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∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας σε µικτές τάξεις 
(∆ηµοτικό Σχολείο) 

Μαρία Ευσταθίου, Φιλόλογος, ∆ιδάκτωρ Παιδαγωγικής 
mefstath@edlit.auth.gr 

 
 

     Την τελευταία δεκαετία η πληθυσµιακή σύνθεση του µαθητικού δυναµικού έχει 
µεταβληθεί στο ελληνικό σχολείο δηµιουργώντας νέα δεδοµένα  στη σχολική 
πραγµατικότητα. Η πολυπολιτισµική σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού και η 
συνεκπαίδευση παιδιών που είναι φορείς ενός διαφορετικού πολιτισµικού και γλωσσικού 
εργαλείου διαµορφώνουν µια «άλλη» πραγµατικότητα, προσφέροντας ευκαιρίες για 
εµπλουτισµό της µαθησιακής διαδικασίας.  Ωστόσο, η ανοµοιογένεια που χαρακτηρίζει το 
σύγχρονο πολυπολιτισµικό σχολείο δυσκολεύει το έργο του εκπαιδευτικού και δυσχεραίνει 
την προαγωγή της µάθησης. Ο εκπαιδευτικός καλείται να προσαρµόσει τη διδασκαλία στις 
µαθησιακές δυνατότητες του κάθε µαθητή και να υποβοηθήσει την ανάπτυξη όλων των 
µαθητών, ώστε να εκπληρώσει το αίτηµα για ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών. Στο πλαίσιο 
αυτό καθίσταται αναγκαία η αξιοποίηση εναλλακτικών σχηµάτων µέσα στην τάξη, η 
ανάληψη ευθυνών από τον εκπαιδευτικό και η ανακάλυψη τρόπων υλοποίησης των αρχών 
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Οι νέες ορίζουσες της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας 
θέτουν ως κυρίαρχη απαίτηση τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας.    
     Ο όρος διαφοροποίηση της διδασκαλίας αναφέρεται στο σύνολο των διδακτικών µέτρων 
και πρακτικών που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός, προκειµένου να προσαρµόσει τη διδασκαλία 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών (µαθησιακές δυνατότητες, ενδιαφέροντα, 
κλίσεις, κίνητρα µάθησης κ.ά.). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας διακρίνεται σε 
εξωτερική, µε κριτήρια τα ενδιαφέροντα και τις επιδόσεις των µαθητών, και σε εσωτερική, 
µε βάση τις ενέργειες προσαρµογής της διδασκαλίας που κάνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Η 
συνηθέστερη µορφή εσωτερικής διαφοροποίησης της διδασκαλίας αφορά τη διαφοροποίηση 
των διδακτικών-µαθησιακών στόχων σε συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση των 
περιεχοµένων διδασκαλίας. Με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών η εσωτερική 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας µπορεί να πάρει µια πιο εξειδικευµένη µορφή και να 
προσαρµοστεί στις ανάγκες του κάθε µαθητή χωριστά (εξατοµικευµένη-προγραµµατισµένη 
διδασκαλία). 
     Ο εκπαιδευτικός που αποφασίζει να εφαρµόσει εσωτερική διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας είναι ανάγκη να γνωρίζει καλά τις µαθησιακές δυνατότητες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των µαθητών του, να έχει υπόψη του τους κινδύνους στιγµατισµού-
περιθωριοποίησης  µαθητών µε χαµηλές µαθησιακές δυνατότητες, να µην περιορίζει τις 
δυνατότητες µόρφωσης κάποιων άλλων µαθητών και να προετοιµάζει συστηµατικά τη 
µεθόδευση της διδασκαλίας. Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή της διαφοροποίησης 
της διδασκαλίας είναι η δηµιουργία ενός πλαισίου µαθητοκεντρικής εργασίας στη σχολική 
τάξη και η αξιοποίηση µορφών όπως η οµαδική εργασία, η µέθοδος project, η διαθεµατική 
προσέγγιση, το παιχνίδι ρόλων, η προσοµοίωση, η βιωµατική µάθηση κ.ά. 
     Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας  «διαφοροποιεί»  το ρόλο του εκπαιδευτικού µέσα 
στην τάξη και προσανατολίζει σε ένα «ανοιχτό» µάθηµα µε χαρακτηριστικά:  
α) Την καλλιέργεια κριτικής ικανότητας, µέσα από την αυτενέργεια και την προσωπική 
ενασχόληση των µαθητών µε ζητήµατα που άπτονται των ενδιαφερόντων και των 
ανησυχιών τους. 
 β) Την έµφαση στο σεβασµό της ετερότητας µε την προώθηση : της γλωσσοµάθειας, της 
µελέτης διαφορετικών πολιτισµών, της αντίληψης ότι ο σύγχρονος µαθητής είναι φορέας 
τόσο της εθνικής όσο και µιας υπερεθνικής ταυτότητας, του διαπολιτισµικού διαλόγου και 
της ανοχής του «άλλου». 
γ) Την έµφαση στη διαθεµατική – ολιστική προσέγγιση των θεµάτων προς διερεύνηση, 
στην προώθηση του κατευθυνόµενου διαλόγου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 
      Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τη λογική της διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας και τους στόχους της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο σχεδιασµό της 
διδασκαλίας και στην οργάνωση µαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες λειτουργούν προς 
όφελος όλων των µαθητών που φοιτούν σε µικτές τάξεις. Προτείνει ευέλικτες µεθόδους 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας, εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης  της διδακτέας 
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ύλης, τρόπους που λαµβάνουν υπόψη τους γνωστικούς ορίζοντες όλων των µαθητών. 
Τέλος, καταθέτει παραδείγµατα εφαρµογής από το µάθηµα της Ιστορίας, παραδείγµατα που 
ενσωµατώνουν  την «πολιτισµική περιουσία του άλλου» στη µαθησιακή διαδικασία και 
καλλιεργούν το διάλογο µεταξύ των πολιτισµών. 
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∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας στο µάθηµα της Ιστορίας 
Παραδείγµατα εφαρµογής 

