανένας συσχετισμός/ σύνδεση/ αποτέλεσμα μεταξύ των γεγονότων
αυτών;

• Δημιουργήστε μια λίστα με τα κορυφαία δέκα περιβαλλοντικά ζητήματα στον ση-
μερινό κόσμο. Να βεβαιωθείτε ότι θα τα τοποθετήσετε με σειρά σοβαρότητας.

3.1.6. Ευέλικτη ομαδοποίηση (Flexible grouping)
Η ευέλικτη ομαδοποίηση (Ford, 2005; Radencich & McKay, 1995) είναι μια στρατηγική

κατά την οποία οι μαθητές τοποθετούνται σε ομάδες με έναν ευέλικτο τρόπο, ώστε οι
ομάδες να μην είναι σταθερές και η σύνθεσή τους να αλλάζει ανάλογα με τη δραστηριό-
τητα, τα υλικά, τα μέσα ή και τον σκοπό των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Η ομαδοποίηση
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μπορεί να εφαρμοστεί με τη συμμετοχή όλης της τάξης, δημιουργώντας μικρές ομάδες ή
ζευγάρια. Σύμφωνα με την ευέλικτη ομαδοποίηση, δημιουργούνται προσωρινές ομάδες
που μπορεί να παραμείνουν έτσι κατά τη διάρκεια μιας ώρας ή μιας εβδομάδας κ.τ.λ. Οι
ομάδες μπορεί να διαφέρουν από το ένα θέμα στο άλλο ή από το ένα μάθημα στο άλλο.
Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν με βάση διάφορα κριτήρια, ανάλογα με το συγκε-
κριμένο μάθημα, τις δραστηριότητες ή τις ανάγκες των μαθητών. Με αυτή την έννοια, οι
ομάδες δεν είναι μόνιμες και η ευέλικτη ομαδοποίηση είναι ένας προσωρινός τρόπος, για
να μπορέσουν οι μαθητές να εργαστούν με ποικίλους τρόπους και με διαφορετικούς κάθε
φορά μαθητές. Για να μπορέσει να διαφοροποιηθεί η διδασκαλία επιτυχώς με βάση την
ευέλικτη ομαδοποίηση, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη το προφίλ των μα-
θητών, τα ενδιαφέροντά τους, τις κοινωνικές και συνεργατικές τους δεξιότητες και το επί-
πεδο ετοιμότητάς τους. Για την επίτευξη της μέγιστης μάθησης και τη δημιουργία μιας
αίσθησης συνεργασίας μέσα στις διαφορετικές ομάδες, οι μαθητές θα πρέπει να μετακι-
νούνται συχνά σε άλλες ομάδες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους κάθε φορά (Βα-
λιαντή & Νεοφύτου, 2017).

Στάδια εφαρμογής
1. Διερεύνηση από τον εκπαιδευτικό μέσω του ερωτήματος, «Ποιος είναι ο καλύτερος

τρόπος διαμόρφωσης των ομάδων για την πιο αποτελεσματική εργασία και μά-
θηση, σχετικά με τη συγκεκριμένη γνώση και δραστηριότητα;» . 

2. Αξιολόγηση όλων των δεδομένων και έλεγχος των χαρακτηριστικών των μαθητών
που θα βοηθήσουν στην ομαδοποίησή τους .

3. Καθορισμός του τρόπου/κριτηρίου ομαδοποίησης. Για παράδειγμα, οι μαθητές
μπορούν να τοποθετηθούν σε ομάδες με βάση το φύλο τους, την προηγούμενη
τους ομάδα, την επιλογή τους, την επιλογή του εκπαιδευτικού ή με βάση οποιοδή-
ποτε κριτήριο αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός.

Τεχνικές στην τάξη
1. Δημιουργία ενός συστήματος ή χρωματικού κώδικα ή πίνακα που θα βοηθήσουν

στην εύκολη δημιουργία των ομάδων. 
2. Καθορισμός με ακρίβεια και σαφήνεια των καθηκόντων των ομάδων. 
3. Παρουσίαση στον πίνακα συγκεκριμένων οδηγιών για την εργασία των μαθητών

στις ομάδες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνονται και να διακόπτεται
η διδασκαλία.

4. Εξάσκηση στη διαδικασία δημιουργίας ομάδων και ανάπτυξη ρουτίνας, έτσι ώστε
να μην δημιουργείται στην τάξη «χάος» κατά τη δημιουργία ή την εργασία στις ομά-
δες. 

5. Καθορισμός χρονικού πλαισίου για την ολοκλήρωση των ομαδικών εργασιών.
Χρήση προειδοποιητικού σήματος για τη λήξη του χρόνου εργασίας στην ομάδα. 

3.1.7. Συμπιεσμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Curriculum compacting) 
Αυτή η στρατηγική διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί με σκοπό την προσαρμογή του Ανα-

λυτικού Προγράμματος σπουδών στις ανάγκες των ιδιαίτερα ταλαντούχων μαθητών ή των
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μαθητών που επιδεικνύουν ιδιαίτερες ικανότητες σε ορισμένους τομείς ή θέματα, στο
πλαίσιο του Α.Π. σπουδών. Η προσέγγιση αυτή καθιστά την εφαρμογή του Α.Π. σπουδών
πιο ευέλικτη, παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να προσπεράσουν με γοργούς
ρυθμούς το περιεχόμενο που έχουν ήδη πλήρως αφομοιώσει και να ασχοληθούν με νέο
και ενδιαφέρον για αυτούς περιεχόμενο. Οι μαθητές, σύμφωνα με τη συμπίεση του Ανα-
λυτικού (Reis, Burns, & Renzulli, 1992), αφιερώνουν λίγο χρόνο στο περιεχόμενο που ήδη
γνωρίζουν και ασχολούνται ουσιαστικότερα με την κατάκτηση και τον μετασχηματισμό
νέου περιεχομένου, που πιθανότατα να βρίσκεται σε πιο προχωρημένο επίπεδο του Α.Π.
Με αυτό τον τρόπο όλοι οι μαθητές συνεχίζουν να μαθαίνουν σημαντικές πληροφορίες και
να καλλιεργούν δεξιότητες, ενώ είναι σε θέση να σημειώσουν πρόοδο ανάλογη με το επί-
πεδο ετοιμότητας και με το επίπεδο των ικανοτήτων τους για μάθηση. Για την εφαρμογή
της στρατηγικής αυτής στην τάξη, θα πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν οι στόχοι του συγ-
κεκριμένου κεφαλαίου και, στη συνέχεια, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι γνώσεις, οι
δεξιότητες ή το περιεχόμενο που οι μαθητές έχουν ήδη αφομοιώσει. Τέλος, το περιεχό-
μενο που έχει ήδη αφομοιωθεί θα πρέπει να προσπεραστεί και να δοθούν στους μαθη-
τές ευκαιρίες για την κατάκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανώτερο επίπεδο, με
βάση το Α.Π.

