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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

• Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στηρίζει και δίνει έμφαση στον πολιτισμικό
πλουραλισμό των μαθητών αξιοποιώντας τον για την αποτελεσματική
διδασκαλία (Banks, 2010).

• Η Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας εστιάζει στη διαχείριση των διαφορών στη
μαθησιακή ετοιμότητα, επιχειρώντας μέσω του συστηματικού σχεδιασμού της
διδασκαλίας να ανταποκριθεί στις διαφορές αυτές και να οδηγήσει όλους τους
μαθητές στην επιτυχία (Tomlinson, 2000, Tomlison & Imbeau, 2010, Νεοφύτου & Βαλιαντή,
2015).



Δεδομένης της διττής αυτής 
πρόκλησης, η σύζευξη τεχνικών, 

πρακτικών και στρατηγικών από τις 
δύο αυτές προσεγγίσεις διαφαίνεται 

ότι μπορεί να στηρίξει την 
αποτελεσματική διαχείριση των 

προκλήσεων στις σύγχρονες 
πολυπολιτισμικές τάξεις.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαφορές: Ενώ και οι δύο προσεγγίσεις 
εργάζονται συστηματικά για την επίτευξη 
της συμπερίληψης όλων των μαθητών, η 

κάθε προσέγγιση στηρίζεται σε διαφορετικό 
φιλοσοφικό υπόβαθρο.

Ομοιότητες: Και οι δύο  εδράζονται στις 
αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 

συμπερίληψης, της ισότητας και επιζητούν 
να ρυθμίσουν τις εκπαιδευτικές παροχές 
και ευκαιρίες ούτως ώστε η επιτυχία να 
είναι επιτεύξιμη για όλους τους μαθητές, 

χωρίς καμία διάκριση.



ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ- ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Η Διαφοροποίησης της διδασκαλίας και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι  στενά αλληλένδετες 

• Η Alenuma-Nimoh (2012) προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο συγχώνευσης των δύο εννοιών 
εστιάζοντας στους βασικού άξονες της κάθε έννοιας. 

• Ειδικότερα προτείνει τη συγχώνευση του άξονα του Περιεχομένου στη Διαφοροποίηση με τους 
άξονες Εμπλουτισμός Περιεχομένου, Διαδικασία Οικοδόμησης της Γνώσης, Μείωση τη 
Προκατάληψης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

• Μέσα από τη συγχώνευση αυτή ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισαγάγει έννοιες και ιδέες, να παρέχει 
καθοδήγηση μέσω πρωτογενών σημειώσεων και κειμένων, να προβάλει τη φωνή μη – κυρίαρχων ή 
καταπιεσμένων ομάδων με τη χρήση ποικίλων μέσων (π.χ κειμένων, ταινιών, ποίησης, λογοτεχνία, 
φωτογραφία), ή ακόμη να προσκαλέσει ομιλητές για να καλύψει περιοχές που αυτός / αυτή δεν κατέχει 
επαρκώς και να χρησιμοποιεί διαδραστική και υποστηρικτική τεχνολογία.



• Μια άλλη σύζευξη των δύο προσεγγίσεων, σύμφωνα με την Alenuma – Nimoh (2012)
μπορεί να γίνει με τη συγχώνευση του Εμπλουτισμού Περιεχομένου και της Διαδικασία
Οικοδόμησης της Γνώσης της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με το Προϊόν της
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

Περιεχόμενο

• Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τροποποίηση του βασικού Αναλυτικού
Προγράμματος* με πολλαπλούς τρόπους όπως τη μεταβολή της δομής μιας
δραστηριότητας με τη χρήση διαφορετικών γραφικών οργανωτών (όπως
χρονοδιαγράμματα, διαγράμματα, νοητικούς χάρτες).

Προϊόν

• Επιπλέον, μέσω της (π.χ. γραπτές μορφές, εικόνες, παραστάσεις, προφορικές
παρουσιάσεις) ή εναλλακτικών τρόπων εξέτασης, οι μαθητές μπορούν να ενθαρρυνθούν
να συμμετάσχουν σε ανεξάρτητα projects τα οποία είναι καλό να σχετίζονται με
τρέχοντα ζητήματα.

