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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην ανάγνωση σε 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αρχικά, στην εργασία γίνεται αναφορά στην 

εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου διαφοροποιημένη διδασκαλία και στο 

διαφοροποιημένο μοντέλο διδασκαλίας και αναφέρονται οι προκλήσεις για την επιτυχή 

εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στη συνέχεια, αναφέρεται ο ορισμός και 

τα χαρακτηριστικά της ανάγνωσης, περιγράφεται η έννοια της αναγνωστικής ικανότητας 

και παρουσιάζονται τα στάδια κατάκτησης της αναγνωστικής ικανότητας. Ακολουθεί 

αναφορά στα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και γίνεται εκτενής αναφορά στις 

διαφοροποιημένες πρακτικές διδασκαλίας και τις προκλήσεις εφαρμογής αυτών για 

μαθητές με χαμηλή επίδοση. Το θεωρητικό μέρος ολοκληρώνεται με αναφορά στην 

υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα κα στις τροποποιήσεις που γίνονται για παιδιά με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το δεύτερο μέρος της εργασίας ασχολείται με τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία στην ανάγνωση σε μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα που πραγματοποιείται 

γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι διδακτικές επιλογές που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο της διαφοροποίησης από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής 

τάξης σε συσχέτιση με τις υπάρχουσες γνώσεις τους. Ειδικότερα, γίνεται προσπάθεια να 

διερευνηθεί η σχέση του επιπέδου κατανόησης και εφαρμογής των πρακτικών της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπως επίσης και να διερευνηθεί αν διαφοροποιείται το 

επίπεδο κατανόησης και της συχνότητας χρήσης των πρακτικών της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας που αφορούν τις κατηγορίες: περιεχόμενο, διαδικασία και αποτελέσματα, 

ανάλογα με ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Επίσης, γίνεται προσπάθεια να 

διερευνηθεί, αν διαφοροποιείται ο βαθμός δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ανάλογα με ατομικά 

τους χαρακτηριστικά και τέλος, αν διαφοροποιούνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την αναγνωστική αποκωδικοποίηση και ευχέρεια και την αναγνωστική 

κατανόηση ανάλογα με ατομικά τους χαρακτηριστικά. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
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σχετικά με το βαθμό κατανόησης και τη συχνότητα χρήσης των πτυχών της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 

Λέξεις-κλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, ανάγνωση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 

απόψεις εκπαιδευτικών 
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ABSTRACT 

The present work deals with the differentiated instruction for the reading to students with 

Specific Learning Difficulties. Initially, the paper refers to the conceptual clarification of the 

term differentiated instruction and the differentiated teaching model and mentions the 

challenges for the successful implementation of differentiated instruction. Next, the 

definition and characteristics of reading are mentioned, the concept of reading ability is 

described and the stages of mastering reading ability are presented. The following is a 

reference to students with specific learning difficulties and an extensive reference is made 

to differentiated teaching practices and application challenges for students with learning 

difficulties. The theoretical part concludes with a reference to the current situation in 

Greece and the possible modifications for children with learning difficulties. The second part 

of the work deals with teachers' views on the differentiated instruction for the reading to 

students with specific learning difficulties. More specifically, in the research that is carried 

out, an attempt is made to record the didactic choices that are made in the context of the 

differentiation from teachers of Primary Education of general classes. In particular, an 

attempt is made to investigate the relationship between the level of understanding and 

application of differentiated instruction practices, as well as to investigate whether the level 

of understanding and frequency of use of differentiated instruction practices related to the 

categories: content, process and outcomes according to teachers. Also, an attempt is made 

to investigate whether the degree of difficulties that teachers face in the application of 

differentiated instruction differs according to their individual characteristics and finally, 

whether teachers' views on reading decoding and fluency and reading comprehension differ 

according to their individual characteristics. From the results of the research on the degree 

of understanding and frequency of use of aspects of differentiated instruction, the findings 

are particularly encouraging. 

 

Keywords: differentiated instruction, reading, specific learning difficulties, general 

education teachers 
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πρωταρχικό λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θεματική. Επίσης, ευχαριστώ 
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Εισαγωγή 

 

Πρόκληση κάθε σύγχρονης κοινωνίας αποτελεί ο αυξανόμενος αριθμός πολιτών 

που εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην πολιτιστική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική 

ζωή της κοινωνίας στην οποία μετέχουν. Τέτοιου είδους κοινωνίες δεν παρέχουν στους 

πολίτες τους ίσες ευκαιρίες και θεωρούνται αναποτελεσματικές και επισφαλείς. Σύμφωνα 

με την UNESCO (2004), σημείο κλειδί στην αντιμετώπιση αυτής της περιθωριοποίησης 

αποτελεί η εκπαίδευση. Με αρωγό την εκπαίδευση κάθε κοινωνία δύναται να ενισχύσει 

τις δυνατότητες των πολιτών και να διευρύνει τις εναλλακτικές επιλογές τους με σκοπό να 

νοηματοδοτήσουν θετικά τη ζωή τους.  

Κοινή παραδοχή τόσο διεθνών όσο και εθνικών οργανισμών και φορέων, αλλά και 

εκπαιδευτικών αναλύσεων που εκδίδονται στην ελεύθερη αγορά, είναι το κατοχυρωμένο 

δικαίωμα όλων για την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τα αναφαίρετο αυτό 

δικαίωμα σε συνδυασμό με τη στροφή στη συμπερίληψη όλου του μαθητικού πληθυσμού 

στο ‘’Ένα Σχολείο για Όλους’’ οδηγεί στην ανάδειξη και υιοθέτηση εναλλακτικών 

διδακτικών πρακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

και μάθηση αποτελεί την εναλλακτική αυτή παιδαγωγική προσέγγιση για την υλοποίηση 

της αρχής της ισότητας στην εκπαίδευση (Κουτσελίνη, 2006). 

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια παιδαγωγική θεωρία βασισμένη στην 

παραδοχή ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να ποικίλουν και να προσαρμόζονται 

ανάλογα τα ατομικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών μέσα στην σχολική 

αίθουσα, ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή όλων (Hall, 2002). Ο μαθητικός πληθυσμός 

δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα. Οι μαθητές διαφέρουν ως προς το γνωστικό υπόβαθρο, 

την μαθησιακή ετοιμότητα, τη γλώσσα, τις προτιμήσεις μάθησης, τα ενδιαφέροντα. Η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η προσέγγιση της διδακτικής και μαθησιακής 

διαδικασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε μαθητές διαφορετικών ικανοτήτων να συμμετέχουν σε 

μια κοινή τάξη για όλους, επιδιώκοντας κάθε φορά το μέγιστο δυνατό ποσοστό επιτυχίας 

και κατάκτησης ενός στόχου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κουτσελίνη (2006), η 
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Tomlinson θεωρεί ότι η διαφοροποίηση είναι περισσότερο μια φιλοσοφία σύμφωνα με 

την οποία οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τη διαφορετικότητα των μαθητών τους και 

οικοδομούν τη γνώση πάνω σε αυτές χωρίς να ποινικοποιούν ή τιμωρούν την απόκλιση 

από το μέσο όρο.  

Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει λόγος και για τον Καθολικό Σχεδιασμό για τη 

Μάθηση (Universal Design for Learning), καθώς οι αρχές του συμπορεύονται με τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αν και πρωτοεμφανίστηκε στο χώρο της αρχιτεκτονικής, 

έχοντας ως στόχο την προσβασιμότητα κάθε κτιρίου και αντικειμένου από όλους τους 

πιθανούς χρήστες, προσαρμόστηκε για τη μάθηση με μια βασική, δομική έννοια: τον 

σχεδιασμό. Στην εκπαιδευτική πράξη η παραπάνω θεωρία προσαρμόστηκε ως μια 

διαδικασία σχεδιασμού της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, ώστε να εξασφαλίζεται η 

μάθηση για όλους (Stanford, Reeves, 2009), μέσω πολλαπλών μέσων έκφρασης, 

πολλαπλών μέσων και τρόπων συμμετοχής, πολλαπλών μέσων παρουσίασης. Οι 

προσαρμογές εφαρμόζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (τι θα διδαχθεί), στη διδασκαλία 

(πως θα διδαχθεί) και στο περιβάλλον (πού, πότε, με ποιον). 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας πραγματοποιείται, επίσης, σε τρία επίπεδα: 

περιεχόμενο, διαδικασία και τελικό προϊόν (Tomlinson, 2001). Σύμφωνα με την 

Παντελιάδου (2008), η διαφοροποιημένη διδασκαλία προσαρμόζει τη διδασκαλία πριν οι 

μαθητές αποτύχουν, αξιοποιεί την ευέλικτη ομαδοποίηση, στηρίζεται στη λεπτομερή, 

συνολική, διαρκή αξιολόγηση, είναι διαδικασία ενεργητική και συμμετοχική, καθ’ όλα 

μαθητοκεντρική (ανακάλυψη γνώσης, οικειοποίηση ευθύνης μάθησης από τους μαθητές) 

και δεν αποτελεί κάποιο στάδιο της διδασκαλίας, αλλά είναι οργανικό και μόνιμο στοιχείο 

αυτής. Το μεγαλύτερο μέρος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελεί η 

προετοιμασία και ο σχεδιασμός. Αναφέρονται, επιπρόσθετα, στοιχεία τα οποία δεν 

υποδηλώνουν διαφοροποίηση, όπως: η εξατομικευμένη μάθηση, η μόνιμη ομαδοποίηση, 

ο λιγότερος φόρτος εργασίας ή το χαμηλότερο επίπεδο ερωτήσεων, το άναρχο, χαοτικό 

περιβάλλον μάθησης. 
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Σύμφωνα με την Tomlinson (2001), η διαφοροποιημένη διδασκαλία και οι 

θεωρητικές – πρακτικές προσεγγίσεις που προτείνει έχουν ρίζα τις Θεωρίες Μάθησης του 

Piaget, τη Θεωρία Πολλαπλών Νοημοσυνών του Gardner και τη Θεωρία της Ζώνης 

Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky. Ενδεικτικά, στη θεωρία του Piaget βρίσκουμε 

σύγκλιση ως προς την οικειότητα, το πάθος και το ενδιαφέρον που συμβάλλουν στη 

μάθηση ενός αντικειμένου, στη θεωρία του Gardner υπάρχει σύγκλιση στον πρακτικό 

τομέα του πως μαθαίνει κανείς με βάση τον τύπο νοημοσύνης, τις νοητικές προδιαθέσεις, 

την κουλτούρα και το ρόλο που επιτελεί κάθε μέλος μια κοινότητας. Τέλος, στη θεωρία του 

Vygotsky, διαφαίνεται σύγκλιση στην υιοθέτηση της κοινωνικής παιδαγωγικής, όπου 

στόχος της αποτελεί η ένταξη όλων στην κοινωνία ως ενεργοί και παραγωγικοί πολίτες, 

επίσης, δίνεται έμφαση στα αντισταθμιστικά εργαλεία (εναλλακτικοί κώδικες 

επικοινωνίας, αλλαγές εκπαιδευτικών προγραμμάτων) και όχι στα ελλείμματα και 

προτείνεται η ολιστική εκπαίδευση με βάση τη μοναδικότητα του καθενός. 