Στάδια εφαρμογής
1. Προσδιορισμός των στόχων και των σκοπών μιας συγκεκριμένης διδασκαλίας
2. Συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία αξιολόγησης
3. Αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών σε μια συγκεκριμένη περιοχή
4. Παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθη-

τών 
5. Προετοιμασία ενός ατομικού οδηγού εκπαιδευτικού προγραμματισμού που να πε-

ριλαμβάνει:
- Τις περιοχές του Α.Π. που θα μπορούσαν να τύχουν συμπίεσης: Σύντομη περι-

γραφή του βασικού υλικού που θα μπορούσε να καλυφθεί και πληροφορίες για
την ανάγκη συμπίεσης.

- Διαδικασίες και δραστηριότητες για τη συμπίεση βασικών γνώσεων και δεξιο-
τήτων: Περιγραφή δραστηριοτήτων που να εξασφαλίζουν την επάρκεια σε βα-
σικές γνώσεις και δεξιότητες του Α.Π.

Τεχνικές στην τάξη
• Συνδιδασκαλία των μαθητών (ως εναλλακτική λύση, ο μαθητής μπορεί να επο-

πτεύει τους άλλους μαθητές στην τάξη)
• Συνεργατική μάθηση
• Αυτόνομη εργασία (ατομική ή σε ζευγάρια), διερεύνηση και πρόταση λύσεων σε

ένα πρόβλημα σχετικό με το περιεχόμενο (συμμετοχή σε δραστηριότητες που να
εξυπηρετούν την κοινότητα).

• Παροχή κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης (κριτήρια), ώστε οι μαθητές να
μπορέσουν να βαθμολογήσουν την πρόοδο της μάθησής τους πάνω σε ένα θέμα.
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Παραδείγματα συμπίεσης του Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών

Γνωστικά αντικείμενα Διαδικασίες για τη σύμπτυξη Δραστηριότητες επιτάχυνσης
του βασικού περιεχομένου και ενίσχυσης

Μαθηματικά Πρόσθεση κλασμάτων ως Οι μαθητές να λύσουν
μέρος του όλου μιας προβλήματα με πρόσθεση 
επιφάνειας -μετασχηματισμός κλασμάτων, με βάση μια
σε πρόσθεση κλασμάτων ως δοσμένη ποσότητα
μέρος ενός δοσμένου ποσού (π.χ. ¾ του 40).

Γλώσσα Λεξιλόγιο Οι μαθητές να βρουν από το
Δυσκολότερες λέξεις λεξικό ή από άλλες πηγές
ορθογραφίας από την που τους προσφέρονται
ίδια ενότητα, για κάποιους λέξεις για την ενότητα, τις
μαθητές οποίες να χρησιμοποιήσουν 

στις εργασίες τους,
στη συνέχεια. 

3.2. Τεχνικές για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
3.2.1. Δελτία Εισόδου και Εξόδου (Entrance & Exit slips)

Τα δελτία εισόδου και εξόδου (Fisher & Frey, 2004; Greenstein, 2010) αποτελούν έναν
άτυπο και γρήγορο τρόπο αξιολόγησης, που επιτρέπει τη διαμορφωτική αξιολόγηση και
καθοδηγεί τη διαδικασία της διδασκαλίας. Μέσα από τα δελτία εισόδου ή εξόδου οι εκ-
παιδευτικοί μπορούν να έχουν μια συνολική εικόνα των μαθητών τους ως προς το επί-
πεδο ετοιμότητάς τους, αναφορικά με συγκεκριμένες, κάθε φορά, γνώσεις και δεξιότητες
(Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017). Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα δελτία ενισχύουν
τις διδακτικές αποφάσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική εφαρμογή της δια-
φοροποιημένης διδασκαλίας. Τόσο στα δελτία εισόδου όσο και στα δελτία εξόδου μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν κλειστού ή ανοιχτού τύπου ερωτήσεις/δραστηριότητες,
ανάλογα με τον σκοπό του μαθήματος, το γνωστικό αντικείμενο και τις γνώσεις και δε-
ξιότητες που θα αξιολογηθούν.

Τα δελτία εισόδου βοηθούν τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με το τι γνω-
ρίζουν για το εκάστοτε θέμα, μέσα από τη δυνατότητα που τους δίνεται για να ανακαλέ-
σουν τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εκμάθηση των νέων γνώσεων. Τα δελτία
εισόδου είναι πολύ χρήσιμα για τον εντοπισμό ενδεχόμενων παρανοήσεων ή δυσκολιών
που μπορεί να έχουν κάποιοι μαθητές σε σχέση με την προαπαιτούμενη γνώση. Οι πλη-
ροφορίες αυτές θα επιτρέψουν στον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει τη διδασκαλία του,
προκειμένου να διορθωθούν οι παρανοήσεις που μπορεί να υπάρχουν, και, ακολούθως,
να μπορέσουν οι μαθητές να εργαστούν ώστε να διασαφηνίσουν και, κάποιες φορές, να
οικοδομήσουν την προαπαιτούμενη γνώση. Φυσικά, η επαναφορά και η ανοικοδόμηση
της προαπαιτούμενης γνώσης δεν είναι πάντοτε εφικτή, μιας και υπάρχουν μαθητές που
δεν κατέχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις στον βαθμό που απαιτείται και είναι αδύνατο
να το καταφέρουν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα στηρίγματα μάθησης, για να μπορέσουν οι μαθητές να
εργαστούν, να μάθουν και, σταδιακά, να προχωρήσουν.
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Δημιουργία και χρήση των δελτίων εισόδου
• Προσδιορισμός των προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων και καθορισμός

δραστηριοτήτων επαναφοράς και ανοικοδόμησης γνώσης. 
• Δημιουργία δελτίου εισόδου: λεκτικό, οπτικό ή σε έντυπη μορφή.
• Μετά από μια γρήγορη εισαγωγή στο μάθημα, δίνεται στους μαθητές το δελτίο ει-

σόδου στο οποίο θα εργαστούν ατομικά για 2-4 λεπτά.
• Οι μαθητές μπορούν να γράψουν τις απαντήσεις τους στο σημειωματάριό τους, σε ένα

post-it, σε ένα λευκό χαρτί ή σε ένα φυλλάδιο που τους δίδεται από τον εκπαιδευτικό.
• Οι μαθητές που ολοκληρώνουν την εργασία τους μπορούν να την συγκρίνουν με

αυτήν των μαθητών που κάθονται δίπλα τους ή με των υπόλοιπων μελών της ομά-
δας τους.

• Ο εκπαιδευτικός εξετάζει την εργασία των μαθητών και συγκεντρώνει πληροφορίες
σχετικά με το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 

• Τα δελτία εισόδου δεν συλλέγονται, συνήθως, από τον εκπαιδευτικό. Θα μπορούσε,
όμως, να το πράξει σε περιπτώσεις που θα ήθελε να τα μελετήσει, για να πάρει πε-
ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες των μαθητών.

Παράδειγμα 1: Δελτίο εισόδου για το μάθημα της Ιστορίας (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017)
Στόχος μαθήματος: Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να μι-
λήσουν για τις διαφορές ανάμεσα στην Παλαιολιθική και στη Νεολιθική εποχή.
Προαπαιτούμενη γνώση: Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να
μιλήσουν για τα κύρια χαρακτηριστικά της Παλαιολιθικής εποχής. Ο εκπαιδευτικός θα ζη-
τήσει από τους μαθητές να εργαστούν στο δελτίο εισόδου, για να αξιολογήσει τις γνώσεις
τους στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχουν προηγουμένως διδαχθεί και είναι απαραί-
τητο για τη διδασκαλία της νέας ενότητας.