Βασικοί άξονες Συγχώνευσης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποίησης



• Η τελική σύνθεση των στοιχείων που προτείνει ο Alenuma - Nimoh (2012) μπορεί να
γίνει με την συνένωση του Μαθησιακού Περιβάλλοντος της Διαφοροποίησης και της
Ενδυνάμωσης της Σχολικής Κουλτούρας και των Κοινωνικών Δομών της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

• Ο εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει πόστερ που εκθέτουν και αναδεικνύουν την εργασία
των μαθητών του (π.χ γραπτά και σχέδια) και περαιτέρω θα εμπλέξει τους μαθητές στη
διαρρύθμιση της τάξης, τη διάταξη των επίπλων και τη διακόσμηση.

• Ο σχηματισμός και η συμμετοχή σε ομίλους δραστηριοτήτων (π.χ. χορευτικούς,
αθλητικούς, ακτιβιστικούς) που προάγουν την ποικιλομορφία και την ελευθερία της
έκφρασης θα πρέπει να ενθαρρύνεται. Αυτή η συγχώνευση θα ενισχύσει τη λειτουργία και
τον θεσμό του μαθητικού συμβουλίου ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε αυτό ατόμων
προερχόμενων από ποικίλες ομάδες (π.χ. διαφορετικού χρώματος, φυλής, φύλου,
θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ)

Βασικοί άξονες Συγχώνευσης Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαφοροποίησης



Γιατί διαφοροποιημένη παιδαγωγική; 

• Όλες οι τάξεις ήταν και είναι ανομοιογενείς

• Η Μάθηση είναι μια ατομική και ταυτόχρονα συλλογική διαδικασία.

• Οι δύο παραπάνω παραδοχές μας οδηγούν στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, η
οποία ιδιαίτερα στο σημερινό κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να
προταθεί ως κεντρικός άξονας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Απαντά με τον καλύτερο τρόπο στο αίτημα για σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες κάθε μαθητή και υποστηρίζεται από τις θεωρίες της πολλαπλής
νοημοσύνης (Gardner), της συναισθηματικής νοημοσύνης (Goleman), της ζώνης
επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky)



Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ποιότητα 

εκπαιδευτικού έργου

Ευελιξία

Παροχή 

ίσων ευκαιριών

Σεβασμός στη 
διαφορετικότητα

Ισότητα Δικαιοσύνη 



Η

Διαφοροποιημένη 
παιδαγωγική 
προσέγγιση

Αποδέχεται ως 
«πλεονέκτημα»-και όχι ως 

εμπόδιο – τις ποικίλες 
οικογενειακές και 

κοινωνικοπολιτισμικές
εμπειρίες των μικρών 

παιδιών  

Αντιμετωπίζει τα παιδιά με 
διαφορετικά μαθησιακά προφίλ 
ως παιδιά ικανά να μαθαίνουν 

με διαφορετικούς τρόπους – και 
όχι ως παιδιά περιορισμένων 

ικανοτήτων 

Αξιοποιεί τις 
διαφορετικές εμπειρίες 

των παιδιών στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και τους 
δίνει την ευκαιρία να τις 

μοιραστούν με τους 
άλλους, εξασφαλίζοντας 

οφέλη για όλους



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Όλοι μας μαθαίνουμε 
με διαφορετικό 

τρόπο αυτό που είναι 
σημαντικό για μας.

Κατασκευάζουμε τη 
νέα γνώση 
στηριζόμενοι στην 
προηγούμενη.

Η μάθηση λαμβάνει 
χώρα υποκειμενικά
αλλά κυρίως μέσα 
από την κοινωνική 
αλληλεπίδραση.

Μαθαίνουμε όταν 
αποδεχόμαστε τους 

στόχους ως 
ενδιαφέροντες και 

επιτεύξιμους για μας.

Η επιτυχής 
μάθηση 
περιλαμβάνει 
τη χρήση 
στρατηγικών 
που και αυτές 
μαθαίνονται.

Ένα θετικό 
συναισθηματικό κλίμα 
ενισχύει την μάθηση.