Η θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι ευρέως διαδεδομένη σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο. Στην εκπαιδευτική πράξη στην Ελλάδα εφαρμόζεται κυρίως στην 

Προσχολική και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο βαθμός που εφαρμόζεται η διαφοροποίηση 

ποικίλει ανάλογα τη σύσταση κάθε τάξης, το βαθμό εξοικείωσης με τη θεωρία και τον 

βαθμό αποστασιοποίησης από τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Ενδεικτικές 

δυσκολίες που οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας είναι ο πολύς χρόνος που απαιτείται, οι δυσκολίες στη διαχείριση της τάξης, 

η δυσκολία υιοθέτησης ρόλου διευκολυντή παρά μεταδότη γνώσεων, η δυσκολία επιλογής 

της κατάλληλης στρατηγικής, η ελλιπής επιμόρφωση στη διαφοροποίηση, η αδυναμία 

χρήσης των νέων τεχνολογιών κ.ά. 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία σκοπεύει στην περαιτέρω μελέτη του 

ποσοστού υιοθέτησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς γενικής τάξης (σε τάξεις μικτού επιπέδου) σε παράλληλη 

συσχέτιση με τις σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις.  
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Αναφορικά με τη δομή της διπλωματικής εργασίας, αυτή αποτελείται από τέσσερα 

κεφάλαια με επιμέρους υποκεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η 

θεωρητική θεμελίωση της έρευνας μέσω της ανασκόπησης της ελληνόγλωσσης και 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Αποσαφηνίζεται ο όρος της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

παρουσιάζεται το μοντέλο διδασκαλίας με τις πτυχές στις οποίες εφαρμόζεται η 

διαφοροποίηση, ενώ καταγράφονται και οι προκλήσεις για την επιτυχή εφαρμογή της. Στη 

συνέχεια, ορίζεται η ανάγνωση, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του όρου και 

τα στάδια κατάκτησης της αναγνωστικής ικανότητας από τους μαθητές. Στο τέλος του 

πρώτου κεφαλαίου, αποσαφηνίζεται ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας (σκοπός, 

δειγματολειψία, περιγραφή ερευνητικού εργαλείου, διαδικασία συλλογής δεδομένων), 

ενώ στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. Στο 

πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση με τα συμπεράσματα της παρούσης 

έρευνας. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των βιβλιογραφικών 

παραπομπών, με το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα και με τους πίνακες της 

στατιστικής ανάλυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας – Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

1.1 Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
 

1.1.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου διαφοροποιημένη διδασκαλία 
 

Οι εννοιολογικοί ορισμοί είναι χρήσιμοι για την κατανόηση του τρόπου με τον 

οποίο οι έννοιες σχετίζονται και λειτουργούν σε σχέση με άλλες έννοιες αλλά και την 

πρακτική εφαρμογή. Για να αντιπροσωπεύσουν αφηρημένες έννοιες με περιγραφικούς 

όρους, όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία, οι ορισμοί πρέπει να σχεδιαστούν 

προσεκτικά και να γίνουν κατανοητοί, παρά να χρησιμοποιούν απλώς κοινή λογική που 

οδηγεί σε ανακριβείς περιγραφές (Wacker, 2004).  

Επομένως, προκειμένου να εφαρμοστεί η διαφοροποίηση στην επαγγελματική 

πρακτική, είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να έχουν πλήρη κατανόηση της έννοιας 

με τις συγκεκριμένες στρατηγικές της, διότι χωρίς μια τέτοια βάση γνώσεων, η 

διαφοροποίηση είναι αδύνατο να εφαρμοστεί αποτελεσματικά (Prast, Van de Weijer-

Bergsma, Kroesbergen, Van Luit, 2018). Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν είναι μία 

ενιαία θεωρία, αλλά ένας συνδυασμός τόσο του εννοιολογικού προσανατολισμού όσο και 

της πρακτικής εφαρμογής (Pham, 2012).   

Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει την απουσία ενός σαφούς 

ορισμού της έννοιας σε όλη την ιστορία. Με τα χρόνια υπήρξε μια εξέλιξη του ορισμού της 
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διαφοροποίησης που διατυπώθηκε από διάφορους ερευνητές (Oliver, 2016), ωστόσο η 

θεμελιώδης αρχή είναι η πεποίθηση ότι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας πρέπει να 

προάγει υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων σκέψης, δημιουργικότητας και επιτρεπόμενων 

διαφορών στη διαδικασία της μάθησης(Linn-Cohen & Hertzog, 2007). Αυτά τα στοιχεία 

τονίζουν τον ορισμό της διαφοροποίησης και περιγράφουν τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία ως τα αναλυτικά στοιχεία που ο εκπαιδευτικός έχει τροποποιήσει ως 

απάντηση στις ανάγκες των μαθητών του (Tomlinson, 2014). Σύμφωνα με την Tomlinson 

(2014a,b)  η οποία θεωρείται ειδική στον τομέα, η διαφοροποιημένη διδασκαλία ορίζεται 

συχνότερα ως μια προσέγγιση που διασφαλίζει ότι η μάθηση και η διδασκαλία κάθε 

μαθητή ευθυγραμμίζεται με το επίπεδο ετοιμότητας, τα ενδιαφέροντα και την 

προτιμώμενη κατάσταση του ίδιου του μαθητή. Είναι όταν οι μαθητικές κοινότητες 

γνωρίζονται μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό, ενώ οι μαθητικές διαφορές 

αγκαλιάζονται (Tomlinson, 2001). Μπορεί επίσης να ονομαστεί η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία ως ανταποκρινόμενη διδασκαλία δεδομένου ότι υποστηρίζει τον ενεργό 

σχεδιασμό για την εξομάλυνση των διαφορών των μαθητών (Tomlinson, 2003). Οι Roy, 

Guay, Valois (2013) υποστηρίζουν ότι αν και ο παραπάνω ορισμός είναι ευρέως αποδεκτός 

από τους επαγγελματίες, η επιστημονική βιβλιογραφία δεν αναφέρει καμία θεωρητικά 

βασισμένη εννοιοποίηση. Σε σχέση με αυτό, η Tomlinson (2014a,b) παρουσίασε μια 

ολοκληρωμένη εξήγηση της έννοιας χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο διαφοροποίησης. 

 

1.1.2. Η αναγκαιότητα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 

Η Tomlinson (1999) έχει παρατηρήσει ότι δεν είναι εκπαιδευτικά ορθό να 

απαιτείται η απόκτηση γνώσης στον ίδιο βαθμό, με τον ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο τρόπο 

από όλο το μαθητικό δυναμικό. Η συγκεκριμένη θεώρηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος 

και σημασία τα τελευταία χρόνια, καθώς οι μαθητικοί πληθυσμοί χαρακτηρίζονται ολοένα 

και περισσότερο από ποικιλομορφία. 

Οι δημογραφικές αλλαγές και τα μεταναστευτικά κύματα υποχρεώνουν την 

εισαγωγή παιδιών από διαφορετικές χώρες, με διαφορετική γλώσσα, διαφορετική 
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παράδοση και διαφορετικό πολιτισμό. Μέσα στην τάξη υπάρχουν ακόμα σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στους μαθητές σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, καθώς και στο 

αναπτυξιακό, γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδό τους. Ικανοί μαθητές υψηλού ή /και 

μέτριου επιπέδου συνυπάρχουν και συμμετέχουν στο ίδιο μαθησιακό περιβάλλον με 

μαθητές με δυσκολίες μάθησης, μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν την 

παραπάνω ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, ενώ παράλληλα να εναρμονίσουν τις 

διδακτικές τους επιλογές με τις προσωπικές τους διαφοροποιήσεις (Lawrence-Brown, 2004 ̇

 ̇ McQuarrie, McRae, 2010  ̇ Tomlinson, 1999  ̇ Valiande, Kyriakidis, Koutselini, 2011).  

Παρόλα αυτά, η εμπειρία δείχνει πως τα παραπάνω παραβλέπονται, με απώτερο 

σκοπό τη δημιουργία μιας ομοιογενούς μαθησιακής κοινότητας. Συγκεκριμένα στην 

Ελλάδα, λόγω της επικράτησης του παραδοσιακού μοντέλου εκπαίδευσης για πολλά 

χρόνια, η εκπαιδευτική διαδικασία περιγράφεται ως μια προσπάθεια μεταφοράς της 

γνώσης από τον εκπαιδευτικό σε ένα μαθητικό πληθυσμό που θεωρητικά δεν 

διαφοροποιείται εσωτερικά και του αποδίδονται στοιχεία ομοιογένειας (Βαλιαντή, 

Κουτσελίνη, 2008). Σύμφωνα με τις Βαλιαντή και Κουτσελίνη (2008), η παραδοσιακή, 

δασκαλοκεντρική προσέγγιση δεν είναι αποτελεσματική στη σύγχρονη και έντονα 

διαφοροποιημένη μαθητική κοινότητα. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να έχει ως συνέπεια 

ένας σημαντικός αριθμός μαθητών  να αποκλείεται από τη μαθησιακή διαδικασία και να 

αποθαρρύνεται. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συχνά χρήζουν επιπρόσθετης υποστήριξης 

και πρακτικής εφαρμογής της νέας γνώσης ή μπορεί να ανταποκρίνονται σε διαφορετικό 

ρυθμό διδασκαλίας σε σύγκριση με το υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό. Στον αντίποδα, οι πιο 

ικανοί μαθητές μπορεί να χρειάζονται περισσότερα ερεθίσματα και ευκαιρίες ή πιο 

γρήγορο ρυθμό για να επιτύχουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους και να αναπτύξουν τις 

δυνατότητές τους. Τέλος, τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και 

γλωσσικά περιβάλλοντα ίσως έρθουν αντιμέτωπα με συναισθήματα απομόνωσης και 

περιθωριοποίησης (Chalupa, 2004   ̇ Lawrence-Brown, 2004   ̇ McQuarrie, McRae, 2010   ̇

Tomlinson, 1999   ̇Renzulli, Reis, 1998). 
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Οι παραπάνω περιπτώσεις αντιμετωπίζονται καλύτερα, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, σε γενικές τάξεις μικτού επιπέδου. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και 

ανταποκρίνονται στο προσωπικό τους δυναμικό (Banerji & Dailey, 1995  ̇ Freeman & Alkin, 

2000  ̇ Fryxell & Kennedy, 1995  ̇ Lawrence-Brown, 2004). Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, 

ως εναλλακτική και σύγχρονη προσέγγιση, ενεργοποιεί ξεχωριστά το δυναμικό κάθε 

μαθητή στη διαδικασία απόκτησης νέας γνώσης, ενώ μετριάζει και αντιμετωπίζει τις 

πιθανές δυσκολίες. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον που σέβεται την ετερογένεια είναι 

ιδανικό για την ανάπτυξη των μαθητών στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους (Lawrence-

Brown, 2004   ̇Tomlinson, 1999). 

 

1.1.3 Η βάση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 

Σύμφωνα με την Tomlinson (2001), η διαφοροποιημένη διδασκαλία και οι 

θεωρητικές – πρακτικές προσεγγίσεις που προτείνει έχουν ως βάση τη Θεωρία Πολλαπλών 

Νοημοσυνών του Gardner και τη Θεωρία της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης του 

Vygotsky. 

Ο Ρώσος ψυχολόγος Lev Vygotsky υποστήριξε πως το άτομο δεν μπορεί να είναι 

αποκομμένο από το συγκεκριμένο και ορισμένο κοινωνικο – πολιτιστικό περιβάλλον στο 

οποίο ζει και πρέπει να εξετάζεται η αλληλεπίδρασή του με αυτό. Υποστήριξε πως είναι 

κρίσιμο το άτομο να αλληλεπιδράσει σε ένα περιβάλλον που προκαλεί υψηλότερες 

λειτουργικές διεργασίες από το περιβάλλον στο οποίο ζει. Απόρροια των παραπάνω είναι 

η κρισιμότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, σύμφωνα με τον Vygotsky, προκειμένου 

να επέλθει η γνωστική ανάπτυξη του ατόμου. O Vygotsky (1980) αναφέρει, «όλες οι 

υψηλές λειτουργικές διεργασίες αναπτύσσονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση των 

ατόμων». Για τον Vygotsky η εκπαίδευση αποτελεί μια συνεχής διαδικασία και όχι 

αποκλειστικά και μόνο το αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας.  

Κύρια έννοια της θεωρίας του Vygotsky αποτελεί η Ζώνη της Επικείμενης 

Ανάπτυξης, η οποία αναφέρεται στην απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό επίπεδο 
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ανάπτυξης του ατόμου και του επιπέδου της δυνητικής του ανάπτυξης (Subban, 2006   ̇

Vygotsky, 1980). Επομένως, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και σκοπός του είναι να 

καθοδηγήσει τους μαθητές, ώστε να εμπλουτίσουν και να επεκτείνουν τις υπάρχουσες 

γνώσεις τους. Ο εκπαιδευτικός παύει να είναι η αυθεντία της μαθησιακής διαδικασίας, 

αλλά γίνεται αρωγός παρέχοντας διδασκαλία με συγκεκριμένους, εξατομικευμένους 

στόχους, οργανώνει δραστηριότητες και παρέχει εμπειρίες στους μαθητές του με σκοπό 

να έχουν τη μέγιστη ανάπτυξη στη ζώνη της επικείμενής τους ανάπτυξης (Subban, 2006). 

Η διδασκαλία σε ομάδες θεωρείται, επίσης, εποικοδομητική μέθοδος, καθώς τα μέλη των 

ομάδων παρέχουν αξιόλογη ανατροφοδότηση μεταξύ τους. 

Η θεωρία του Vygotsky αποτελεί το επιστέγασμα των σύγχρονων αντιλήψεων για 

την αναθεώρηση της μαθησιακής διαδικασίας και τον αντίστοιχο εκσυγχρονισμό των 

διδακτικών μεθόδων και πρακτικών (Subban, 2006). Ακριβώς τον ίδιο σκοπό επιδιώκει και 

η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Κοινά σημεία μεταξύ της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας του Vygotsky είναι τα εξής: ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού είναι δυναμικός και υποστηρικτικός, η δημιουργία ενός 

συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα και 

προτίμηση, ο κρίσιμος ρόλος των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών και η συσχέτισή 

τους με την ετοιμότητα των μαθητών για την απόκτηση νέων. 