Δελτίο εισόδου
επιλέξτε και εργαστε’ιτε σε μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Γράψτε μερικές λέξεις (ή προτάσεις) που σας έρχονται στο μυαλό, όταν ακούσετε
τη φράση «Παλαιολιθική Εποχή».

2. Σχεδιάστε μια εικόνα που να έχει σχέση με την Παλαιολιθική Εποχή και μιλήστε
για αυτή στην τάξη.
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Παράδειγμα 2: Δελτίο εισόδου στο μάθημα των Μαθηματικών (Βαλιαντή & Νεοφύτου,
2017). Στόχος διδασκαλίας: Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων 

Τα δελτία εξόδου βοηθούν τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με το τι έχουν
μάθει σε μια συγκεκριμένη διδασκαλία και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιήσουν τη νέα αυτή γνώση ή/και δεξιότητες. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοη-
θήσουν τον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει το επόμενο μάθημα, έχοντας κατά νου αυτά που
έχουν ήδη μάθει οι μαθητές, αλλά και το τι θα πρέπει να επανεξεταστεί ή να αναθεωρη-
θεί προκειμένου να επιλυθούν τυχόν παρανοήσεις. Τα δελτία εξόδου παίρνουν μόνο λίγα
λεπτά, για να ετοιμαστούν από τον εκπαιδευτικό και ακόμη πιο λίγο χρόνο, για να συμ-
πληρωθούν από τους μαθητές.

Γενικευμένες κατηγορίες και παραδείγματα δελτίων εξόδου (Fisher & Frey, 2004):
• Βοηθήματα που καταγράφουν τη μάθηση:

� Γράψτε ένα πράγμα που έχετε μάθει σήμερα.
� Συζητήστε με ποιον τρόπο θα μπορούσε το σημερινό μάθημα να χρησιμοποι-

ηθεί στον πραγματικό κόσμο.
• Βοηθήματα που εστιάζουν στη διαδικασία της μάθησης:

� Δεν κατάλαβα…
� Γράψτε μια ερώτηση που έχετε για το σημερινό μάθημα. 

• Βοηθήματα που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της μάθησης:
� Σας άρεσε που εργαστήκατε σε μικρές ομάδες σήμερα; 

Δημιουργία και χρήση των δελτίων εξόδου
• Στο τέλος του μαθήματός σας ή πέντε λεπτά πριν από αυτό, ζητήστε από τους μα-

θητές να συμπληρώσουν το δελτίο εξόδου.
• Οδηγίες για το πώς οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο εξόδου μπο-

ρούν να δοθούν προφορικά, οπτικά ή σε έντυπη μορφή.
• Οι μαθητές μπορούν να γράψουν τις απαντήσεις τους στα τετράδιά τους, σε μια

σημείωση post-it, σε ένα απλό χαρτί ή σε ένα φυλλάδιο που παρέχεται από τον εκ-
παιδευτικό.

• Οι μαθητές θα πρέπει να επιστρέψουν τα δελτία εξόδου τους πριν φύγουν από την
τάξη.

• Ο εκπαιδευτικός εξετάζει τα δελτία εξόδου και σχεδιάζει το επόμενο μάθημα, με
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σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών.
• Τα δελτία εξόδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός χαρτοφυλακίου

αξιολόγησης για τον κάθε μαθητή.

Παράδειγμα 1: Δελτίο εξόδου στο μάθημα των Αγγλικών. 
Στόχος: Η αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών να χρησιμοποιούν τη σύγκριση. 

Παράδειγμα 2: Ανοικτό δελτίο εξόδου τύπου 3,2,1 
Το δελτίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με μικρές τροποποιήσεις, για αξιολόγηση και
διερεύνηση της κατάκτησης του περιεχομένου, της διαδικασίας της διδασκαλίας, των από-
ψεων και ενδιαφερόντων των μαθητών κ.ά.
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3.2.2. Νοητικά Στηρίγματα (Learning braces)
Τα Νοητικά Στηρίγματα (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017), όπως εξάλλου φαίνεται και

από το όνομά τους, στηρίζουν και ενισχύουν τη σκέψη του μαθητή με βοηθήματα και ερε-
θίσματα που μπορούν να βοηθήσουν τις νοητικές του λειτουργίες. Παράλληλα, αποτε-
λούν κίνητρο για μάθηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές των διαφορετικών
επιπέδων να εργαστούν και να κατακτήσουν τη γνώση. Θα μπορούσε κάποιος να τα συ-
σχετίσει με το μπαστούνι που μπορεί να χρειαστεί κάποιος, όταν δυσκολεύεται να περ-
πατήσει. Πολύ συχνά οι μαθητές, παρά το γεγονός ότι έχουν διδαχθεί ή γνωρίσει μέσα από
προηγουμένη διδασκαλία μια έννοια, γνώση ή συγκεκριμένη δεξιότητα, δυσκολεύονται να
ανακαλέσουν και να χρησιμοποιήσουν την προϋπάρχουσα αυτή γνώση ή δεξιότητα. Απαι-
τείται, συνεπώς, από τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες για ανά-
κληση και χρήση της προϋπάρχουσας γνώσης/δεξιότητας, με σκοπό να μπορέσουν να
αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές κατέχουν τη συγκεκριμένη γνώση/δε-
ξιότητα, αλλά και για να μπορέσουν να διαφανούν ενδεχόμενες παρανοήσεις που μπορεί
να υπάρχουν σχετικά με τη γνώση ή τις δεξιότητες αυτές. Στα αποτελέσματα αυτής της αρ-
χικής άτυπης αξιολόγησης στηρίζονται οι παραπέρα ενέργειες των εκπαιδευτικών. Σε μα-
θητές που έχουν ελλείψεις ή παρανοήσεις δίνονται τα κατάλληλα νοητικά στηρίγματα
που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν και να οικοδομήσουν τις νέες γνώσεις και να κα-
τακτήσουν τις νέες δεξιότητες.

Νοητικό στήριγμα μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει τη γνωστική δια-
δικασία των μαθητών και να μειώσει το νοητικό φορτίο που απαιτείται για τη συγκεκρι-
μένη εργασία. Είναι σημαντικό το νοητικό στήριγμα να είναι απλό, κατανοητό και εύκολο
στη χρήση του. Η λειτουργικότητα του νοητικού στηρίγματος το ανάγει σε χρήσιμο εργα-
λείο για τον μαθητή, όταν υπάρχει ανάγκη για υπενθύμιση, κατανόηση, επανεξέταση,
μοντελοποίηση κατά τη διάρκεια της εργασίας του και ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να
προσφέρει στον κάθε μαθητή ξεχωριστά την στήριξη αυτή. Ως λειτουργικά νοητικά στη-
ρίγματα μπορούν να θεωρηθούν ο σελιδοδείκτης, οι καρτέλες αναφοράς, οι πίνακες ερ-
γασίας, οι αφίσες κ.ά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα νοητικά στηρίγματα μπορούν,
ανάλογα με το περιεχόμενό τους, να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά από τους μαθητές,
μέχρι να μην τα χρειάζονται, αφού θα έχουν κατακτήσει πια τη συγκεκριμένη γνώση και
δεξιότητα.

