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Να ενώσετε  τα 9 σημεία με 4 μόνο ευθείες γραμμές, 

χωρίς να σηκώσετε το μολύβι σας!



Τι θα μας απασχολήσει...

Τι είναι διαφοροποίηση διδασκαλίας2

Δραστηριότητες διαφοροποίησης3

Η σημασία της διαφοροποίησης4

3η ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Α. Η τεχνική των ερωτήσεων στην ολομέλεια

Β. Συνεργατική μάθηση

Γ. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι 

Δείκτες Ε/Ε στη Γλώσσα1



1. Δείκτες Ε/Ε στη Γλώσσα

ΑΙ.

• Περιεχόμενο 
Κειμένου

ΑΙΙ.
• Μορφή Κειμένου 

(Μορφοσυντακτικά – Δομή)

ΑΙΙΙ.

• Αξιολόγηση (με 
δοσμένα κριτήρια)

ΒΙ.
• Παραγωγή κειμένου

ΒΙΙ.
• Οργάνωση Λόγου

ΒΙΙΙ.
• Αξιολόγηση (με 

δοσμένα κριτήρια)

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ



2. Τι είναι διαφοροποίηση

 Εργασία σε ομάδες

 Συζητήστε με την ομάδα σας 
και σημειώστε 
σε ποια παραδείγματα 
προάγεται η  διαφοροποίηση 
διδασκαλίας 
και σε ποια όχι. Να είστε 
έτοιμοι να δικαιολογήσετε 
τις επιλογές σας.

 ΧΡΟΝΟΣ: 10 λεπτά



2. Τι είναι διαφοροποίηση

1

Ο κύριος Δημοσθένους εφαρμόζει 

κάθε μέρα διαφορετική μέθοδο 

διδασκαλίας: κάποιες φορές 

εφαρμόζει μετωπική διδασκαλία, 

άλλες φορές χρησιμοποιεί τη 

συνεργατική μέθοδο. Επίσης, 

χρησιμοποιεί ποικιλία υλικών: το 

βιβλίο των μαθητών, την 

αναζήτηση στο διαδίκτυο, τη 

μελέτη στατιστικών, το πείραμα 

στην τάξη κ.ά. 

Η μέθοδος 

είναι ίδια για 

όλους τους 

μαθητές.



2. Τι είναι διαφοροποίηση

2

Η κυρία Ζωγράφου χωρίζει τους 

μαθητές της σε ομάδες ανάλογα με 

τον τρόπο που σκέφτονται και που 

προτιμούν να εργάζονται. Για 

παράδειγμα, βάζει στην ίδια ομάδα 

μαθητές στους οποίους αρέσουν οι 

εικόνες και οι κατασκευές. 

Διαφοροποίηση 

με βάση 

το μαθησιακό 

προφίλ 

και τα 

ενδιαφέροντα. 



2. Τι είναι διαφοροποίηση

3

Ο κύριος Ανδρέου εφαρμόζει 

συνεργατική μέθοδο χωρίζοντας 

τους μαθητές του σε ομάδες 

ανάλογα με τους περσινούς τους 

βαθμούς: βάζει όλους τους μαθητές 

που είχαν Ε και Δ στην ίδια ομάδα, 

όλους όσους είχαν Γ σε άλλη 

ομάδα κ.ο.κ.

Το επίπεδο 

ετοιμότητας 

αντανακλά τις 

γνώσεις και 

δεξιότητές του κάθε 

μαθητή τη 

συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή για 

το συγκεκριμένο 

θέμα. 



2. Τι είναι διαφοροποίηση
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Η κυρία Αριστοτέλους εφαρμόζει 

ξεχωριστό σχέδιο μαθήματος για 

κάθε μαθητή της, έτσι ώστε να 

μπορεί να ανταποκρίνεται στην 

ιδιαιτερότητα του καθενός.

Η διαφοροποίηση 

δεν είναι 

εξατομικευμένη 

διδασκαλία (παρότι η 

εξατομικευμένη 

διδασκαλία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κάποτε 

ως μέσο για επίτευξη της 

διαφοροποίησης). Η 

διαφοροποίηση 

ομαδοποιεί μαθητές.



2. Τι είναι διαφοροποίηση
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Η κυρία Αντωνιάδου χρησιμοποιεί 

διαβάθμιση στις ερωτήσεις της. Για 

παράδειγμα,  από κάποιους μαθητές 

ζητά να εντοπίσουν ποιος είναι ο 

αφηγητής στο κείμενο και να 

υπογραμμίσουν στοιχεία που το 

υποστηρίζουν, από άλλους μαθητές 

ζητά να εξηγήσουν γιατί ο συγγραφέας 

επέλεξε αυτό τον τύπο αφηγητή και από 

άλλους να σκεφτούν ποια 

πλεονεκτήματα έχει αυτός ο τύπος 

αφηγητή και πώς θα ήταν η αφήγηση αν 

ο συγγραφέας επέλεγε άλλον τύπο 

αφηγητή.