Ακόμα μία θεωρία που αποτελεί βάση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η 

Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Howard Gardner (1983). Ο Gardner υποστηρίζει, 

λοιπόν, ότι η νοημοσύνη είναι προϊόν αλληλεπίδρασης μεταξύ των βιολογικών, 

κληρονομικών καταβολών και των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων ενός ατόμου. 

Σύμφωνα με τον Gardner (1983), οι εννιά τομείς νοημοσύνης είναι οι εξής:  

• Μουσική/ρυθμική (το άτομο επεξεργάζεται το περιβάλλον του με βάση τους 

ήχους, τους ρυθμούς, τις μελωδίες, αναγνωρίζει/ δημιουργεί/ αναπαράγει μουσική με τα 

όργανα ή τη φωνή, εντοπίζει διασυνδέσεις μεταξύ της μουσικής και των συναισθημάτων)  
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• Χωροταξική (το άτομο επεξεργάζεται με ακρίβεια το περιβάλλον του 

χρησιμοποιώντας εικόνες, έχει αναπτυγμένη τρισδιάστατη αντίληψη, εργάζεται 

αποτελεσματικά με αντικείμενα)  

• Γλωσσική (το άτομο έχει ιδιαίτερη ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο, 

καθώς και στην εκμάθηση γλωσσών, χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να εκφράσει και να 

κατανοήσει περίπλοκες έννοιες)  

• Λογικομαθηματική (το άτομο επεξεργάζεται το περιβάλλον του με τη χρήση των 

αριθμών, συνδέει αιτίες και αποτελέσματα, κατανοεί τις διασυνδέσεις μεταξύ πράξεων, 

αντικειμένων και ιδεών, υπολογίζει και εκφράζει με ποσότητες ό,τι παρατηρεί) 

•  Κιναισθητική (το άτομο επεξεργάζεται το περιβάλλον του με βάση τις κινήσεις 

στο χώρο, έχει αίσθηση του χρόνου, πολύ καλό προσανατολισμό, συντονισμό του σώματος 

και των άκρων)  

• Διαπροσωπική (το άτομο έχει την ικανότητα αλληλεπίδρασης με τους άλλους, 

έχει έντονη ενσυναίσθηση, κατανοεί τα κίνητρα, τις διαθέσεις και τους σκοπούς των 

άλλων)  

• Ενδοπροσωπική (το άτομο διαθέτει αυτογνωσία και αυτοαντίληψη, αναγνωρίζει 

τις αδυναμίες και τα δυνατά του σημεία, ενώ σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις για την 

επίτευξη των στόχων του)  

• Νατουραλιστική (το άτομο κατανοεί τον φυσικό κόσμο, αναγνωρίζει/ ονομάζει/ 

κατηγοριοποιεί τα είδη και τα οικολογικά συστήματα, έχει έντονη διάδραση με τα ζωντανά 

πλάσματα και δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς τον φυσικό κόσμο)  

• Υπαρξιακή (το άτομο έχει έντονους προβληματισμούς για υπαρξιακά θέματα, 

θέματα καλού και κακού, σωστού και λάθους) 
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1.1.4 Βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 

Η θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας δεν αποτελείται από ένα σύνολο 

διδακτικών στρατηγικών. Είναι μια θεώρηση της διαδικασίας της μάθησης και της 

διδασκαλίας. Όπως αναφέρει η Tomlinson (2000) η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι 

μια φιλοσοφία και βασίζεται στις εξής παραδοχές: οι μαθητές αν και στην ίδια ηλικιακή 

ομάδα διαφέρουν ως προς την ετοιμότητά τους για μάθηση, τα ενδιαφέροντά τους, το 

στυλ μάθησης, τις εμπειρίες τους και τις συνθήκες ζωής τους. Η εσωτερική αυτή 

ποικιλομορφία στην ίδια ηλικιακή ομάδα καθιστά απολύτως απαραίτητη τη διαδικασία 

αναθεώρησης – από πλευράς εκπαιδευτικού – του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 

του ρυθμού διδασκαλίας και της παρεχόμενης υποστήριξης στους μαθητές. Οι μαθητές 

ανταποκρίνονται καλύτερα, όταν ένας υποστηρικτικός εκπαιδευτικός τους στηρίζει με 

σκοπό την αυτόνομη μάθηση. Ανταποκρίνονται καλύτερα όταν οι μαθητές είναι σε θέση 

να συνδέουν το αναλυτικό πρόγραμμα με τα ενδιαφέροντά τους και τις εμπειρίες τους, 

όταν οι ευκαιρίες μάθησης είναι φυσική εξέλιξη της διαδικασίας μάθησης, όταν οι μαθητές 

νιώθουν ότι είναι ενταγμένοι σε μια κοινότητα και τους σέβονται. Βασικός σκοπός του 

σύγχρονου σχολείου είναι η παροχή κινήτρων για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων 

κάθε μαθητή. 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

και να εκσυγχρονίσουν τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν αρχικά πρέπει να 

εντοπίσουν και να γνωρίσουν τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή από το σύνολο. 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις διαφοροποιήσεις προσαρμόζεται και η διδασκαλία 

(Tomlinson, 2005).  Ο εκπαιδευτικός ορίζει τη γνώση που πρέπει να κατακτήσουν οι 

μαθητές μαζί με τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αναπτύξουν απέναντι σε 

αυτή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο σκοπός της διαφοροποιημένης διδασκαλίας: η 

μαθητοκεντρική προσέγγιση μέσα στην τάξη, η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του 

αναλυτικού προγράμματος και η ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων κάθε 

μαθητή (Tomlinson, 1999  ̇ Βαλιαντή, 2011). 
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1.1.5 Κατηγορίες διαφοροποίησης 

 

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας των μαθητών όσον αφορά τη μαθησιακή 

διαδικασία είναι βασική αρχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και επιτυγχάνεται με τη 

διαφοροποίηση τριών βασικών στοιχείων της διδασκαλίας: διαφοροποίηση του 

Περιεχομένου, διαφοροποίηση της Διαδικασίας και διαφοροποίηση του Τελικού 

Προϊόντος (Παντελιάδου, Αντωνίου, 2008  ̇ Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008). 

Το περιεχόμενο αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και τους στόχους που 

πρέπει να καλύψει ο εκπαιδευτικός σε κάθε γνωστικό αντικείμενο (τι διδάσκω) και στον 

τρόπο πρόσβασης του τι διδάσκεται. Είναι οι γνώσεις που πρέπει να κατακτήσουν οι 

μαθητές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

διαφοροποιήσει το περιεχόμενο μένοντας στις καίριες πληροφορίες κάθε ενότητας 

ανάλογα τις απαιτήσεις των μαθητών. Οι μαθητές υψηλού δυναμικού μπορούν να 

ασχοληθούν με περισσότερο υλικό προς επεξεργασία, ενώ οι μαθητές που χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο μπορούν να εμείνουν στις βασικές ιδέες.  

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008) η διαφοροποίηση του περιεχομένου μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με τις εξής στρατηγικές: 

• Εννοιοκεντρική διδασκαλία (Concept-based teaching) 

Μέσω της εννοιοκεντρικής διδασκαλίας, η μάθηση προκύπτει μέσα από την 

αναγνώριση κοινών στοιχείων μεταξύ της προσωπικής πραγματικότητας και ζωής των 

μαθητών και της σχολικής γνώσης, γενικεύεται σε περισσότερες γνωστικές περιοχές και 

δημιουργεί γνωστικές δομές για μελλοντική γνώση. 

• Χρήση πολλαπλών κειμένων και υλικών 

Η παροχή άλλων υλικών,  εκτός του σχολικού βιβλίου, μπορεί να διευκολύνει και 

να επιταχύνει τη μάθηση. Ακόμη, η παροχή πολλαπλών κειμένων/ υλικών διευκολύνει τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών στο βαθμό που 

μπορεί να καλύπτουν πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα. 
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• Μαθησιακά συμβόλαια 

Τα μαθησιακά συμβόλαια αφορούν στην ατομική εργασία, εστιάζουν στα ατομικά 

προβλήματα του κάθε μαθητή και καλλιεργούν στον μαθητή την προσωπική ευθύνη για τη 

μάθησή του. 

• Πολλαπλοί τρόποι υποστήριξης στην πρόσβαση στο υλικό 

Εφόσον το περιεχόμενο της διδασκαλίας παραμένει σταθερό και εστιάσουμε στη 

διαφοροποίηση της πρόσβασης σε αυτό, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές πρακτικές: τα 

μαγνητοφωνημένα κείμενα, οι οργανωτές σημειώσεων, τα υπογραμμισμένα κείμενα και η 

βοήθεια από συμμαθητές. 

Η διαφοροποίησης της διαδικασίας στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται κάθε γνωστικό 

αντικείμενο και περιεχόμενο της διδασκαλίας. Ενώ η έννοια που πρέπει να κατακτηθεί 

είναι σταθερή, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία εμπλουτίζεται ο τρόπος με τον οποίο 

γίνεται, προσαρμόζεται ο χρόνος που χρειάζεται για κάθε μαθητή ή ομάδα μαθητών και 

ορίζεται ο βαθμός βοήθειας που παρέχεται από τον εκπαιδευτικό. Η διαφοροποίηση της 

διαδικασίας μπορεί να γίνει είτε με βάση το επίπεδο ετοιμότητας του μαθητή, είτε τα 

ενδιαφέροντά του, είτε το μαθησιακό του προφίλ, ιδανικά χρησιμοποιώντας ευέλικτες 

ομάδες μαθητών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Μερικές τεχνικές διαφοροποίησης της 

διαδικασίας είναι: οι κύβοι, οι γραφικοί οργανωτές, τα ημερολόγια μάθησης, τα 

ημερολόγια εργασιών, τα κέντρα ενδιαφέροντος, τα κέντρα μάθησης, η κατασκευή 

μακέτας/ μοντέλου, το παιχνίδι ρόλων, η εργαστηριακή δραστηριότητα, οι κάρτες 

εργασίας, οι πίνακες επιλογής, η διδασκαλία σε επίπεδα (Tomlinson, 2005 οπ. αναφ. στο 

Παντελιάδου, 2008). 

Η διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος αναφέρεται στους διαφορετικούς 

τρόπους με τους οποίους ο μαθητής είναι σε θέση να αποδείξει την κατάκτηση της νέας 

γνώσης ή δεξιότητας. Η επιτυχία του μαθητή εξαρτάται τόσο από την προσωπική 

ταυτότητα που θα υπάρχει στον τρόπο παρουσίασης, αλλά και στην συμπερίληψη όλων 

των βασικών πληροφοριών για να ελεγχθεί η πρόοδός του. Διάφοροι τρόποι παρουσίασης 
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της αποκτηθείσας γνώσης είναι οι εξής: παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση, δημιουργία αφίσας, 

συγγραφή τραγουδιού, ιστορίας, συνέντευξης, παραγωγή βίντεο, δημιουργία ιστοσελίδας, 

έκθεση φωτογραφίας, κάνω διάγραμμα, σύνταξη ερωτηματολογίου (Παντελιάδου, 2008). 

Το μάθημα γίνεται με τους παραπάνω τρόπους πιο ενδιαφέρον και οι μαθητές 

εξασκούνται στη δημιουργικότητα και τη φαντασία. 

Άλλες διαφοροποιήσεις που προτείνονται στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με τους 

Κουτσελίνη (2001) και Stradling, Saunders (1993) είναι οι εξής: διαφοροποίηση ως προς 

τον στόχο – καθήκον, διαφοροποίηση ως προς το αποτέλεσμα, διαφοροποίηση ως προς τη 

μαθησιακή δραστηριότητα, διαφοροποίηση ως προς τον ρυθμό της τάξης, διαφοροποίηση 

ως προς την ανατροφοδότηση, διαφοροποίηση ως προς τον βαθμό δυσκολίας των 

διδακτικών υλικών, διαφοροποίηση ως προς τη διαρρύθμιση του χώρου και της 

οργάνωσης της τάξης, διαφοροποίηση ως προς τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, 

διαφοροποίηση ως προς τη συμμετοχή των μαθητών. 