Παραδείγματα:
• Οι πίνακες του πολλαπλασιασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νοητικό στή-

ριγμα στη διδασκαλία της διαίρεσης. 
• Ένα χαρτόνι με διάφορα χρονικά επιρρήματα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην

αφήγηση μιας ιστορίας.
• Μια λίστα με επίθετα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή μιας δημι-

ουργικής έκθεσης. 

3.2.3. ΡΑΦΤ - Ρόλος, Ακροατήριο, Φόρμα, Τίτλος
Η στρατηγική ΡΑΦΤ (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017; Tomlinson, 2003) δίνει την ευκαιρία

στους μαθητές να κατανοήσουν τους ρόλους τους ως συγγραφείς, το κοινό στο οποίο
απευθύνονται, τις ποικίλες μορφές γραφής που μπορεί να χρησιμοποιήσουν, αλλά και το
θέμα για το οποίο θα γράψουν. Με τη χρήση αυτής της στρατηγικής, οι εκπαιδευτικοί εν-
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θαρρύνουν τους μαθητές να γράφουν δημιουργικά, να εξετάζουν ένα θέμα από μια δια-
φορετική οπτική γωνία και να εξασκηθούν στο πώς χρησιμοποιούν τη γλώσσα, όταν απευ-
θύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια. Η συγκεκριμένη στρατηγική βοηθά τους μαθητές
να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες γραφής, όπως το γράψιμο για ένα συγκεκριμένο
κοινό, την έκφραση της κύριας ιδέας και την οργάνωση του λόγου στη βάση διαφορετικών
κειμενικών ειδών για την επίτευξη διαφορετικών στόχων. Το ΡΑΦΤ δίνει τη δυνατότητα
στους μαθητές να επιλέξουν και να εργαστούν με σχετική ελευθερία στη βάση τεσσάρων
δεδομένων που καθορίζονται από την εκάστοτε επιλογή. Διδάσκει τους μαθητές να σκέ-
φτονται δημιουργικά, απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ρόλος του συγγραφέα (Role of the Writer): Ποιος είσαι εσύ ως συγγραφέας; (ένας πρό-
εδρος, ένα παιχνίδι, ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας). Ποιον ρόλο διαδραματίζεις στην
ιστορία; Πώς μπορεί να επηρεάσει ο ρόλος σου αυτός το γράψιμό σου;
Ακροατήριο (Audience): Σε ποιον γράφεις; (σε έναν συμμαθητή σου, στον δάσκαλό σου,
στους αναγνώστες μιας εφημερίδας;) Ποια είναι η σωστή γλώσσα που θα πρέπει να χρη-
σιμοποιήσεις, όταν απευθύνεσαι στο συγκεκριμένο κοινό; 
Φόρμα (Format): Ποια η μορφή αυτού που γράφεις; (ένα γράμμα, ένα ποίημα, μια ομιλία).
Τίτλος (Topic): Για ποιο θέμα γράφεις; Για ποιον λόγο; Ποιο είναι το νόημα που θέλεις να
περάσεις; 

Στάδια εφαρμογής
1. Αναγνώριση των μαθησιακών στόχων του μαθήματος/κεφαλαίου. 
2. Χρήση μέσων αξιολόγησης και των προφίλ των μαθητών, για να προσδιοριστούν τα

επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών, το στυλ μάθησής τους και τα ενδιαφέροντά
τους. 

3. Σχεδιασμός διαφόρων δραστηριοτήτων που να διαφέρουν σε μορφή, θέμα, ανα-
γνωστικό κοινό και ρόλο του συγγραφέα. 

4. Τοποθέτηση των δραστηριοτήτων RAFT σε χαρτόνι.
5. Αξιολόγηση των ακόλουθων: 

- Απευθύνονται σε μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης;
- Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας στον ρόλο, στη μορφή κειμένου και

στα επίπεδα ετοιμότητας; 
- Ο ρόλος, η μορφή κειμένου ή το θέμα εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα όλων των

μαθητών; 

Τεχνικές στην τάξη
Η στρατηγική RAFT υιοθετεί πολλαπλούς τρόπους αντιμετώπισης των αναγκών όλων

των μαθητών με βάση το επίπεδό τους. Πιθανές ιδέες για εφαρμογή της στρατηγικής
RAFT: χαρακτήρες από μια ιστορία, ιστορικές φιγούρες, θέσεις εργασίας, βασικοί όροι,
επιστήμονες ή πολιτικοί, μουσικά όργανα, ασθένειες, γεωγραφικοί σχηματισμοί, λεξιλό-
γιο-λέξεις, χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, είδη υφασμάτων, συνθέτες ή καλλιτέχνες,
όργανα ή εργαλεία, σχήματα ή χρώματα, συγγραφείς ή εφευρέτες, βιομήχανοι, ορυκτά ή
χημικά στοιχεία, πόλεις, χώρες ή ήπειροι, τεχνικοί όροι κ.λπ. Μπορεί, επίσης, να χρησι-
μοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Μαθηματικών.

2_GREEK_SELIDOSH:������ 1  5/5/17  09:53  ������ 80



81

Παράδειγμα της στρατηγικής RAFT στο μάθημα Ξένων Γλωσσών 
Στόχος: Κατάκτηση λεξιλογίου και εκφράσεων σχετικά με τα φαγητά και τις παραγγελίες
σε ένα εστιατόριο

Ρόλος Ακροατήριο Μορφή Τίτλος
Μάγειρας Πελάτες Μενού Λεπτομερής περιγραφή

εστιατορίουτων υλικών
Συγγραφέας Μάγειρες Συνταγή Οδηγίες για την προετοιμασία
βιβλίου φαγητού του φαγητού
Μαγειρικής
Πελάτης Ιδιοκτήτης Παράπονο για Πρόβλημα με το φαγητό ή την
εστιατορίου εστιατορίου το φαγητό κακή εξυπηρέτηση
Μαθητής που Γονείς Επιστολή Περιγραφή ενός τυπικού
επισκέπτεται γεύματος που καταναλώσατε στη
μια ξένη χώρα χώρα την οποία επισκεφθήκατε. 
Συγγραφέας Αναγνώστες Προτάσεις – Φαγητό που προτείνετε σε
ταξιδιωτικού ταξιδιωτικού Εισηγήσεις κάποιον να δοκιμάσει ή να
οδηγού οδηγού αποφύγει όταν επισκεφθεί

μία χώρα 

3.2.4. Τρίλιζα (Tic-tac-toe) 
Η τρίλιζα (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017), ή όπως είναι γνωστό το Tic-tac-toe (Nunley, 2006),

είναι μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η
τρίλιζα, η οποία έχει μορφή εννέα τετράγωνων διατεταγμένων σε τρεις στήλες και τρεις σει-
ρές, προσφέρει εννέα διαφορετικές δραστηριότητες, από τις οποίες οι μαθητές μπορούν να
επιλέξουν να εργαστούν και να επιλύσουν τρεις δραστηριότητες «για να κλείσουν γραμμή».
Οι δραστηριότητες ποικίλλουν ως προς το περιεχόμενο, τη διαδικασία και το προϊόν, μπορούν
να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας των μα-
θητών, τα ενδιαφέροντα και το στυλ μάθησής τους. Οι μαθητές που κλείνουν μία γραμμή
μπορούν να συνεχίσουν για να κλείσουν και άλλες γραμμές της τρίλιζας. 