 
Η Ιστορία στη Γ΄ δηµοτικού 

-Μύθοι για τη δηµιουργία του κόσµου στον Ελληνικό και σε άλλους πολιτισµούς (σελ. 7 
κ.ε.) 
-Θεοί, ηµίθεοι και ήρωες εδώ και αλλού (σελ. 11 κ.ε.) 
-Το θέµα του τρωικού πολέµου στους άλλους (σελ. 57 κ.ε.) 
-Οι τόποι και οι άνθρωποι γύρω από τον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο (σελ. 65, 81 
κ.ε.) 
-Εργαλεία και έργα τέχνης της λίθινης εποχής από διάφορους τόπους (σελ. 97 κ.ε.) 
-Θρησκεία, γραφή και καθηµερινή ζωή εδώ και αλλού (σελ.115 κ.ε.) 

Η Ιστορία στη ∆΄ δηµοτικού 
-Μετακινήσεις λαών-πληθυσµών στην Ελλάδα και αλλού (σελ.6 κ.ε.) 
-Ελληνικές αποικίες σε άλλους τόπους – τότε και τώρα (σελ.9 κ.ε.) 
-Καλλιέργεια επιστηµών και τέχνης στην Ελλάδα και αλλού (σελ. 14 ) 
-Η καθηµερινή ζωή και εκπαίδευση των παιδιών στην Ελλάδα και αλλού (σελ.35 κ.ε.) 
-Η Ελλάδα και το Περσικό κράτος τότε και τώρα (σελ.46 κ.ε.) 
-Οπλισµός και στρατιωτικό ένδυµα στα παλιά χρόνια στην Ελλάδα και αλλού (σελ. 46 
κ.ε.) 
-Παραδείγµατα ηγετών και φίλων σαν τον Πελοπίδα και τον Επαµεινώνδα σε άλλους 
τόπους (σελ.91 κ.ε.) 
-Οι επαφές των αρχαίων Μακεδόνων µε άλλους λαούς και τόπους (σελ.95 κ.ε.) 
-Το Ρωµαϊκό Κράτος και τα αποµεινάρια της παρουσίας του στην Ελλάδα και αλλού 
(σελ.118 κ.ε.) 
-Η ιστορία της οικογένειας και του τόπου µου (σελ. 137 κ.ε.) 