 

1.1.6 Προκλήσεις για την επιτυχή εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας  
 

Παρόλο που, η χρήση διαφοροποιημένης διδασκαλίας έχει υποστηριχθεί πως είναι 

μια αποτελεσματική στρατηγική για διαφορετικούς μαθητές (Tomlinson  &  Imbeau , 2010 

 ̇ Santangelo  & Tomlinson, 2012  ̇ Joseph , Thomas, Simonette, Ramsook, 2013   ̇Tomlinson, 

2014), υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που οδηγούν σε διαφοροποίηση αλλά δεν 

εφαρμόζεται αποτελεσματικά (Logan, 2011). Ακολουθούν μερικές από αυτές τις 

προκλήσεις που αναφέρονται από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Οι Siam, Al-Natour (2016) 

διεξήγαγαν μια μελέτη μεικτής μεθόδου για να προσδιορίσει τις πρακτικές 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

όταν διδάσκουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Όπως ανέφεραν οι συγγραφείς, οι 

κύριες προκλήσεις που βρέθηκαν από τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: (1) αδύναμη 

διοικητική υποστήριξη, (2) χαμηλή γονική υποστήριξη, (3) έλλειψη χρόνου και (4) 

ελλείψεις σε μαθησιακούς πόρους. Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι εμπόδιο αποτελεί ο 

καθημερινός φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της 
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γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου, ενώ στερείται κατάλληλης κατανόησης και 

γνώσης σχετικά με τις στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Τα παραπάνω 

εμποδίζουν την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας και επηρεάζουν τελικά την 

εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.  

Σε μια άλλη μελέτη εξετάστηκε ο αντίκτυπος της χρήσης της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας στη διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών σε ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα. Οι 

Joseph κ.ά. (2013) ανακάλυψαν πως ο παράγοντας του χρόνου αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αφιερώσουν πολλές ώρες για το σχεδιασμό, την οργάνωση και 

τον προγραμματισμό ατόμων και ομάδων σε μια μεγάλη τάξη κατά την εφαρμογή της 

στρατηγικής. Διαπιστώθηκε ότι είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν οι ατομικές ανάγκες 

καθώς και οι προτιμήσεις των μαθητών να εργάζονται μόνοι και όχι σε ομάδες ή σε 

ολόκληρη την τάξη.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τα ευρήματα του Roiha (2014) που 

διερεύνησε τη διαφοροποίηση στην εκμάθηση του περιεχομένου και της γλώσσας και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι (1) ο χρόνος, (2) το υλικό και (3) το φυσικό περιβάλλον στην 

τάξη είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις Σε μια άλλη μελέτη, οι VanTassel-Baska &  

Stambaugh (2005) ανακάλυψαν δέκα πιθανά εμπόδια που σχετίζονται με τη γνώση, τις 

δεξιότητες, τις στάσεις, τους πόρους, το χρόνο και την υποστήριξη όπου όλα βρέθηκαν να 

παρεμποδίζουν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας.  

 

1.2 Ανάγνωση 

 

1.2.1 Ορισμός – χαρακτηριστικά 

 

Η ανάγνωση συνδέει τον γραπτό με το προφορικό λόγο. Συνδέει τα δύο συστήματα 

μέσω μιας διαδικασίας η οποία απαιτεί διδασκαλία και είναι ιδιαιτέρως απαιτητική καθώς 
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ενεργοποιεί πολλά υποσυστήματα, όπως τη φωνολογία, την ορθογραφία, τη σύνταξη και 

τη σημασιολογία (Langer et al., 2013). Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002), η ανάγνωση 

προσδιορίζεται ως η μετάφραση ή αποκωδικοποίηση του γραπτού κώδικα και η 

μετατροπή του σε φωνολογικό κώδικα. Εκτός από τη λειτουργία της αποκωδικοποίησης, 

απαραίτητη είναι και η ανάσυρση της έννοιας της λέξης από τη σημασιολογική μνήμη του 

αναγνώστη. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πόρποδος (2002) ότι «η ανάγνωση θα μπορούσε 

να θεωρηθεί το γινόμενο των δύο αυτών λειτουργικών παραγόντων» και θα μπορούσε να 

αναπαρασταθεί ως εξής: Αποκωδικοποίηση x Κατανόηση = Ανάγνωση. Επομένως, καλός 

αναγνώστης θεωρείται αυτός που είναι σε θέση να επιτελέσει και τις δύο παραπάνω 

λειτουργίες χωρίς πρόβλημα. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν τρεις κατηγορίες θεωριών για την ανάγνωση: 1) η 

ανάγνωση ως διαδικασία κατάκτησης ενός κώδικα, δηλαδή η οπτικοακουστική αντίληψη 

των λέξεων, 2) η ανάγνωση ως διαδικασία δόμησης νοήματος, δηλαδή μετάβαση από τα 

γραπτά σύμβολα στις έννοιες, 3) η ανάγνωση ως διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ 

κειμένου και αναγνώστη, δηλαδή ως εσωτερική διεργασία στον εγκέφαλο. 

Η ανάγνωση είναι ένα μέρος των γλωσσικών στοιχείων που είναι σημαντικό για την 

υποστήριξη της διαδικασίας απόκτησης γνώσεων. Η εισαγωγή μιας συνήθειας ανάγνωσης 

ως τρόπος ενθάρρυνσης των μαθητών να αγαπούν την ανάγνωση είναι χρήσιμη καθώς 

βελτιώνει την ικανότητα των μαθητών στην ανάγνωση. Επιπλέον, η ικανότητα των 

μαθητών να διαβάσουν αυξάνει την ικανότητά τους στην κατανόηση της σημασίας ενός 

συγκεκριμένου κειμένου (Duffy, 2009). 

Αναφορικά το επίκεντρο της διδασκαλίας της ανάγνωσης, η ευχέρεια έχει γίνει η 

πιο απαιτούμενη ικανότητα που πρέπει να αναπτυχθεί. Η ευχέρεια ανάγνωσης σε κάποιο 

βαθμό αναφέρεται στην ικανότητα του αναγνώστη να ολοκληρώνει άπταιστα τη 

διαδικασία ανάγνωσης, που με τη σειρά της χτίζει την κατανόηση ενός κειμένου. Αυτή η 

ικανότητα ενισχύει τους μαθητές να αναγνωρίσουν την πολυπλοκότητα της ανάγνωσης 

(Grabe, 2010). Επιπλέον, θεωρείται ότι για την απόκτηση της ικανότητας κατανόησης ενός 

συγκεκριμένου κειμένου, ένας αναγνώστης θα πρέπει να έχει γνώσεις υποβάθρου σχετικά 
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με το περιεχόμενο, τη γλωσσική λειτουργία και το λεξιλόγιο. Αυτές οι τρεις έννοιες είναι 

στενά συνδεδεμένες, οπότε είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι τρόποι σύνδεσης τους 

στη διδασκαλία της ανάγνωσης.  

Σύμφωνα με τους Wyse & Jones (2001) η ακρίβεια της ανάγνωσης βασίστηκε στην 

ιδέα της ενθάρρυνσης των παιδιών να ακούσουν τα γράμματα. Είναι σημαντικό να 

αναπτυχθεί η φωνολογική συνειδητοποίηση. Σε σχέση με τους τύπους και τις στρατηγικές 

δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται στην ανάγνωση, ο Duffy (2009) πρότεινε τρεις 

κατηγορίες: 1) στρατηγικές λεξιλογίου και κατανόησης, 2) δεξιότητες και στρατηγικές για 

την αναγνώριση (ή αποκωδικοποίηση) λέξεων,  3) δεξιότητες και στρατηγικές για το πώς 

να διαβάζουν οι μαθητές με ευχέρεια. 

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν τρεις βασικές θεωρίες που εξηγούν τη φύση της μάθησης 

της ανάγνωσης. Πρώτον, η παραδοσιακή θεωρία, ή επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω, 

η οποία επικεντρώθηκε στην έντυπη μορφή κειμένου. Δεύτερον, η γνωστική προβολή ή η 

επεξεργασία από πάνω προς τα κάτω, που ενίσχυσε τον ρόλο της ανάγνωσης κειμένου 

εκτός από αυτό που εμφανίζεται τυπωμένο. Τρίτον, η θετική γνωστική άποψη, η οποία 

βασίζεται στον έλεγχο και τη χειραγώγηση που ένας αναγνώστης μπορεί να έχει στην 

πράξη της κατανόησης ενός κειμένου και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη συμμετοχή της 

σκέψης εκείνου για το τι κάνει κατά την ανάγνωση.  

 

1.2.2 Αναγνωστική ικανότητα 

 

Η σημασία του να γίνει κάποιος επιδέξιος αναγνώστης είναι μεγάλη, γιατί η 

ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης είναι ένας από τους βασικούς τρόπους για τους 

μαθητές ώστε να βελτιώσουν τη γλωσσική τους ικανότητα. Είναι λογικό, διότι επιτρέπει 

στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στην έννοια των κειμένων και να την μεταφέρουν 

περαιτέρω, σε διάφορες ουσιαστικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Υποστηρίζεται από 

τους Troike, Barto (2016) ότι η ανάγνωση είναι μια πολύ σημαντική ικανότητα στην οποία 

οι μαθητές μπορούν να εμπλακούν για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής τους ικανότητας 
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καθώς και για τις διαπροσωπικές σχέσεις τους. Επιπλέον, δηλώνουν ότι η ικανότητα 

ανάγνωσης ενός μαθητή σε κάποιο βαθμό αναφέρεται στην ικανότητα 1) να διακρίνει τις 

κύριες ιδέες, 2) να κατανοήσει την ακολουθία, 3) να παρατηρήσει συγκεκριμένες 

λεπτομέρειες, 4) να κάνει συμπεράσματα, 5) να κάνει συγκρίσεις και 6) να κάνει 

προβλέψεις. Έτσι, ο προσανατολισμός της διδασκαλίας ανάγνωσης πρέπει να δίνει 

έμφαση στην παροχή περισσότερης προσοχής στους μαθητές να κατανοήσουν και να 

απολαύσουν την ανάγνωση και, επίσης, να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν αυτές τις 

δεξιότητες. 

Επιπλέον, οι Elley και Kirsch, όπως αναφέρει ο Grabe (2009), δηλώνουν ότι οι 

επιδέξιοι αναγνώστες είναι αυτοί που μπορούν να διαβάσουν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο 

κατανόησης, μαθαίνοντας καινούργιες έννοιες, αντλώντας πληροφορίες από τα κείμενα, 

συνθέτοντας νέες πληροφορίες από πολλαπλά κείμενα, ασκούν κριτική στα κείμενα και 

χρησιμοποιώντας τις ικανότητες κατανόησής τους ερμηνεύουν κείμενα. Αυτό προάγει μια 

ιδέα ότι για να γίνει κάποιος ικανός αναγνώστης, πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, με την 

ικανότητα κατανόησης ενός κειμένου. Στη συνέχεια, μετά την επιτυχή κατανόηση του 

κειμένου, ο αναγνώστης αρχίζει να μαθαίνει την έννοια, να συνθέτει περισσότερα από ένα 

κείμενα και να τα ερμηνεύει εκ νέου. Εδώ, ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο για να 

εξηγήσει κάθε δεξιότητα που χρησιμοποιείται στην ανάγνωση, προτού γίνει εξειδίκευση, 

ενθαρρύνοντας και καθοδηγώντας το μαθητή να μάθει καλύτερα την ανάγνωση. Το 

τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι η φύση της δραστηριότητας ανάγνωσης. 

Ένας αναγνώστης προσπαθεί να προσδιορίσει το ακριβές θέμα και κάθε αλλαγή του 

νοήματος, ενεργοποιώντας τις ιδέες που ήδη έχει αποκτήσει, κατανοήσει και αποθηκεύσει 

και εν τέλει αυτές τον βοηθούν να κατανοήσει το νέο κείμενο που διάβασε (Davies & 

Pearse, 2000). 

 

1.2.3 Στάδια κατάκτησης αναγνωστικής ικανότητας 
 

Η ικανότητα ανάγνωσης ποικίλλει μεταξύ μαθητών. Κάποιος μπορεί να διαβάσει 

ένα συγκεκριμένο κείμενο πιο γρήγορα και να το κατανοήσει πιο εύκολα από έναν άλλο. 
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Πιστεύεται ότι η διάκριση μιας τέτοιας ικανότητας επηρεάζεται από την ανάπτυξη της 

γνωστικής πτυχής του μαθητή που επεξεργάζεται τη βασική γνώση του ως πιθανό εργαλείο 

για τη βελτίωση της ανάγνωσης. Για τον νεαρό μαθητή που δεν έχει αναπτύξει τέλεια μια 

τέτοια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω, θα βρει δυσκολίες στην ανάγνωση. Επομένως, 

η κατανόηση μιας τέτοιας γνωστικής διαδικασίας ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς είναι 

σημαντική για τον προσδιορισμό της κατάλληλης προσέγγισης που θα χρησιμοποιηθεί στη 

διδασκαλία της ανάγνωσης για ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Η οικοδόμηση μιας τέτοιας 

θεώρησης θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις δυσκολίες που μπορεί 

να βρει ο μαθητής στη διδασκαλία και την πρακτική της μάθησης της ανάγνωσης. 