Μία βασική διαφορά της τρίλιζας, που μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα και ως δρα-
στηριότητα αρχικής ή τελικής αξιολόγησης, είναι ότι καλούνται όλοι οι μαθητές να λύσουν
έστω και μία γραμμή που να περνά από το κεντρικό τετράγωνό της, όπου ο εκπαιδευτικός έχει
τοποθετήσει δραστηριότητα που ελέγχει τη γνώση (προαπαιτούμενη ή βασική) που θέλει. 

Μία άλλη επιλογή είναι το κεντρικό τετράγωνο να παραμείνει άδειο, ώστε να μπορέσουν
οι μαθητές να δημιουργήσουν μια δική τους δραστηριότητα, την οποία να επιλύσουν. Η τε-
χνική αυτή ενθαρρύνει την ανεξάρτητη μάθηση, επειδή οι μαθητές ελέγχουν την εργασία
τους, τον τρόπο αλλά και τον ρυθμό της. Η τρίλιζα μπορεί, ακόμα, να σχεδιαστεί με ανοιχτού
τύπου ερωτήσεις που να βασίζονται στα επίπεδα ταξινόμησης του Bloom και οι μαθητές να
περνούν σταδιακά από τα διάφορα επίπεδα, με στόχο κάθε φορά να σημειώνεται πρόοδος. 

Στάδια εφαρμογής
1. Προσδιορισμός του σκοπού και των στόχων του μαθήματος ή της ενότητας.
2. Αξιοποίηση στοιχείων για το προφίλ των μαθητών, την ετοιμότητα και τα ενδιαφέ-
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ροντά τους. 
3. Σχεδιασμός εννέα διαφορετικών δραστηριοτήτων με βάση τις γνώσεις/δεξιότητες

που παρέχει το μάθημα ή η ενότητα (διαφοροποίηση αν θα χρησιμοποιηθεί για
προ-αξιολόγηση, εμπέδωση, εξάσκηση ή τελική αξιολόγηση). 

4. Τοποθέτηση όλων των δραστηριοτήτων στον πίνακα της τρίλιζας και τοποθέτηση
της δραστηριότητας που θα πρέπει να συμπληρώσουν όλοι οι μαθητές στο κέντρο
του πίνακα.

5. Οι μαθητές, στη συνέχεια, επιλέγουν τρεις δραστηριότητες, μία εκ των οποίων θα
πρέπει να είναι αυτή που βρίσκεται στο κέντρο, ώστε να συμπληρωθεί μία γραμμή
(οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια). 

6. Οι μαθητές που ολοκληρώνουν μία γραμμή της τρίλιζας μπορούν να συνεχίσουν
και να προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν όσο το δυνατό περισσότερες δραστηριό-
τητες και γραμμές. 

Τεχνικές στην τάξη
• Επιτρέψτε στους μαθητές να ολοκληρώσουν τρεις δραστηριότητες, ακόμη και αν

οι δραστηριότητες αυτές δεν σχηματίζουν μια γραμμή.
• Δημιουργία διαφορετικών μορφών δραστηριοτήτων, ανάλογα με το επίπεδο ετοι-

μότητας των μαθητών (οι πιο αδύνατοι μαθητές έχουν διαφορετικές επιλογές από
τους πιο προχωρημένους).

• Δημιουργία μοτίβων με βάση τα μαθησιακά στυλ ή τις προτιμήσεις των μαθητών.
Για παράδειγμα, μία τρίλιζα θα μπορούσε να περιλαμβάνει τρεις κιναισθητικές δρα-
στηριότητες, τρεις ακουστικές δραστηριότητες ή τρεις οπτικές δραστηριότητες.

• Δημιουργία τρίλιζας με περισσότερες από 9 επιλογές (π.χ. 16 4 Χ 4 )
• Αντί οι μαθητές να πρέπει να συμπληρώσουν μια γραμμή της τρίλιζας, να μπορούμε

να τους δώσουμε έναν άδειο πίνακα, έτσι ώστε να σχεδιάσουν/χρωματίσουν ένα
συγκεκριμένο μοτίβο 3x3 μέσα στο τετράγωνο, π.χ.:

Παράδειγμα 1: Τρίλιζα για την περίληψη βιβλίου
Σχεδιάστε μια εικόνα του Δημιουργήστε μια αφίσα Γράψτε ένα τραγούδι για ένα
αγαπημένου σας που να δείχνει το τέλος από τα κύρια περιστατικά 
χαρακτήρα. της ιστορίας στην ιστορία. 
Γράψτε ένα ποίημα για Δημιουργήστε μια αφίσα Ντυθείτε σαν τον αγαπημένο
δύο περιστατικά που που να απεικονίζει τη σας χαρακτήρα και ετοιμάστε
συνέβησαν στην ιστορία. σειρά των γεγονότων. μια ομιλία στην οποία να

περιγράφετε τον εαυτό σας. 
Δημιουργήστε ένα Γράψτε δύο παραγράφους Γράψτε δύο παραγράφους,
σχεδιάγραμμα Venn, για τον κεντρικό περιγράφοντας το σκηνικό 
στο οποίο να συγκρίνετε χαρακτήρα. της ιστορίας.
την εισαγωγή με το τέλος. 
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Παράδειγμα 2: Τρίλιζα μαθηματικών Β΄ τάξης δημοτικού 

4. Ενδεικτικά σχέδια μαθήματος διαφοροποίησης της διδασκαλίας
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά σχέδια μαθήματος διαφοροποίησης της

διδασκαλίας, τα οποία στηρίζονται σε αυτή τη φιλοσοφία και την παιδαγωγική προσέγγιση.
Η δομή και ο γενικός σχεδιασμός των σχεδίων μαθήματος αντανακλά τη λογική που διέπει
το παρόν βιβλίο στο σύνολό του. Ο σχεδιασμός ξεκινά με τον καθορισμό των προαπαιτού-
μενων, βασικών και μετασχηματιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων (δες Κεφάλαιο 2), τα οποία
χρησιμοποιούνται για τη μεγιστοποίηση της ενεργούς και πρακτικής εμπλοκής  των μαθη-
τών στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών και
στρατηγικών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (δες Κεφάλαιο 3), το  σχέδιο μαθήματος
θέτει ένα πλαίσιο μέσω του οποίου αναμένεται  ότι όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως ετοιμό-
τητας και επιπέδου ικανοτήτων, θα μπορέσουν να επιτύχουν τους ίδιους μαθησιακούς στό-
χους, εργαζόμενοι όμως σε διαφοροποιημένα έργα, ανάλογα με τις ανάγκες, το μαθησιακό
τους προφίλ και τον προτιμώμενο ρυθμό εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα στο  κεφάλαιο αυτό,  περιλαμβάνεται ένα σχεδίο μαθήματος για τη
διδασκαλία των μαθηματικών και ένα σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία της γλώσσας.
Και τα δύο σχέδια μαθήματος  στηρίζονται στο Κυπριακό Αναλυτικό Πρόγραμμα και κατά
συνέπεια αντανακλούν το περιεχόμενο των εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στην Κυ-
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πριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, το πρώτο μάθημα που αφορά στη διδασκαλία των μαθη-
ματικών, τα οποία θεωρούνται ως η “lingua franca”,  έχει επιλεγεί και μεταφραστεί σε
όλες τις γλώσσες καθώς παρέχει χρήσιμα εργαλεία και προτάσεις  που μπορεί να φανούν
χρήσιμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως  της χώρας στην όποια εργάζονται.
Το δεύτερο σχέδιο μαθήματος αφορά στο μάθημα της γλώσσας και σε αυτό έχουν χρησι-
μοποιηθεί, όπως και στο προηγούμενο, οι βασικές στρατηγικές και τεχνικές της διαφο-
ροποίησης ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να γνωρίσουν τα όσα
έχουν διαβάσει στο βιβλίο ενσωματωμένα σ’ ένα σχέδιο μαθήματος.