Διαφοροποίηση 

με βάση την 

ετοιμότητα.

Ίδιος δείκτης 

επάρκειας, 

διαφορετική 

διαδικασία.



2. Τι είναι διαφοροποίηση
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Ο κύριος Θεοδοσίου μετά την 

ολοκλήρωση της κάθε ενότητας δίνει 

στους μαθητές το δικαίωμα επιλογής 

της κατ’ οίκον εργασίας. Για 

παράδειγμα, να φτιάξουν έναν πίνακα ή 

μια γραφική παράσταση, να 

ηχογραφήσουν κάτι, να δημιουργήσουν 

ένα κολάζ, να μπουν στη θέση του ήρωα 

κ.τ.λ. 

Διαφοροποίηση 

με βάση το 

μαθησιακό 

προφίλ 

(διαφορετικοί 

τύποι 

νοημοσύνης).



2. Τι είναι διαφοροποίηση

7

Η κυρία Σοφοκλέους βάζει πιο 

εύκολες ασκήσεις στους αδύνατους 

μαθητές, απλοποιώντας με αυτό 

τον τρόπο την ύλη για εκείνους. 

Κατά συνέπεια, έχει και 

διαφορετικές προσδοκίες από τους 

αδύνατους μαθητές όσον αφορά 

στο αποτέλεσμα της μάθησής τους

Στη διαφοροποίηση 

δε διαφοροποιούνται 

οι προσδοκίες μας. 

Υλοποιούμε τους 

ίδιους δείκτες 

επάρκειας και 

εξετάζουμε τους 

ίδιους δείκτες 

επιτυχίας για όλους 

τους μαθητές. 



2. Τι είναι διαφοροποίηση

8

H κυρία Κυριάκου πρόσεξε ότι ο Γιάννης 

είναι εσωστρεφής αλλά πολύ καλός στο 

γράψιμο, ενώ η Άντρη είναι 

εξωστρεφής, έχει πολύ καλές ιδέες, 

αλλά δυσκολεύεται στο γράψιμο. Τους 

ζήτησε να δουλέψουν μαζί και 

παρακολουθούσε στενά τη συνεργασία 

τους.

Διαφοροποίηση 

με βάση την 

ετοιμότητα και 

το μαθησιακό 

προφίλ.

Έμφαση στις 

διαφορετικές 

ανάγκες και 

δυνατότητες. 



Η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις 
ανάγκες του κάθε μαθητή του.

2. Τι είναι διαφοροποίηση

(Tomlinson & Allan, 2004. Tomlinson & Eidson, 2006. Tomlinson, 2008. Θεοφιλίδης, 2009)

Τι διαφοροποιούμε;

Το περιεχόμενο 
(υλικό)

Τη διαδικασία 
(δραστηριότητες)

Τα αποτελέσματα 
(εργασίες)

Πώς διαφοροποιούμε;

Με βάση την 
ετοιμότητα

Με βάση τα 
ενδιαφέροντα

Με βάση το 
μαθησιακό προφίλ



3. Δραστηριότητες διαφοροποίησης

• Σημειώσεις για τη Διαφοροποίηση Διδασκαλίας [3]

• Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (επιλογή) [4]

• Κείμενα για Ρατσισμό [5]

3η Ενότητα Γ΄ Γυμνασίου: Ρατσισμός

Εργασία σε ομάδες [Φυλλάδιο 2]

Η τεχνική 

των ερωτήσεων 

Α

Συνεργατική 

μάθηση

Β

Εργασία 

για το σπίτι

Γ

20 λεπτά



3η Ενότητα Γ΄ Γυμνασίου: Ρατσισμός

3. Δραστηριότητες διαφοροποίησης

Χαθήκανε και το νερό

τους έφερε ως εδώ

Αδέσποτα χωρίς χαρτιά

με πρόσωπα στεγνά...

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ

Στίχοι: Νίκος Μωραΐτης - Μουσική: Στάμος Σέμσης
Ερμηνεία: Στάμος Σέμσης & Ανδριάνα Μπάμπαλη

"Εγώ που χρόνια τώρα τριγυρνώ

σαν πουλί περιπλανώμενο

μες στη μοναξιά, μες στην ξενιτιά

που δεν την αντέχω άλλο πια..."



3η Ενότητα Γ΄ Γυμνασίου: Ρατσισμός

3. Δραστηριότητες διαφοροποίησης



3. Δραστηριότητες διαφοροποίησης

Ενδεικτικές δραστηριότητες

[Φυλλάδιο 6]

06-Ενδεικτικές Δραστηριότητες.docx


4. Η σημασία της διαφοροποίησης

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα από την ίση μεταχείριση άνισων ανθρώπων.

Thomas Jefferson (1743-1826)
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Να ενώσετε  τα 9 σημεία με 4 μόνο ευθείες γραμμές, 

χωρίς να σηκώσετε το μολύβι σας!