Μπορούμε γενικά να υποθέσουμε ότι επαρκείς προηγούμενες γνώσεις  - εκτός από το 

λεξιλόγιο - διατίθεται αυτόματα (και ασυνείδητα) στους μαθητές, αλλά η γλωσσική 

ικανότητα των μαθητών είναι συχνά ανεπαρκής για την κατανόηση γραπτών ή προφορικών 

δεδομένων. Στα αρχικά στάδια της μάθησης, η επεξεργασία από κάτω προς τα πάνω 

περιορίζεται στην οπτική ή ακουστική αναγνώριση του περιορισμένου συνόλου λέξεων και 

συνδυασμών λέξεων που έχουν αποκτηθεί, καθώς και απλών γραμματικών ακολουθιών 

(Troike, 2006). 

Τα κύρια σημάδια ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας ενός μαθητή είναι 

οργανωμένα σε τέσσερα στάδια. (Wyse & Jones. 2001): 

1. Έναρξη ανάγνωσης 

• Κατανοεί τις διαφορές μεταξύ κειμένου και εικόνων 

• Μπορεί να διαβάσει λέξεις / λογότυπα που αποτελούν μέρος περιβαλλοντικής 

εκτύπωσης 

• Κατανοεί ότι το κείμενο έχει νόημα και μεταφέρει μηνύματα 

• Κατανοεί ότι το κείμενο είναι ένα βοήθημα στη μνήμη 

• Κατανοεί ότι η έννοια του κειμένου δεν αλλάζει 

• Απολαμβάνει να παίζει με την ανάγνωση, συμπεριλαμβανομένης της 

αναπαράστασης γνωστών ιστοριών 

• Χρησιμοποιεί «γλώσσα βιβλίου» κατά τη μετα-εξιστόρηση ιστοριών 
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• Κατανοεί ότι υπάρχουν πολλές γλώσσες 

• Μπορεί να πει σε άλλους για τα αγαπημένα του κείμενα 

 

2. Μαθαίνοντας την αποκωδικοποίηση 

• Η γνώση των αγαπημένων κειμένων υποστηρίζει την αποκωδικοποίηση κειμένων 

σχήματος ανάγνωσης 

• Χρειάζεται βοήθεια με έννοιες λέξεων και διαστημάτων 

• Χρησιμοποιεί το δάχτυλο για να δείξει το σημείο ανάγνωσης 

• Αρχίζει να μπορεί να διαβάζει λέξεις εκτός γνωστικού περιβάλλοντος 

• Δίνεται έντονη έμφαση στη γραφο-φωνολογική ενημερότητα 

• Η ανεξάρτητη ανάγνωση ξεκινά για πρώτη φορά 

• Διδασκαλία γραμματικής 

 

3. Σιωπηλή ανάγνωση 

• Η αθόρυβη ανάγνωση ξεκινά για πρώτη φορά 

• Ευρύτερη ανάγνωση άγνωστων κειμένων 

• Μεγαλύτερη ευχέρεια και κατάλληλη έκφραση όταν διαβάζει δυνατά 

• Δεν χρειάζεται να δείχνει με το δάχτυλο 

• Επιλέγει να διαβάσει ένα μεγαλύτερο εύρος κειμένων 

• Τα προβλήματα προφοράς και άγχους λέξεων αποτελούν τον κύριο τομέα 

δυσκολίας. 

 

4. Ευρεία κλίμακα ανάγνωσης 

• Προτιμάται η αθόρυβη ανάγνωση 

• Απολαμβάνει μικρά μυθιστορήματα 

• Μερικές φορές θέλει να ξαναδιαβάζει αγαπημένα βιβλία 

• Βρίσκει δυσκολίες με άγνωστες λέξεις 

• Απολαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα ανάγνωσης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων 

πληροφοριών 
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• Δείχνει ενδιαφέρον για ορισμούς λέξεων εκτός περιβάλλοντος (όπως λεξικά) 

• Δείχνει την ικανότητα κατάτμησης λέξεων 

• Απολαμβάνει το παιχνίδι λέξεων 

• Χρησιμοποιεί την ανάγνωση για να μάθει 

• Ενδιαφέρεται για ξένες γλώσσες και μεταφράσεις. 

Σύμφωνα με τους Spear-Swerling και Sternberg (1995), αν και πολλή έρευνα έχει 

γίνει κατά διαστήματα για τις αναγνωστικές δυσκολίες, κανένας ερευνητής δεν έχει 

καταφέρει να διατυπώσει μία ικανοποιητική θεωρία για την ανάπτυξη των αναγνωστικών 

δυσκολιών σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστών (ηλικία, τάξη, άλλα χαρακτηριστικά). 

Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφία αδυνατεί να συνδέσει τη φυσιολογική ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας σε σχέση με τα άτομα που παρουσιάζουν αναγνωστικές 

δυσκολίες, κάτι το οποίο, όμως, είναι απαραίτητο, ώστε να μελετηθούν και να 

αντιμετωπιστούν τα γνωστικά ελλείμματα στα άτομα που παρουσιάζουν αναγνωστικές 

δυσκολίες. 

Οι παραπάνω ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα γνωστικό μοντέλο για τις 

αναγνωστικές δυσκολίες των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Το μοντέλο παρουσιάζει 

τις δυσκολίες στην ανάγνωση όχι ως ξεχωριστή αναπηρία, αλλά το εντάσσει σε ένα συνεχές 

φτωχής ανάγνωσης. Ακόμα, το μοντέλο θέτει ως βάση των προβλημάτων ανάγνωσης την 

ικανότητα αναγνώρισης λέξεων και όχι τη ικανότητα κατανόησης. 

Το μοντέλο των Spear-Swerling και Sternberg αποτελείται από μία σειρά έξι 

φάσεων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο αναγνώστης χωρίς κάποια δυσκολία μεταβαίνει 

από όλες τις φάσεις του μοντέλου χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο εμπόδιο και καθίσταται 

πεπειραμένος αναγνώστης, ενώ ένα άτομο με αναγνωστικές δυσκολίες αδυνατεί να 

ολοκληρώσει κάποια φάση και να κατακτήσει τη δεξιότητα της ανάγνωσης. Παρακάτω 

δίνονται τα στάδια του μοντέλου και τα βασικά χαρακτηριστικά για την κάθε φάση: 

1. Φάση οπτικών νύξεων για την αναγνώριση των λέξεων (visual-cue word 

recognition). Στην πρώτη φάση χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οπτικές νύξεις και 

ο μαθητής βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα συμφραζόμενα, ώστε να 

βοηθηθεί ή να πραγματοποιηθεί πιο γρήγορα η αναγνώριση της λέξης. 
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2. Φάση φωνητικών νύξεων για την αναγνώριση των λέξεων (phonetic-cue word 

recognition). Στη δεύτερη φάση ο μαθητής έχει μερική ή πλήρη φωνολογική και 

γραφοφωνημική ενημερότητα, χρησιμοποιεί μέρη φωνητικών νύξεων, έχει 

κατακτήσει την αλφαβητική επίγνωση και βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα 

συμφραζόμενα, ώστε να βοηθηθεί ή να πραγματοποιηθεί πιο γρήγορα η 

αναγνώριση της λέξης. 

3. Ελεγχόμενη αναγνώριση λέξεων (controlled word recognition). Στην τρίτη φάση ο 

μαθητής έχει μερική ή πλήρη γραφοφωνημική ενημερότητα, σχετικά υψηλή 

φωνολογική επίγνωση, όπως και αλφαβητική επίγνωση, βασίζεται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από τα συμφραζόμενα, ώστε να βοηθηθεί ή να πραγματοποιηθεί πιο 

γρήγορα η αναγνώριση της λέξης, χρησιμοποιεί την ορθογραφία για την 

αναγνώριση λέξεων και έχει κατακτήσει πλήρως δεξιότητες αποκωδικοποίησης. 

4. Αυτοματοποιημένη αναγνώριση λέξεων (automatic word recognition). Στην 

τέταρτη φάση ο μαθητής έχει μερική ή πλήρη γραφοφωνημική ενημερότητα, 

σχετικά υψηλή φωνολογική επίγνωση, όπως και αλφαβητική επίγνωση, 

χρησιμοποιεί την ορθογραφία για την αναγνώριση λέξεων, έχει κατακτήσει πλήρως 

δεξιότητες αποκωδικοποίησης, όπως και δεξιότητες αυτόματης αναγνώρισης 

λέξεων. 

5. Στρατηγική ανάγνωση (strategic reading). Στην πέμπτη φάση ο μαθητής έχει μερική 

ή πλήρη γραφοφωνημική ενημερότητα, σχετικά υψηλή φωνολογική επίγνωση, 

όπως και αλφαβητική επίγνωση, χρησιμοποιεί την ορθογραφία για την αναγνώριση 

λέξεων, έχει κατακτήσει πλήρως δεξιότητες αποκωδικοποίησης, όπως και 

δεξιότητες αυτόματης αναγνώρισης λέξεων και κατά διαστήματα χρησιμοποιεί 

στρατηγικές υποβοήθησης της κατανόησης του κειμένου. 

6. Πεπειραμένη ανάγνωση (proficient reading). Στην έκτη φάση ο μαθητής έχει μερική 

ή πλήρη γραφοφωνημική ενημερότητα, σχετικά υψηλή φωνολογική επίγνωση, 

όπως και αλφαβητική επίγνωση, χρησιμοποιεί την ορθογραφία για την αναγνώριση 

λέξεων, έχει κατακτήσει πλήρως δεξιότητες αποκωδικοποίησης, όπως και 

δεξιότητες αυτόματης αναγνώρισης λέξεων, κατά διαστήματα χρησιμοποιεί 
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στρατηγικές υποβοήθησης της κατανόησης του κειμένου και κατέχει δεξιότητες 

κατανόησης υψηλού επιπέδου. 

Οι αναγνωστικές δυσκολίες, επομένως, οφείλονται σε αδυναμία ολοκλήρωσης 

κάποιας από τις τέσσερις πρώτες φάσεις του μοντέλου (καθώς αυτές έχουν ως βάση την 

αναγνώριση λέξεων). Η αδυναμία ολοκλήρωσης κάποιας φάσης δημιουργεί τέσσερις 

πιθανές κατηγορίες αναγνωστών με δυσκολίες μάθησης: μη αλφαβητικοί αναγνώστες 

(nonalphabetic readers), αντισταθμιστικοί αναγνώστες (compensatory readers), μη 

αυτοματοποιημένοι αναγνώστες (nonautomatic readers), αργοπορημένοι αναγνώστες 

(delayed readers). 

Στο μοντέλο ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, επίσης,  στην αλληλεπίδραση των 

εσωτερικών γνωστικών χαρακτηριστικών των μαθητών με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. 

Σύμφωνα με αυτό ακόμα και αν ένας μαθητής έχει ένα βιολογικό έλλειμμα αυτό δεν 

παγιώνεται αν δεν αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον, ούτε σηματοδοτεί την οριστική 

αδυναμία ανάγνωσης. 

Tα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το συγκεκριμένο μοντέλο με άλλες 

ερευνητικές προτάσεις είναι η διευρυμένη θεώρηση που υιοθετεί, η επισήμανση της 

αναπτυξιακής δομής του ατόμου και η αλληλεπίδραση που υποστηρίζει. 

 

1.3 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Kirk (1962), «Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες 

παρουσιάζουν κάποια διαταραχή σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές 

διεργασίες που αφορούν την κατανόηση ή τη χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Οι 

διαταραχές αυτές μπορεί να εκδηλωθούν ως διαταραχές στην κατανόηση, στη σκέψη, στον 

λόγο, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία ή στην αριθμητική. Εμπεριέχουν 

συνθήκες όπως αντιληπτικές ανεπάρκειες, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική 

δυσλειτουργία, δυσλεξία, εξελικτική αφασία κλπ. Στις Μαθησιακές Δυσκολίες δεν 

εντάσσονται εκείνα τα προβλήματα μάθησης που οφείλονται σε οπτικές ακουστικές ή 

κινητικές ανεπάρκειες, σε νοητική καθυστέρηση, σε συναισθηματικές διαταραχές ή σε 
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περιβαλλοντική αποστέρηση». Ο ορισμός αυτός μέχρι σήμερα εξακολουθεί να γίνεται 

αποδεκτός. 

Σύμφωνα με τις Siegel & Lipka (2008), υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια που ορίζουν 

τις μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά είναι: 

• η επίδοση, 

• η απόκλιση, 

• η ευφυΐα και 

• τα διά αποκλεισμού κριτήρια. 