4.1. Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος διαφοροποίησης της διδασκαλίας στα μαθηματικά 

Τάξη Δ΄: Διαίρεση – Επιμεριστική Ιδιότητα
Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές/μαθήτριες να μπορούν:

• Να εφαρμόζουν την επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού·
• Να εκτελούν διαιρέσεις και πολλαπλασιασμό ως αντίστροφες πράξεις. 

Βασικές γνώσεις και δεξιότητες 
Οι μαθητές/μαθήτριες να μπορούν:

• Να διαιρούν με μονοψήφιο διαιρέτη, χρησιμοποιώντας ποικιλία στρατηγικών,
μέσων και αναπαραστάσεων·

• Να λύνουν προβλήματα πολλαπλασιαστικής δομής·
• Να χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο διαίρεσης.

Μετασχηματιστικές γνώσεις και δεξιότητες
Οι μαθητές/μαθήτριες να μπορούν:

• Να γράφουν μόνοι/ες τους και να λύνουν προβλήματα διαίρεσης και πολλαπλα-
σιασμού·

• Να λύνουν νοερά διαιρέσεις μονοψήφιου από τριψήφιο. 
Αξιολόγηση 

• Συντρέχουσα, ανάλογα με την ανταπόκριση των παιδιών στις προφορικές και γρα-
πτές εργασίες, κατά τη διάρκεια του μαθήματος

• Δελτίο εισόδου (Προ-αξιολόγηση και επαναφορά προαπαιτούμενης γνώσης)
• Δελτίο εξόδου (Αξιολόγηση του βαθμού κατάκτησης των νέων γνώσεων και δεξιο-

τήτων)

Πορεία μαθήματος Διαφοροποίηση
� Αφόρμηση – Επαναφορά προαπαιτούμενης γνώσης:
Δίνεται δελτίο εισόδου σε όλα τα παιδιά, για να πάρουν Εργασία Ρουτίνας
εισιτήριο για ένα μαθηματικό ταξίδι. Λύνουν στα γρήγορα Ατομική - Ομαδική
μαθηματικές προτάσεις πολλαπλασιασμού (x10, x100, x1000) εργασία - Ολομέλεια
και διαίρεσης, αντίστοιχα. Τα παιδιά εργάζονται, πρώτα,
ατομικά και, στη συνέχεια, συγκρίνουν τις εργασίες τους με
αυτές των συμμαθητών τους και της ομάδας τους. Ο/Η
εκπαιδευτικός κινείται συνεχώς γύρω για την παρακολούθηση
της εργασίας και την παροχή βοήθειας στα παιδιά.

84
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4.2. Ενδεικτικός σχεδιασμός διαφοροποίησης της διδασκαλίας στο μάθημα της γλώσσας

Τάξη: E΄

Ενότητα 6

Μάθημα: Ιστορίες με φίλους

Χρόνος: 2 Χ 80΄

Σκοπός: Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναφέρουν την αξία της φιλίας ανάμεσα σε όλα
τα παιδιά και ιδιαίτερα στα παιδιά από διαφορετικές εθνότητες και να μπορούν να με-
τατρέπουν τον ευθύ σε πλάγιο λόγο και αντίστροφα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες:
Οι μαθητές μπορούν:
• Να διαβάζουν και να κατανοούν ένα κείμενο·
• Να αναγνωρίζουν τα εισαγωγικά ως ένδειξη μορφής διαλόγου και άρα ευθέος

λόγου·
• Να αναγνωρίζουν τα μέρη του λόγου: ρήματα, μετοχές· 
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• Να αναγνωρίζουν τον πλάγιο και ευθύ λόγο και να αναφέρουν τις περιστάσεις στις
οποίες χρησιμοποιείται ο κάθε ένας·

• Να αναγνωρίζουν τους χρόνους των ρημάτων: αόριστος, παρατατικός·
• Να αναγνωρίζουν τον αφηγηματικό λόγο και τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Βασικές γνώσεις και δεξιότητες:
Οι μαθητές μπορούν: 
• Να μετατρέπουν τον ευθύ λόγο σε πλάγιο και αντίστροφα·
• Να αναφέρουν την αξία χρήσης του ευθέος λόγου σε αφηγηματικό κείμενο·
• Να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η φιλία ανάμεσα σε δύο

παιδιά·
• Να αναφέρουν τα συναισθήματα τα οποία φαίνονται μέσα από τις πράξεις των

παιδιών· 
• Να αναγνωρίζουν ότι η δύναμη της φιλίας είναι πάνω από τις διαφορές που μπο-

ρεί να υπάρχουν ανάμεσα σε εθνότητες.

Μετασχηματιστικές γνώσεις και δεξιότητες:
Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε δημιουργικές δραστηριότητες
ανοικτού τύπου, μέσα από τις επιλογές που δίνονται με την τεχνική ΡΑΦΤ . Στις δρα-
στηριότητες οι μαθητές διαπραγματεύονται το θέμα της φιλίας με τη χρήση του ευ-
θέος ή πλάγιου λόγου.

Αξιολόγηση 
• Συντρέχουσα, διαμορφωτική κατά την εργασία των μαθητών, μέσα από πολλα-

πλές πηγές (προφορικές και γραπτές εργασίες) κατά τη διάρκεια του μαθήματος
• KWL- Καταγραφή αρχικών γνώσεων για διάγνωση ετοιμότητας των μαθητών 
• Γραπτές δραστηριότητες μέσα από την τεχνική ΡΑΦΤ για εφαρμογή, εξάσκηση και

αξιολόγηση των μαθητών σε σχέση με την επίτευξη του σκοπού της διδασκαλίας
• Δελτίο εξόδου

Πορεία Εργασίας 

Αφόρμηση και εισαγωγή στο μάθημα 

Το μάθημα αρχίζει με προβολή στον πίνακα της σελίδας του
βιβλίου όπου φαίνεται ο τίτλος και η εικόνα του κειμένου. Προ-
καλούνται τα παιδιά να παρατηρήσουν την εικόνα και να δια-
βάσουν το κείμενο και, στη συνέχεια, καλούνται να υποθέσουν
ποιοι μπορεί να είναι οι ήρωες, τι μπορεί να συμβαίνει, ποιο
είναι το περιεχόμενο της ιστορίας. Τα παιδιά καλούνται να
συμπληρώσουν τις δύο πρώτες στήλες στον πίνακα που θα
τους δοθεί, οι οποίες αναφέρονται στις υποθέσεις τους για το
κείμενο, με βάση τον τίτλο και την εικόνα του κειμένου.