Η Ιστορία στην Ε΄ δηµοτικού 
-Η ρωµαϊκή αυτοκρατορία και άλλες υπερδυνάµεις του αρχαίου κόσµου (σελ. 14 κ.ε.) 
-Πόλεις-Πρωτεύουσες µε στρατηγική σηµασία (σελ. 23 κ.ε.) 
-Η διάδοση του χριστιανισµού στον κόσµο (σελ. 29 κ.ε.) 
-«Μια µέρα στον ιππόδροµο» (σελ. 34 κ.ε.) 
-Παραδείγµατα έργων τέχνης  παγκόσµιας κληρονοµιάς (σελ. 47 κ.ε.) 
-Οι βυζαντινοί και οι γείτονες λαοί (σελ.53 κ.ε.) 
-Τραγούδια, θρύλοι και παραδόσεις για φύλακες συνόρων-ακρίτες στην Ελλάδα και 
αλλού (σελ.61 κ.ε.) 
-Η καθηµερινή ζωή στην ύπαιθρο τότε-τώρα, εδώ-αλλού (σελ. 80 κ.ε.) 
-Η Θεσσαλονίκη και οι άνθρωποί της (σελ. 98 κ.ε.) 
-Η άλωση της Πόλης στην ελληνική & ξένη λογοτεχνία (σελ.112 κ.ε.) 
-Η Κύπρος από τα βυζαντινά χρόνια µέχρι σήµερα (σελ.115 κ.ε.) 
-Οι γυναίκες στη βυζαντινή περίοδο σε διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας (σελ. 120 
κ.ε.) 
-∆είγµατα της βυζαντινής τέχνης σε διάφορους τόπους (σελ.123 κ.ε.) 
 

Η Ιστορία στη ΣΤ΄ δηµοτικού 
-Τυπογραφία και βιβλία. Η αξία των βιβλίων τότε και τώρα. Ξεχωριστά βιβλία για τους 
Έλληνες και τους άλλους (σελ. 3 κ.ε.) 
-«Συµµετείχαν πρόγονοι από τον τόπο µου στις ανακαλύψεις;» (σελ.7)  
-Ιστορίες και µαρτυρίες για ασθένειες-επιδηµίες στον τόπο µου τα παλιότερα χρόνια 
(σελ. 9 κ.ε.) 
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-Άνθρωποι του τόπου µου που πρόσφεραν στο χώρο της επιστήµης ή σε  επιστηµονικές 
ανακαλύψεις (σελ.9 κ.ε.) 
-Οι αρχές του ∆ιαφωτισµού και η επίδρασή τους στην πολιτική ζωή της χώρας µου 
(σελ.10 κ.ε.) 
-Γαλλική Επανάσταση, Ρωσική Επανάσταση, Επανάσταση του 1821: παράλληλοι 
δρόµοι; (σελ.11 κ.ε.) 
-«∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη»: Προβάλλονται σήµερα 
βασικές θέσεις στον τόπο µου & πώς; (σελ.12) 
-Οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων κάτω από ξένη κυριαρχία παλιότερα και σήµερα 
(σελ.15 κ.ε.) 
-Ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό παλιότερα και σήµερα. Άλλες κοινότητες στην 
Ελλάδα σήµερα (σελ. 19 κ.ε.) 
-Σύγχρονα  επαγγέλµατα και χώροι εργασίας στην Ελλάδα και αλλού. Μοιάζουν; Σε τι; 
(σελ.20 κ.ε.) 
-Η εκπαίδευση των παιδιών σήµερα στην Ελλάδα και αλλού (σελ.22 ) 
-Μορφές αντίστασης των ανθρώπων (επαναστάσεις-κινήµατα) εδώ και αλλού (σελ.32 
κ.ε.) 
-Η οικονοµία τον 20ο αι. µε αριθµούς στην Ελλάδα & αλλού (σελ.79)  
-Ο ελληνισµός της Μ.Ασίας από το 10ο αι. π.Χ. µέχρι τη σύγχρονη εποχή και οι σχέσεις 
του µε τους άλλους (σελ.102 κ.ε.) 
-Οι πρόσφυγες του 1922 & οι σύγχρονοι µετανάστες (σελ.105 κ.ε.) 
-Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξη της χώρας µου σ’αυτή (σελ.125)  
-«Σας παρουσιάζω τη συλλογή µου»(γραµµατόσηµα, νοµίσµατα κ.ά.). 

 
 