Η Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία (ΕΜΔ) είναι η δυσκολία σε ορισμένες συγκεκριμένες 

πτυχές της μάθησης. Ο όρος «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» αναφέρεται σε μία 

ξεχωριστή κατηγορία δυσκολιών που αφορούν τη μάθηση, και πιο συγκεκριμένα την 

επεξεργασία του γραπτού λόγου. Εκφράζονται με την έντονη και επίμονη δυσκολία του 

μαθητή να αποκτήσει τις ικανότητες ανάγνωσης, ορθογραφημένης γραφής και/ή τη 

μαθηματική ικανότητα, σε βαθμό δυσανάλογο με τη χρονολογική ηλικία του, τη 

νοημοσύνη του και την εκπαίδευση που έχει λάβει. 

Οι πιο συνηθισμένες ΕΜΔ είναι (Τζιβινίκου, 2015): 

1) Διαταραχή της ανάγνωσης: Η επίδοση στην ανάγνωση είναι σημαντικά κάτω από το 

αναμενόμενο, δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου, της μετρηθείσας 

νοημοσύνης του και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία. 

2) Διαταραχή της γραπτής έκφρασης / γραφής: Οι δεξιότητες της γραφής είναι σημαντικά 

κάτω από το αναμενόμενο, δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου, της 

μετρηθείσας νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία. 

3) Διαταραχή των Μαθηματικών: Η μαθηματική ικανότητα είναι σημαντικά κάτω από το 

αναμενόμενο, δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου, της μετρηθείσας 

νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία. Η Διαταραχή των 

Μαθηματικών είναι η πιο σπάνια από τις Ε.Μ.Δ. 
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Μερικές φορές υπάρχει διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, επειδή το άτομο βιώνει 

έναν μοναδικό συνδυασμό δυσκολιών που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν εύκολα, 

αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά ενός ή περισσότερων αναγνωρισμένων 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Ομοίως, ορισμένα άτομα μπορεί να έχουν μια 

αξιολόγηση για περισσότερες από μια ΕΜΔ. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες οδηγούνται συχνά σε αδιέξοδο στην 

εκπαιδευτική πρακτική ακόμη και μετά την είσοδό τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Οι γνώσεις τους είναι αποσπασματικές και μηχανιστικές, περιέχουν περιορισμένες 

γενικεύσεις και είναι φτωχές σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και στην επεξεργασία 

σχολικού υλικού και εργασίας. Κατά συνέπεια, οδηγούνται σε ένα γνωστικό αδιέξοδο, 

πολλές φορές σε συνδυασμό με δυσκολίες στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης. 

Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι τα χαρακτηριστικά των παιδιών που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη μάθηση μπορούν να διακριθούν σε (Νικολόπουλος, 2007):  

• χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συμπεριφοράς όπως χαμηλή αυτο-εικόνα και 

έλλειψη κινήτρων , χαμηλές επενδύσεις στο μέλλον, προβλήματα συμπεριφοράς 

που κυμαίνονται από απάθεια και ενδοστρέφια έως επιθετικότητα και κακή 

συμπεριφορά, κ.λπ.  

• γνωστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά όπως φτωχές πνευματικές ικανότητες, 

χρονική καθυστέρηση, δυσκολίες στη μνήμη, έλλειψη προσοχής, κακές μεθόδους 

και πρόβλημα στη λύση προβλημάτων και στρατηγικών, φωνολογικά, 

μορφολογικά, σημασιολογικά, γλωσσικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα 

μαθηματικών υπολογισμών κ.λπ.  

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να περιγραφούν 

ως εξής (Ματή-Ζήση, 2004):  

• υπερβολική δραστηριότητα ή τεμπελιά, όταν ενοχλεί το μαθησιακό αντικείμενο,  

• έλλειψη αντίληψης - κινητικού συντονισμού,  

• συναισθηματική αστάθεια,  
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• διαταραχές προσοχής λόγω της δυσκολίας του μαθησιακού υλικού,  

• παρορμητικότητα,  

• βραχυπρόθεσμες διαταραχές μνήμης και σκέψης, που σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό και την οργάνωση των ενεργειών πριν από την επίλυση ενός 

προβλήματος,  

• ειδικές ακαδημαϊκές δυσκολίες,  

• διαταραχές ομιλίας και ακοής, π.χ. προβλήματα αρθρώσεων, ελλιπές λεξιλόγιο, 

έλλειψη ακουστικής διάκρισης,  

• έλλειψη μεταγνώσεων και άλλες στρατηγικές προσεγγίσεις στη μάθηση,  

• χαμηλή αυτοεκτίμηση,  

• μειωμένα μαθησιακά κίνητρα.  

Ο στόχος της έγκαιρης αναγνώρισης δεν είναι η απλή αναγνώριση των παιδιών υψηλού 

κινδύνου, αλλά και η έγκαιρη παρέμβαση για τη μείωση των δυσκολιών και της 

προληπτικής παρέμβασης σε σχέση με δευτερογενείς διαταραχές που συνοδεύουν την 

κυρίαρχη δυσκολία. 

 

1.4 Διαφοροποιημένες πρακτικές διδασκαλίας και προκλήσεις εφαρμογής για παιδιά 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
 

Μια άποψη που προέκυψε με την πάροδο των ετών είναι ότι το σημαντικότερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να γίνουν πιο 

περιεκτικοί στις πρακτικές διδασκαλίας τους είναι το πώς να σεβαστούν και να 

ανταποκριθούν στις ατομικές διαφορές των μαθητών με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συμπεριληφθούν όλοι οι μαθητές, αντί να αποκλειστούν από ό,τι είναι διαθέσιμο στην 

κανονική τάξη (Florian, 2007). Ωστόσο, η επέκταση όσων υλικών, μέσων, μεθόδων, 

πρακτικών είναι διαθέσιμα σε όλους τους μαθητές είναι μια πολύπλοκη παιδαγωγική 

προσπάθεια, οπότε η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης θέτει υψηλά πρότυπα για την 

πρακτική της συμπερίληψης. 
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 Δημιουργείται το βάρος της μετατόπισης της διδασκαλίας και της μάθησης από 

μια προσέγγιση που λειτουργεί για τους περισσότερους μαθητές - και υπάρχει παράλληλα 

με κάτι «επιπρόσθετο» ή «διαφορετικό» για εκείνους (μερικούς) που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες - σε αυτήν που περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πλούσιας κοινότητας μάθησης 

με ευκαιρίες μάθησης διαθέσιμες για όλους, έτσι ώστε κάθε μαθητής να μπορεί να 

συμμετέχει στη ζωή της τάξης (Florian, Linklater, 2009). Οι εκπαιδευτικοί κατασκευάζουν 

τέτοια περιβάλλοντα με διάφορους τρόπους που δεν είναι εύκολα ορατά στους 

παρατηρητές. Αυτό συμβαίνει επειδή: 

•   Καθώς κάνουν άλλα πράγματα, οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται σε ατομικές 

διαφορές. 

• Τα λεπτομερή περιβαλλοντικά πλαίσια και οι δράσεις που είναι οι αποφάσεις των 

εκπαιδευτικών (π.χ. σχεδιασμός, προηγούμενη γνώση και εμπειρία κ.λπ.) δεν εμπίπτουν 

στη γνώση των παρατηρητών. 

• Η απλή παρατήρηση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις διαφορές μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων μαθητών δεν επαρκεί για να επιτρέψει στους παρατηρητές να 

κατανοήσουν πότε οι εκπαιδευτικοί επεκτείνουν ό,τι είναι συνήθως διαθέσιμο στις τάξεις. 

Μια εναλλακτική προοπτική με την οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρακτική και 

η παιδαγωγική της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς σε σύγκριση με τις πιο παραδοσιακές 

προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των παιδιών, οι οποίες εξαρτώνται από τον προσδιορισμό 

των ατομικών αναγκών, παρέχεται με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν και επεκτείνουν τις παιδαγωγικές πρακτικές τους σε ένα 

μάθημα στην τάξη ή κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Αυτό είναι  απαιτούμενο από 

το γεγονός ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται κάτι «διαφορετικό» ή «επιπλέον» από αυτό 

που συνήθως προσφέρεται (Florian, Hawkin, 2011). 

Υπάρχουν στοιχεία σε διεθνείς μελέτες ότι οι μαθητές δημοτικού με μαθησιακές 

δυσκολίες μπορεί να επιτύχουν καλά μαθησιακά αποτελέσματα. Το 40-50% από αυτούς 

μπορεί να επιτύχουν το επίπεδο των συνομηλίκων τους στην τάξη και να βελτιώσουν τα 

επιτεύγματά τους με την παροχή αποτελεσματικής, διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
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(Mcleskey, Waldron, 2011). Υπάρχουν, όμως, και  ενδείξεις σε διάφορες μελέτες ότι οι 

προσαρμογές στα προγράμματα σπουδών, οι στρατηγικές διδασκαλίας και άλλα εργαλεία 

που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί σε περιβάλλον συμπερίληψης δεν έχουν μεγάλο 

αντίκτυπο στους μαθητές του δημοτικού σχολείου, καθώς συνέχισαν να υποφέρουν από 

χαμηλή επίδοση, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την κακή τους πρόοδο στη μάθηση βασικών 

εννοιών και στην απόκτηση δεξιοτήτων (Bryant, 2005). 

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες, απαιτούνται περισσότερες αλλαγές για την κάλυψη των 

αναγκών αυτής της κατηγορίας μαθητών για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης 

που ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Το σύστημα πρέπει να εργαστεί για να εφαρμόσει 

πολύπλευρες αλλαγές χρησιμοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να 

επαναπροσδιορίσει το ρόλο των εκπαιδευτικών στην επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. Υπάρχει επομένως η ανάγκη για ένα ενημερωμένο οργανωτικό και 

θεσμικό εκπαιδευτικό σύστημα που να βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν 

καλύτερα τους ρόλους τους σε αυτό το θέμα (Mcleskey & Waldron, 2011). 

Η έλλειψη αποτελεσματικής διδασκαλίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε περιβάλλον συμπερίληψης αποκαλύπτεται στη 

σχετική εκπαιδευτική βιβλιογραφία. Οι εκπαιδευτικοί με εντολή να διασφαλίσουν την 

αποτελεσματικότητα αυτού του τύπου εκπαίδευσης δεν έχουν το χρόνο ή τις δεξιότητες 

για να παίξουν σωστά τους ρόλους τους. Ακολουθούν γενικά τις παλιές ρουτίνες μέσα στην 

τάξη τους και ακολουθούν ένα ενιαίο στυλ διδασκαλίας, εξ ου και η αποτυχία τους να 

συνεισφέρουν στα απαιτούμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για όλους τους μαθητές 

τους. Επιπλέον, οι υπάρχοντες πόροι για τη διδασκαλία και τη μάθηση δεν σχεδιάστηκαν 

με γνώμονα τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.  

 

 

 



33 
 

1.5 Η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) εκπαιδεύονται 

σε γενικά σχολεία με υποστήριξη που παρέχεται από εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης. 

Η ισχύουσα νομοθεσία ενθαρρύνει την ένταξη των παιδιών με ΜΔ σε νηπιαγωγεία, 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νόμος 3699/2008) μέσω της χρήσης 

τροποποιήσεων του περιβάλλοντος της τάξης και του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, 

η νομοθεσία που ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας (3699/2008) και το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας (116847 / 2002) προωθούν τη συμμετοχή των παιδιών με ΜΔ σε 

κέντρα / τάξεις φροντίδας πρώιμης παιδικής ηλικίας σύμφωνα με το διεθνές κίνημα 

σχετικά με τη συμπερίληψη στις αρχές της παιδικής ηλικίας. Αυτή η νομοθεσία ενθαρρύνει 

την ανάπτυξη της συμπερίληψης μέσω εξατομικευμένης διδασκαλίας και της χρήσης 

τροποποιήσεων του προγράμματος σπουδών γενικής εκπαίδευσης.  

Ένας σημαντικός παράγοντας για την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς 

αποκλεισμούς στην Ελλάδα είναι η ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην 

γενική τάξη υπό μια υποστηρικτική συμφωνία συνδιδασκαλίας για παιδιά με ΜΔ. Η 

συνδιδασκαλία είναι μια γνωστή στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς που εφαρμόζεται σε 

ελληνικές γενικές αίθουσες διδασκαλίας, η οποία περιλαμβάνει μαθητές με μέτρια έως 

σοβαρή αναπηρία, όπως εκείνοι με νοητική αναπηρία, αυτισμό και σωματικές ή 

αισθητηριακές αναπηρίες. Η συνδιδασκαλία δεν παρέχεται σε μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, καθώς αυτοί οι μαθητές παρακολουθούν ειδικές τάξεις για μερικές 

ώρες την εβδομάδα για μαθήματα αποκατάστασης. 