Διαφοροποίηση
Διδασκαλίας

Ανοικτή δραστηριότητα
στην οποία μπορούν να
συμμετέχουν όλοι. 
Καλλιέργεια δεξιοτήτων
παρατήρησης, κριτικής
ανάγνωσης και ερμηνείας
των εικόνων.
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Πριν διαβάσετε το κείμενο Αφού διαβάσετε 
(μελετήστε την εικόνα το κείμενο

και τον τίτλο του)

Υποθέσεις Αιτιολόγηση Επιβεβαίωση

Αφού οι μαθητές εργαστούν και συμπληρώσουν τις δύο πρώ-
τες στήλες, το κείμενο διαβάζεται από τον εκπαιδευτικό. Με
την ολοκλήρωση της ανάγνωσης οι μαθητές καλούνται να συμ-
πληρώσουν την τρίτη στήλη του πίνακα που αφορά στην επι-
βεβαίωση των υποθέσεών τους, με βάση τα στοιχεία που είχαν
στη διάθεσή τους.

Είδος κειμένου: 
- Ποιος νομίζετε ότι γράφει αυτή την ιστορία και γιατί; (ένας

αφηγητής ο οποίος άκουσε την ιστορία) Αφηγηματικό κεί-
μενο.

- Ποια στοιχεία του κειμένου σάς βοηθούν να καταλάβετε ότι
πρόκειται για αφηγηματικό κείμενο; Δίνονται στους μαθη-
τές 2 – 3 λεπτά, για να εντοπίσουν μέσα στο κείμενο χαρα-
κτηριστικά του αφηγηματικού λόγου. 

Οι μαθητές προτρέπονται, σε περίπτωση που το χρειάζονται,
να χρησιμοποιήσουν το νοητικό στήριγμα για την αφήγηση (σε-
λιδοδείκτης αφήγησης).

Δομικά στοιχεία του κειμένου
Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τα δομικά
στοιχεία του κειμένου. Απαντούν ατομικά και σε συντομία στο
τετράδιό τους στις ερωτήσεις για τα δομικά στοιχεία και, στη
συνέχεια, ελέγχουν τις απαντήσεις τους μαζί με τον διπλανό
τους ή στην ομάδα τους.

• Ποιοι είναι οι ήρωες;
• Πού διαδραματίζεται η ιστορία;
• Τι συμβαίνει στην ιστορία μας; 

Τα παιδιά που ολοκληρώνουν την πιο πάνω εργασία πριν από
τον διπλανό τους ή την ομάδα τους μπορούν να προχωρήσουν
στην άσκηση 1 του βιβλίου, σελ. 78. 

Στη συνέχεια, και αφού οι μαθητές έχουν εργαστεί ατομικά και
ομαδικά σε ικανοποιητικό βαθμό, ο εκπαιδευτικός τούς επα-
ναφέρει στην ολομέλεια και δίνει τη δυνατότητα, πέρα από την
παρουσίαση των δομικών στοιχείων, να αναφέρουν οτιδήποτε
θέλουν για το κείμενο που διάβασαν (κάτι που τους έκανε εν-
τύπωση, τους άρεσε ή όχι, τους στεναχώρησε κ.λπ.). 
Επεξεργασία του κειμένου μέσα από δραστηριότητες που στη-
ρίζονται στη διερεύνηση του περιεχομένου του κειμένου, με
βάση τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα που χρησιμοποιεί ο

Παραλλαγή του KWL το
οποίο χρησιμοποιείται
και ως μορφή δελτίου ει-
σόδου. Δίνει τη δυνατό-
τητα αξιοποίησης των ι-
δεών των μαθητών για το
κτίσιμο της διδασκαλίας. 

Αυτοαξιολόγηση του μα-
θητή

Επαναφορά προαπαι-
τούμενης γνώσης 

Νοητικό Στήριγμα-
σελιδοδείκτης αφήγησης
(δες παράρτημα 1)

Ατομική εργασία και
έλεγχος στην ομάδα ή
στο ζευγάρι
Ρουτίνα εργασίας
ατομική εργασία, έλεγχος
στην ομάδα και παρου-
σίαση στην ολομέλεια

Ασύγχρονη εργασία
Χρήση της τεχνικής του
τυχαίου αριθμού. Οι μα-
θητές βάζουν τυχαίους
αριθμούς και παρουσιά-
ζει την εργασία της ομά-
δας ο μαθητής με τον
αριθμό που θα πει ο εκ-
παιδευτικός. 
Ανοικτή δραστηριότητα
συναισθηματικής ελά-
φρυνσης των μαθητών,
κατά την οποία όλοι οι
μαθητές μπορούν να
συμμετέχουν.
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συγγραφέας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα συστηματικής επα-
νάληψης μέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων των μαθητών.
Πιο κάτω παρατίθενται ενδεικτικές ερωτήσεις και δραστηριό-
τητες για εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικα-
σία, μέσω διαφόρων τεχνικών εστίασης στο έργο (υπογραμ-
 μίζω, κυκλώνω, χρωματίζω, γράφω στο βιβλίο ή στο τετράδιο,
συζητώ με τον διπλανό μου ή την ομάδα μου και αποφασίζω).

• Πώς ξεκινά η ιστορία μας;
• Πώς ήταν το κορίτσι όταν έφτασε στο σπίτι του Δημήτρη;

(Λαχανιασμένη)
(βιάζομαι, χωρίς να πάρει ανάσα, γιατί η μάνα μου με
περιμένει)

• Τι ήθελε τον Δημήτρη η μικρή τσιγγάνα;
• Πώς νομίζετε ήταν η σχέση της μικρής με την οικογένεια

του Δημήτρη; (φιλική, προφανώς επισκεπτόταν συχνά
το σπίτι, η γιαγιά προσφέρεται να την φιλέψει)

• Ποιου ήταν η φυσαρμόνικα; Ποια συναισθήματα έτρεφε
για αυτήν; Πώς φαίνονται μέσα από το κείμενο; Γιατί νο-
μίζετε ήθελε να την χαρίσει στον Δημήτρη; (βουρκώνουν τα
μάτια της, πανέμορφη, ασημένια με σκαλιστά γράμματα)

• Πώς θα ήταν η φυσαρμόνικα, αν αλλάζαμε τα επίθετα
και στη θέση τους βάζαμε αντίθετα; Σημειώστε, στα γρή-
γορα, στο τετράδιο ή στο βιβλίο σας τα αντίθετα επίθετα
(πανέμορφη…άσχημη, ασημένια….μπακιρένια, μεταλ-
λική …..με σκαλιστά γράμματα…..με βαμμένα γράμματα-
χάνει την αξία της).