Διαφορετικές 
ανάγκες 

Διαφορετικό 
εκπαιδευτικό 

υπόβαθρό 

Διαφορετικά 
ενδιαφέρονta 

Διαφορετικές 
γλωσσικές 
δεξιότητες Διαφορετικό 

πολιτισμικό 
κεφάλαιο 

Γιατί διαφοροποιημένη  διδασκαλία; 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ -Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΉ

καθοδηγούμενη από τις αρχές της διαφοροποίησης:

Σαφείς 
στόχοι

Ποιοτικό 
πρόγραμμα

Ευέλικτη 
διαχείριση

Συνεχής 
αξιολόγηση

Οικοδόμηση 
κοινότητας

Μπορεί να διαφοροποιήσει:

το περιεχόμενο τη διαδικασία το προϊόν το περιβάλλον

σε σχέση με τους μαθητές να συνυπολογίζει:

ετοιμότητα ενδιαφέρον μαθησιακό προφίλ



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕ……….. 



ΕΙΚΟΝΑ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ



Προϋποθέσεις της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού



• Διαπιστώνω /εντοπίζω την ανομοιογένεια/συγκρούομαι με τα δικά μου στερεότυπα και
αντιλήψεις/μαθαίνω

• Την αποδέχομαι (άρα σκέφτομαι και τις δικές μου βιωμένες εμπειρίες)

• Μπορώ (και πρέπει) να έχω υψηλές προσδοκίες για όλα τα παιδιά.

• Λειτουργώ με ανοιχτό αναλυτικό πρόγραμμα άρα αναπροσαρμόζομαι και αλλάζω συνεχώς

• Aναστοχάζομαι πάνω στις πρακτικές μου

• Στόχος είναι να μετακινηθούν τα παιδιά από το επίπεδο ετοιμότητας που βρίσκονται σε ένα
ανώτερο.

• Το ζητούμενο δεν είναι να προσφέρω εύκολες – δύσκολες ασκήσεις, απλώς για να δουλεύουν όλα τα

παιδιά, αλλά κάτι περισσότερο: Να δημιουργώ σκαλοπάτια για να προχωρήσουν όλα τα παιδιά.

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 



Δεν πρέπει να συγχέουμε το δίκαιο με το ίδιο.
Όταν σε ένα μαθητή που δυσκολεύεται δίνω μια απλή εργασία που είναι  10%  

πάνω από τις δυνατότητές του και σε έναν πιο προχωρημένο μαθητή δίνω μια 
σύνθετη εργασία που είναι 10% πάνω από τις δυνατότητές του, δεν δίνω στον 

ένα μια εύκολη και στον άλλο μια δύσκολη δουλειά, δίνω και στους δύο μια 
δουλειά που θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν.

CAROL ANN TOMLINSON

«Είναι δίκαιο αυτό;»



Oι εκπαιδευτικοί  δεν είναι δυνατό να διαφοροποιούν συνεχώς κάθε 
στοιχείο της διδασκαλίας μας για κάθε μαθητή.

Αυτό θα κατέστρεφε τη δυναμική της τάξης. 

Είναι όμως απαραίτητο να προσφέρουμε αρκετά συχνά ποικιλία 
προσεγγίσεων ώστε να καλύπτουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών 

μας όσο περισσότερο γίνεται.

CAROL ANN TOMLINSON

«Είναι εφικτό αυτό;»



Διαφοροποίηση περιεχομένου (πώς θα παρουσιάσουμε το τι θα διδαχθεί)

Π.χ Εισαγωγή νέου λεξιλογίου

Χρησιμοποιούμε ποικίλους τρόπους για την παρουσίαση της νέας ύλης:

Π.χ. Στον κύκλο:  

1.Τραγούδι / βίντεο 

2.Εικόνες  που συνοδεύονται με λέξεις

3.Παραμύθι 

4.Μαγική τσάντα: ο/η εκπαιδευτικός βγάζει από μέσα πραγματικά αντικείμενα ή εικόνες 
και τα ονομάζει.