 

1.6 Τροποποιήσεις για παιδιά με  ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
 

Οι τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών είναι απαραίτητες για να 

διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες στις γενικές τάξεις. Oι τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών θα πρέπει να 
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αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας τάξης χωρίς αποκλεισμούς και η εφαρμογή τους θα 

πρέπει να συνδυάζεται με αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δασκάλων και την 

προώθηση θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών με ΜΔ και των συμμαθητών 

τους. Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει έλλειψη τροποποιήσεων για αυτά τα παιδιά. Σε μια 

ανάλυση ποιοτικής έρευνας, οι Scruggs, Mastropieri, McDuffie (2007) δήλωσαν ότι οι συν-

εκπαιδευτικοί τείνουν να χρησιμοποιούν το ίδιο υλικό και να ακολουθούν την ίδια 

ακολουθία δραστηριοτήτων για όλους τους μαθητές, χωρίς να καταβάλλουν αρκετή 

προσπάθεια για να εξατομικεύσουν τη μάθηση για παιδιά με ΜΔ. Στο ελληνικό πλαίσιο, οι 

Strogilos, Stafanidis, Tragoulia (2015) εντόπισαν περιορισμένες τροποποιήσεις του 

προγράμματος σπουδών για παιδιά με ΜΔ στις περιγραφικές παρατηρήσεις τους. Εκτός 

από την περιορισμένη χρήση των τροποποιήσεων του προγράμματος σπουδών στις 

ελληνικές αίθουσες διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί έδειξαν μια μέτρια θεώρηση της 

ανάγκης τροποποίησης των στόχων του προγράμματος σπουδών για αυτά τα παιδιά 

(Strogilos & Stefanidis, 2015). Οι Vlachou, Fyssa (2016) κατέγραψαν επίσης χαμηλή 

συχνότητα τροποποιήσεων στις ελληνικές τάξεις της πρώιμης παιδικής ηλικίας, καθώς 

μόνο σε 10 από τις 52 αίθουσες που παρατήρησαν, οι εκπαιδευτικοί παρείχαν 

τροποποιήσεις για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

Όσον αφορά τον τύπο των τροποποιήσεων και την αποτελεσματικότητά τους στις 

γενικές αίθουσες διδασκαλίας, οι Kurth, Keegan (2014), στη μελέτη τους σχετικά με την 

ανάπτυξη και τη χρήση αναπροσαρμοσμένων τροποποιήσεων για παιδιά με ΜΔ σε τρεις 

περιοχές των ΗΠΑ, ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης παρήγαγαν 

τροποποιήσεις χαμηλότερης ποιότητας και σαφήνειας από ό, τι οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι οι έμπειροι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν πιο 

απλοποιημένες τροποποιήσεις σε σύγκριση με τους αρχάριους εκπαιδευτικούς που 

δημιούργησαν πιο λειτουργικές εναλλακτικές τροποποιήσεις. 

Ομοίως, στην έρευνα των Kurth, Gross, Lovinger και Catalano (2012), οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πίστευαν ότι έπρεπε να κάνουν περισσότερες 

τροποποιήσεις από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και, κατά συνέπεια, ανέφεραν ότι 

έκαναν περισσότερα από τα αντίστοιχα των γενικών εκπαιδευτικών. Οι Lee, Wehmeyer, 
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Soukup και Palmer (2010) διαπίστωσαν ότι όταν οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν το 

πρόγραμμα σπουδών, η εμπλοκή των παιδιών με ΜΔ αυξάνεται, ενώ η προκλητική 

συμπεριφορά τους μειώνεται. Σε μια πρόσφατη περιγραφική μελέτη παρατήρησης, σε 65 

αίθουσες συμπερίληψης, οι Morningstar, Shorgen, Lee και Born (2015) εντόπισαν μειώσεις 

στις γνωστικές απαιτήσεις της εργασίας για παιδιά με ΜΔ στις μισές σχεδόν τάξεις (51% 

των παρατηρήσεων). Επιπλέον, μεταξύ των πιο συχνών τροποποιήσεων για παιδιά με ΜΔ 

ήταν οι αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των υλικών (31%), οι περιβαλλοντικές 

προσαρμογές (23%) και οι εναλλαγές απόκρισης (25%). 

 

1.7 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας και έρευνας είναι να διερευνηθούν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Να καταγραφούν οι γνώσεις και  οι διδακτικές επιλογές που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαφοροποίησης από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης γενικής τάξης στη διδασκαλία της ανάγνωσης. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά 

ερωτήματα είναι τα εξής:  

• Ποιος είναι ο βαθμός κατανόησης των διαφορετικών πτυχών της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς γενικής τάξης στις 

οποίες φοιτούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; 

• Ποια είναι η συχνότητα χρήσης των διαφορετικών πτυχών της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς γενικής τάξης στις οποίες φοιτούν μαθητές 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; 

• Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού κατανόησης και της συχνότητας χρήσης  των 

διαφορετικών πτυχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής τάξης στις οποίες φοιτούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες; 
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• Υπάρχει θετική ή αρνητική συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων των 

εκπαιδευτικών γενικής τάξης με την κατανόηση των διαφορετικών πτυχών της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας; 

• Υπάρχει θετική ή αρνητική συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων των 

εκπαιδευτικών γενικής τάξης με τη συχνότητα χρήσης των διαφορετικών πτυχών 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας; 

• Πως σχετίζονται οι δυσκολίες στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών γενικής τάξης; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

2.1 Μέθοδος συλλογής δεδομένων 
 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η περιγραφική ερευνητική μέθοδος, η οποία 

ανήκει στην κατηγορία των ποσοτικών ερευνών. Καθώς σκοπός της εργασίας αυτής είναι 

να διαπιστωθούν τυχόν επιδράσεις και συσχετίσεις μεταξύ της κατανόησης και της 

εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μεταξύ τους αλλά και σε σχέση με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα. Με την 

ποσοτική έρευνα ο ερευνητής συλλέγει, αναλύει και παρουσιάζει δεδομένα που 

σχετίζονται με κάποια άλλα φαινόμενα χωρίς όμως να αναδεικνύει αιτιώδεις σχέσεις. Τα 

αποτελέσματα που μας παρέχει  είναι, επίσης, αντικειμενικά, καθώς οι συμμετέχοντες δε 

δύνανται να γνωρίζουν τον ερευνητή, οπότε απαντούν αυθόρμητα.  

Για τη συλλογή των δεδομένων στη συγκεκριμένη έρευνα χορηγήθηκαν 

ερωτηματολόγια. Σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Morrison (2011) τα ερωτηματολόγια 

είναι αποτελεσματικά ως προς το κόστος, επιτρέπουν την εξαγωγή γρήγορων 

αποτελεσμάτων και παρέχουν ανωνυμία στους συμμετέχοντες. Τέλος, ένα από τα 

μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι ότι ο ερευνητής μπορεί να τα 

διανείμει πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία, γεγονός που 

εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου και κόπου από τη μεριά του ερευνητή αλλά και μειώνει 

την χρονική πίεση της συμπλήρωσης από τη μεριά των συμμετεχόντων, αφού έχουν την 

πολυτέλεια να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο όποτε και όπου οι ίδιοι το επιθυμούν  

(Cohen κ.ά.,  2011). 
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2.2 Συμμετέχοντες και διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι 82 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Η επιλογή αφορά εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας, που υπηρετούν σε 

γενικές τάξεις και σχολεία. Αρχική προϋπόθεση ήταν οι τάξεις να έχουν στο δυναμικό τους 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με δείγμα 

ευκολίας. Επιπρόσθετα, οι τάξεις των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα 

συμπεριελάμβαναν και μαθητές που δεν είχαν διάγνωση από το αντίστοιχο ΚΕΣΥ, αλλά 

είχαν αιτηθεί για την αξιολόγηση αυτών και βρίσκονταν σε αναμονή. Επομένως δεν είναι 

ασφαλής η γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Πιο αναλυτικά, στην έρευνα έλαβαν μέρος 82 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 

περισσότερες ήταν γυναίκες με ποσοστό 70,7% και ακολουθούν οι άνδρες με 29,3%. 

 

Πίνακας 1: Φύλο συμμετεχόντων 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Άνδρας 24 29,3 29,3 29,3 

Γυναίκα 58 70,7 70,7 100,0 

Σύνολο 82 100,0 100,0  

 

 

 

Όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων οι περισσότεροι είχαν ηλικίες που 

κυμαίνονταν μεταξύ 31-40 ετών με ποσοστό 50% και ακολουθούν με 28% όσοι είχαν 

ηλικίες μεταξύ 41-50 ετών. 
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Πίνακας 2: Ηλικία συμμετεχόντων 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Μέχρι 30 ετών 6 7,3 7,3 7,3 

31-40 ετών 41 50,0 50,0 57,3 

41-50 ετών 23 28,0 28,0 85,4 

51-60 ετών 8 9,8 9,8 95,1 

Πάνω από 60 ετών 4 4,9 4,9 100,0 

Σύνολο 82 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 1: Ηλικία συμμετεχόντων 

 

Αναφορικά με τις σπουδές των εκπαιδευτικών πέραν του βασικού τους τίτλου, οι 

περισσότεροι δεν είχαν επιπλέον σπουδές και ακολουθούν με 12,2% όσοι είχαν 

μεταπτυχιακό και με 7,3% όσοι είχαν δεύτερο πτυχίο. 
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Πίνακας 3: Σπουδές συμμετεχόντων 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Καμία 63 76,8 76,8 76,8 

Δεύτερο πτυχίο 6 7,3 7,3 84,1 

Μεταπτυχιακό 10 12,2 12,2 96,3 

Διδακτορικό 3 3,7 3,7 100,0 

Σύνολο 82 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 2: Σπουδές συμμετεχόντων 

 

Σχετικά με τη σχέση εργασίας τους οι πιο πολλοί συμμετέχοντες ήταν αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί με ποσοστό 58,5% και ακολουθούν με 41,5% οι μόνιμοι. 
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Πίνακας 4: Σχέση εργασίας συμμετεχόντων 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Μόνιμος 34 41,5 41,5 41,5 

Αναπληρωτής 48 58,5 58,5 100,0 

Σύνολο 82 100,0 100,0  

 

 
 

Όσον αφορά τα έτη προϋπηρεσίας τους στην εκπαίδευση, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών εργάζεται μεταξύ 6-10 έτη με ποσοστό 53,7% και ακολουθούν με 18,3% 

όσοι εργάζονται έως 5 χρόνια. 

 

Πίνακας 5: Προϋπηρεσία συμμετεχόντων 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Μέχρι 5 έτη 15 18,3 18,3 18,3 

6-10 έτη 44 53,7 53,7 72,0 

11-15 έτη 14 17,1 17,1 89,0 

16-20 έτη 9 11,0 11,0 100,0 

Σύνολο 82 100,0 100,0  
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Γράφημα 3: Προϋπηρεσία συμμετεχόντων 

 
 

Σχετικά με την ύπαρξη σπουδών στην ειδική αγωγή οι περισσότεροι απάντησαν 

αρνητικά με ποσοστό 58,5%. 

 

Πίνακας 6: Σπουδές συμμετεχόντων στην ειδική αγωγή 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Ναι 34 41,5 41,5 41,5 

Όχι 48 58,5 58,5 100,0 

Σύνολο 82 100,0 100,0  
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Γράφημα 4: Σπουδές συμμετεχόντων στην ειδική αγωγή 

 

Τέλος, σχετικά με την εκπαίδευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν έχουν σπουδές και ακολουθούν με 23,2% 

όσοι έχουν σπουδές στα πλαίσια σεμιναρίων, με 6,1% όσοι έχουν μεταπτυχιακές σπουδές 

και με 2,4% όσοι έχουν πτυχιακές σπουδές. 

 

Πίνακας 7: Εκπαίδευση συμμετεχόντων στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

 
Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

 Πτυχιακές σπουδές 2 2,4 2,4 2,4 

Μεταπτυχιακές σπουδές 5 6,1 6,1 8,5 

Επιμορφωτικά σεμινάρια 19 23,2 23,2 31,7 

Καμία 56 68,3 68,3 100,0 

Σύνολο 82 100,0 100,0  
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Γράφημα 5: Εκπαίδευση συμμετεχόντων στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ψηφιακών 

ερωτηματολόγιων ( χρήση των Google Forms ερωτηματολογίων) πολλαπλών απαντήσεων, 

αλλά και έντυπων ερωτηματολογίων. Η ψηφιακή διανομή των ερωτηματολογίων έγινε είτε 

με αποστολή ενός συνδέσμου στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των 

εκπαιδευτικών είτε με κοινοποίηση του συνδέσμου σε ψηφιακές ομάδες εκπαιδευτικών. 