• Αυτός τι επέλεξε να της δώσει; (μόλις την είδα σκέφτηκα
εσένα)

• Θα ήθελα να μου σχολιάσετε τη σχέση που έχουν τα δύο
παιδιά…. (συζητήστε το με την ομάδα σας – παρουσίαση
με βάση τον τυχαίο αριθμό)

• Πού έμενε η μικρή με την οικογένειά της; (σε ένα ξέ-
φωτο, τι σας έρχεται στο μυαλό; …. Πρόσφυγες, τσιγγά-
νοι κ.λπ.); Υπογραμμίστε.

• Άρα, ο Δημήτρης έκανε παρέα με μια τσιγγάνα. Πώς θα
τον χαρακτηρίζατε; Γράψτε στο τετράδιο λέξεις, για να
τον χαρακτηρίσετε.

• Πώς νομίζετε ότι ένιωσε ο Δημήτρης; Πού φαίνεται μέσα
στο κείμενο; Υπογραμμίστε. 

Δραστηριότητα καταγραφής των συναισθημάτων των δύο παι-
διών σε σχέση με την εξέλιξη της ιστορίας
Τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν το βουνό αφήγησης

Επαναφορά- αξιοποίηση
προαπαιτούμενων γνώ-
σεων στην κατανόηση
του καινούργιου κειμέ-
νου

Τεχνικές υπογράμμισης,
χρωματίσματος, χρήση
τετραδίου για μικρές και
σύντομες εργασίες 

Μέρη του λόγου και η
λειτουργία τους

Εντοπισμός επιθέτων, 
χρήση και λειτουργία
τους 

Εντοπισμός μετοχών, 
συναισθήματα 
Αξιολόγηση προαπαιτού-
μενης γνώσης για πλάγιο
και ευθύ λόγο

Συνεχής εναλλαγή δρα-
στηριοτήτων
Τεχνική τυχαίου αριθμού 

Διαβαθμισμένο βουνό
αφήγησης και συναισθη-
μάτων
(Παράρτημα 2)
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και συναισθημάτων που διακατέχουν τους δύο ήρωες της ιστο-
ρίας μας. 
(Χαρά, προσμονή, βιασύνη, ………..ευτυχία, ικανοποίηση…….
αγωνία, απογοήτευση, θλίψη)

Γραμματικοσυντακτικό φαινόμενο – Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ζητάμε από τα παιδιά να βρουν στο κείμενο φράσεις που είναι
σε ευθύ λόγο.
Προβάλλουμε στον πίνακα το κείμενο και ζητάμε από τα παιδιά
να εντοπίσουν τον ευθύ λόγο που υπάρχει στο κείμενο και να
εξηγήσουν πώς τον ξεχώρισαν (με τη χρήση εισαγωγικών). Πώς
βρίσκουμε, συνήθως, τον ευθύ λόγο; (με παύλες)

Κυκλώνουν μία φράση σε πλάγιο λόγο και μία σε ευθύ και δι-
καιολογούν τις επιλογές τους. Αν υπάρχουν μαθητές που δεν
γνωρίζουν τον ευθύ και πλάγιο λόγο, τους μαζεύουμε σε μια
ομάδα και εξηγούμε τις έννοιες αυτές.
Τα παιδιά γράφουν τα ονόματα των ηρώων που μιλούν στον
διάλογο, για να μπορέσουν, στη συνέχεια, να τον μετατρέψουν
σε πλάγιο λόγο (στον διπλανό πίνακα).

Συζητάμε με τα παιδιά ποιος λόγος τους αρέσει περισσότερο
και γιατί; (ευθύς λόγος …προσφέρει ζωντάνια στο κείμενο)

Εργασία βιβλίου 2 για μετατροπή σε πλάγιο λόγο

ΡΑΦΤ: Οι μαθητές που ολοκληρώνουν την εργασία τους προ-
χωρούν και εργάζονται σε μια δραστηριότητα επιλογής τους
από το ΡΑΦΤ.

Ρόλος Ακροατήριο Φόρμα Τίτλος

Αφηγητής Αναγνώστες Ιστορία Η συνέχεια της ιστορίας

Τσιγγάνα Δημήτρης Επιστολή – Ένα γράμμα που έγρα-
ή ή γράμμα ψε ο Δημήτρης στη μι-
Δημήτρης Τσιγγάνα κρή τσιγγάνα ή η τσιγ-

γάνα στον Δημήτρη

Αφηγητής Αναγνώστες Ιστορία Η δική μου  ιστορία

Συγγραφέας Αναγνώστες Φράσεις για την Πραγματικός φίλος εί-
πραγματική φιλία ναι αυτός...

Τσιγγάνα Αναγνώστες Διάλογος Η συνάντηση των παι-
Δημήτρης διών ύστερα από κά-

ποια χρόνια 

Δημιουργός Προς όλους Δημιουργική εργα- Η αξία της φιλίας
γός –Πομπός τους σία Αφίσα, ποιή-
μηνύματος αποδέκτες μα, εννοιολογικός

χάρτης

Νοητικό στήριγμα για
συναισθήματα 
(Παράρτημα 1)

Επαναφορά προαπαιτού-
μενων γνώσεων 

Δραστηριότητες εμπλο-
κής όλων των μαθητών με
τη χρήση του κειμένου

Τεχνική ΡΑΦΤ, δίνονται
στους μαθητές πολλα-
πλές επιλογές για εργα-
σία, στις οποίες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τα
διαφορετικά νοητικά στη-
ρίγματα και οργανωτές,
που χρησιμοποιήθηκαν
στο μάθημα. 
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Αξιολόγηση
Στους μαθητές δίνεται διαβαθμισμένο δελτίο εξόδου και όλοι
καλούνται να λύσουν το Α, ενώ όσοι τελειώνουν εργάζονται
και στο Β.
Δελτίο εξόδου

Συγχαρητήρια μάθατε τόσα πολλά! Λύστε τώρα την Α εργα-
σία και αν υπάρχει αρκετός χρόνος, λύστε και τη Β

Α. Μετατρέψτε τις προτάσεις από ευθύ σε πλάγιο λόγο και
το αντίστροφο. 

Ευθύς  Λόγος                        Πλάγιος Λόγος 
Μαρία: «Πότε θα φύγεις;»      _________________________
Νίκος :  «Σε δύο μέρες.»  _________________________
______________________   Η δασκάλα ανακοίνωσε στα 
______________________   παιδιά ότι θα γράψουν

διαγώνισμα στη γλώσσα.
Β. Γράψτε μια δική σας πρόταση σε ευθύ και μια δική σας
πρόταση σε πλάγιο λόγο.
__________________________________________________
__________________________________________________

Αξιολόγηση με τη χρήση
διαβαθμισμένου δελτίου
εξόδου. 
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Παράρτη 1 - ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σελιδοδείκτης Αφήγησης                               Σελιδοδείκτης Συναισθημάτων 
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Παράρτημα 2
Διαβαθμισμένη δραστηριότητα: Το βουνό της αφήγησης και των συναισθημάτων 

Επίπεδο 1
Τα συναισθήματα του Δημήτρη και της τσιγγάνας 

Επίπεδο 2
Τα συναισθήματα του Δημήτρη και της τσιγγάνας 
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