Ικανοποιούμε μαθησιακό επίπεδο, ενδιαφέροντα και μαθησιακό στυλ!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ



Β. Επεξεργασία-Διαδικασία 

Χρησιμοποιούμε διαφοροποιημένες δραστηριότητες για την επεξεργασία –κατανόηση της 
νέας ύλης.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων:

• Ασκήσεις μνήμης για ανάκληση λεξιλογίου. Τοποθετούμε 6 εικόνες και αφαιρούμε τη μία. 
Τα παιδιά αναφέρουν ποιά εικόνα λείπει. Εναλλακτικά τοποθετούμε 4 ή 8 εικόνες.

• Ρυθμική επανάληψη προφορικών εκφράσεων. Σε κύκλο τα παιδιά επαναλαμβάνουν τις 
φράσεις το ένα μετά το άλλο –σαν τηλέφωνο. Προσφέρεται για παιδιά με λιγότερη 
αυτοπεποίθηση.

• Ταχυδρόμος –εικόνα. Ένα παιδί παριστάνει τον ταχυδρόμο και δίνει μία εικόνα σε ένα άλλο 
παιδί. Αυτό αναφέρει τι βλέπει ή λέει μια πρόταση.

• Παρατηρητικότητα. Τα παιδιά απαντούν σε ερωτήσεις για το περιεχόμενο μιας εικόνας την 
οποία εμείς έχουμε κρύψει.

Ικανοποιούμε μαθησιακό επίπεδο, ενδιαφέροντα και μαθησιακό στυλ!



Γ. Τελικό προϊόν

•Δίνουμε διάφορες επιλογές για να παρουσιάσει ο μαθητής το τι έχει κατακτήσει –
κατανοήσει.

Παραδείγματα:

•Δημιουργία παραμυθιού σε ομάδες (εικονογράφηση –αναδιήγηση).

•Κατασκευές –χειροτεχνίες (παρουσιάζουν τι έφτιαξαν –ο εκπαιδευτικός μπορεί να γράψει).

•Διάλογοι μεταξύ παιδιών και παιδιών-εκπαιδευτικού.

•Παντομίμα –κίνηση σε ομάδες.

•Ομάδα παιδιών τραγουδά, ενώ άλλη ομάδα ακολουθεί το τραγούδι με εικόνες.

Ικανοποιούμε μαθησιακό επίπεδο, ενδιαφέροντα και μαθησιακό στυλ!



Επιλέγουν και περιγράφουν ένα πρόσωπο δικής τους επιλογής 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (και από τα τρία επίπεδα γνώσεων)

• Ενδιαφέροντα: Τα παιδιά επιλέγουν πρόσωπα της «δικής τους προτίμησης» για να τα περιγράψουν, μέσα για να

εργαστούν (π.χ. εργασία στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή), περιβάλλον για να εργαστούν (ατομικά, στην ομάδα)

• Κανάλι μάθησης: Σχεδιάζονται δραστηριότητες: για ακουστικούς τύπους (όπως συζήτηση, μεγαλόφωνη

ανάγνωση), για οπτικούς τύπους (με τη χρήση φωτογραφιών, εικόνων, σημειώσεων, πινάκων),

απτικούς/κιναισθητικούς τύπους (με τη χρήση αντικειμένων, τον πειραματισμό με διάφορα υλικά)

• Γνωστικό στυλ: Σχεδιάζονται δομημένες δραστηριότητες που αντιστοιχούν στην συγκλίνουσα σκέψη (όπως

μελέτη δοσμένου «ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ») και δημιουργικές δραστηριότητες που

αντιστοιχούν στην αποκλίνουσα σκέψη (όπως δημιουργία «ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΣΩΠΟΥ»)

• Τύπος νοημοσύνης: Σχεδιάζονται δραστηριότητες για παιδιά με γλωσσική νοημοσύνη (συζήτηση, γράψιμο,…),

λογικομαθηματική νοημοσύνη (κωδικοποίηση σημείων), οπτική/χωρική νοημοσύνη (ζωγραφική), μουσική

νοημοσύνη (μουσική επένδυση), διαπροσωπική νοημοσύνη (ομαδική εργασία), ενδοπροσωπική νοημοσύνη

(σιωπηρή εργασία)
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