Αντίστοιχα, η έντυπη διανομή πραγματοποιήθηκε σε σχολικές μονάδες. Οι περιοχές από 

τις οποίες συγκεντρώθηκαν απαντήσεις ήταν ο νομός Ανατολικής και Δυτικής Αττική, ο 

νομός Ρεθύμνου και Χανίων, ο νομός Λέσβου και ο νομός Θεσσαλονίκης (χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από την 

κοινοποίηση του συνδέσμου στις ψηφιακές ομάδες εκπαιδευτικών). Η χρονική διάρκεια 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν ήταν πάνω από 15 λεπτά. 
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2.3 Περιγραφή ερευνητικού εργαλείου 
 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η βασική δομή του 

ερωτηματολογίου των Karam Siam και Mayada Al-Natour (2016), ενώ προστέθηκε μια 

ακόμα κλίμακα για τη διάκριση μεταξύ της κατανόησης και εφαρμογής των πρακτικών της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στη διδασκαλία της ανάγνωσης. Το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει συνολικά 59  ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας τύπου Likert.  

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από τα δημογραφικά στοιχεία 

των συμμετεχόντων, όπως, το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, η σχέση εργασίας, τα 

έτη προϋπηρεσίας, η εκπαίδευση στην ειδική αγωγή και η εκπαίδευση στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από 29 ερωτήσεις οι οποίες 

διανέμονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Διαφοροποίηση του Περιεχομένου (13 ερωτήσεις), 

2. Διαφοροποίηση της Διαδικασία (11 ερωτήσεις), 

3. Διαφοροποίηση των Αποτελεσμάτων (5 ερωτήσεις), 

Η κλίμακα που αφορά το επίπεδο κατανόησης των πρακτικών της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ορίστηκε ως εξής: 

Α - «Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει και δεν ξέρω πώς να το κάνω» 

Β - «Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες ή/ και πρακτική» 

Γ - «Καταλαβαίνω τι σημαίνει και αισθάνομαι άνετα να το κάνω» 

Δ - «Καταλαβαίνω πλήρως τι σημαίνει αυτό και αισθάνομαι έμπειρος/η να το κάνω» 

Το επίπεδο εφαρμογής πρακτικών της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, μετρήθηκε 

μέσω 4-βαθμης κλίμακας τύπου Likert όπου: 

1 - Σπάνια ή ποτέ 
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2 - Μερικές φορές 

3 - Συχνά 

4 - Σχεδόν πάντα ή Πάντα 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τις Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και περιλαμβάνει 

14 ερωτήσεις. Χρησιμοποιήθηκε επίσης 4-βάθμια κλίμακα Likert, όπου: 

1 - Καθόλου 

2 - Λίγο 

3 - Αρκετά 

4 - Πολύ 

Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την Αναγνωστική αποκωδικοποίηση και ευχέρεια (5 ερωτήσεις) και την 

Αναγνωστική κατανόηση (4 ερωτήσεις). Οι ερωτήσεις ήταν τύπου Σωστό/ Λάθος. 

 

2.4 Στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική 

στατιστική και η στατιστική συσχετίσεων. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

με το στατιστικό πακέτο SPSS (Version 19.0), µε τη βοήθεια του οποίου ερμηνεύτηκαν τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το σύνολο των ερωτηματολογίων που επεστράφησαν.  

Για την ανάλυση των ποσοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

περιγραφικής στατιστικής (μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, συχνότητες, ποσοστά). Για τη 

διερεύνηση διαφορών των μέσων όρων μεταξύ δύο ομάδων ως προς τις εξαρτημένες 

μεταβλητές εφαρμόστηκε η Ανάλυση Διασποράς με έναν παράγοντα (One-Way Anova). Για 

τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ των κλιμάκων εφαρμογής και κατανόησης του 

ερωτηματολογίου διεξήχθησαν έλεγχοι με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson. Για τη 
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διερεύνηση διαφορών μεταξύ των μέσων όρων του επιπέδου κατανόησης και εφαρμογής 

στις κατηγορίες του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ANOVA. Για τον έλεγχο 

μεταξύ ποιοτικών χαρακτηριστικών και του επιπέδου κατανόησης και χρήσης 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test. Τέλος, για τη συσχέτιση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών 

έγινε χρήση του ελέγχου χ2. Σε όλους τους ελέγχους το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε 

στο 0.05 (p=0.05). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

3.1 Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 
 

Για να διερευνήσουμε την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήσαμε 

ελέγχους αξιοπιστίας για κάθε μια από τις κατηγορίες του (Περιεχόμενο, 

Διαδικασία, Αποτελέσματα) αλλά και για το σύνολο των κατηγοριών, για τις κλίμακες της 

κατανόησης και της συχνότητας χρήσης. Έλεγχοι αξιοπιστίας πραγματοποιήθηκαν, επίσης, 

για το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου (Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

κατά την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας). Η εσωτερική συνοχή 

υπολογίστηκε μέσω του συντελεστή alpha του Cronbach. Τα αποτελέσματα των ελέγχων 

δείχνουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας καθώς το alpha του Cronbach κυμαίνεται από 0.860 

έως 0,979 (Πίνακες 8, 9 και 10). 

 
Πίνακας 8: Ο συντελεστής alpha του Cronbach για κάθε κατηγορία του 
ερωτηματολογίου για την κλίμακα Κατανόηση 

Κατηγορίες Cronbach’s alpha Ν 

Περιεχόμενο  0,889 13 

Διαδικασία  0,892 11 

Αποτελέσματα  0,979 5 

Σύνολο  0,934 29 
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Πίνακας 9: Ο συντελεστής alpha του Cronbach για κάθε κατηγορία του 
ερωτηματολογίου για την κλίμακα Συχνότητα χρήσης 

Κατηγορίες Cronbach’s alpha Ν 

Περιεχόμενο 0,884 13 

Διαδικασία 0,860 11 

Αποτελέσματα 0,888 5 

Σύνολο 0,920 29 

 

Πίνακας 10: Ο συντελεστής alpha του Cronbach για κάθε κατηγορία του 
ερωτηματολογίου για την κλίμακα Δυσκολίες 

Κατηγορίες Cronbach’s alpha Ν 

Δυσκολίες 0,888 14 

 

 

3.2 Συσχέτιση κατανόησης με συχνότητα χρήσης 
 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις των 

μέσων όρων της κατανόησης και της συχνότητας χρήσης των πτυχών της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 
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Πίνακας 11: Μέση τιμή, τυπική απόκλιση, Min και Max των πτυχών της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

 
N Ελάχιστο Μέγιστο 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Κατανόηση 

περιεχομένου 

82 2,08 4,00 3,1051 ,50035 

Συχνότητα χρήσης 

περιεχομένου 

82 2,08 4,00 3,1388 ,48672 

Κατανόηση 

διαδικασίας 

82 1,91 4,00 3,0322 ,57378 

Συχνότητα χρήσης 

διαδικασίας 

82 2,00 4,00 3,1053 ,51376 

Κατανόηση 

Αποτελεσμάτων 

82 2,00 4,00 3,4683 ,58813 

Συχνότητα χρήσης 

αποτελεσμάτων 

82 2,00 4,00 3,5171 ,54519 

Έγκυρο πλήθος 82     

 

 

Βρέθηκε ότι η κατανόηση και των τριών κατηγοριών του ερωτηματολογίου (περιεχόμενο, 

διαδικασία και αποτέλεσμα) σχετίζεται θετικά με τη συχνότητα χρήσης τους. Αυτό 

σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η κατανόηση τόσο αυξάνεται και η συχνότητα που 

χρησιμοποιούνται οι πρακτικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Πίνακας 12: Συσχέτιση κατανόησης με συχνότητα χρήσης 

 

Συχνότητα 

χρήσης 

περιεχομένου 

Συχνότητα 

χρήσης 

διαδικασίας 

Συχνότητα 

χρήσης 

αποτελεσμάτων 

Κατανόηση 

περιεχομένου 

Συσχέτιση Pearson ,975**   

Sig. (2-tailed) ,000   

N 82   

Κατανόηση 

διαδικασίας 

Συσχέτιση Pearson   ,945**  

Sig. (2-tailed)  ,000  

N  82  

Κατανόηση 

Αποτελεσμάτων 

Συσχέτιση  Pearson    ,853** 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N   82 
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3.3 Συσχετίσεις με δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

3.3.1 Συσχέτιση της κατηγορίας Περιεχόμενο με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Αρχικά, έγινε συσχέτιση της κατηγορίας του Περιεχομένου (κατανόηση και 

συχνότητα χρήσης) με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, 

σπουδές, προϋπηρεσία, σχέση εργασίας και ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία). 

Συσχέτιση κατανόησης με φύλο 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,358>0,05) 

Συσχέτιση κατανόησης με ηλικία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,000<0,05). Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των 

εκπαιδευτικών αυξάνεται και η κατανόησή τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση κατανόησης με σπουδές 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,000<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

σπουδών των εκπαιδευτικών αυξάνεται και η κατανόησή τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση κατανόησης με προϋπηρεσία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,002<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνονται τα έτη 

προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών μειώνεται η κατανόησή τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση κατανόησης με σχέση εργασίας 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,049<0,05) 

Συσχέτιση κατανόησης με ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,267>0,05) 
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Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με φύλο 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,930>0,05) 

 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με ηλικία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,001<0,05). Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των 

εκπαιδευτικών μειώνεται η συχνότητα χρήσης τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με σπουδές 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,000<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

σπουδών των εκπαιδευτικών αυξάνεται και η συχνότητα χρήσης τους σχετικά με τις πτυχές 

της διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με προϋπηρεσία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,004<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνονται τα έτη 

προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών μειώνεται η συχνότητα χρήσης τους σχετικά με τις 

πτυχές της διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με σχέση εργασίας 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,008<0,05) 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,437>0,05) 

 

3.3.2 Συσχέτιση της κατηγορίας Διαδικασία με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 

Αρχικά, έγινε συσχέτιση της κατηγορίας της Διαδικασίας (κατανόηση και συχνότητα 

χρήσης) με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, σπουδές, 

προϋπηρεσία, σχέση εργασίας και ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία). 
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Συσχέτιση κατανόησης με φύλο 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,116>0,05) 

Συσχέτιση κατανόησης με ηλικία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,000<0,05). Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των 

εκπαιδευτικών αυξάνεται και η κατανόησή τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση κατανόησης με σπουδές 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,000<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

σπουδών των εκπαιδευτικών αυξάνεται και η κατανόησή τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση κατανόησης με προϋπηρεσία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,001<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνονται τα έτη 

προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών μειώνεται η κατανόησή τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση κατανόησης με σχέση εργασίας 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,182>0,05) 

Συσχέτιση κατανόησης με ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,407>0,05) 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με φύλο 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,060>0,05) 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με ηλικία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,000<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των 

εκπαιδευτικών αυξάνεται και η συχνότητα χρήσης τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 
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Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με σπουδές 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,000<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

σπουδών των εκπαιδευτικών αυξάνεται και η συχνότητα χρήσης τους σχετικά με τις πτυχές 

της διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με προϋπηρεσία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,002<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνονται τα έτη 

προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών μειώνεται η συχνότητα χρήσης τους σχετικά με τις 

πτυχές της διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με σχέση εργασίας 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,477>0,05) 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,388>0,05) 

 

3.3.3 Συσχέτιση της κατηγορίας Αποτέλεσμα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 

Αρχικά, έγινε συσχέτιση της κατηγορίας των Αποτελεσμάτων (κατανόηση και 

συχνότητα χρήσης) με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, 

σπουδές, προϋπηρεσία, σχέση εργασίας και ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία). 

Συσχέτιση κατανόησης με φύλο 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,355>0,05) 

Συσχέτιση κατανόησης με ηλικία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,248>0,05) 

Συσχέτιση κατανόησης με σπουδές 
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Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,001<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

σπουδών των εκπαιδευτικών μειώνεται η κατανόησή τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση κατανόησης με προϋπηρεσία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,248>0,05) 

Συσχέτιση κατανόησης με σχέση εργασίας 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,716>0,05) 

Συσχέτιση κατανόησης με ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,003<0,05) 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με φύλο 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,149>0,05) 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με ηλικία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,023<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των 

εκπαιδευτικών μειώνεται η συχνότητα χρήσης τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με σπουδές 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,000<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

σπουδών των εκπαιδευτικών μειώνεται η συχνότητα χρήσης τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με προϋπηρεσία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,029<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνονται τα έτη 

προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών μειώνεται η συχνότητα χρήσης τους σχετικά με τις 

πτυχές της διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με σχέση εργασίας 
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Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,281>0,05) 

Συσχέτιση συχνότητας χρήσης με ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,000<0,05) 

 

 

3.3.4 Συσχέτιση της κατηγορίας Δυσκολιών με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 

Αρχικά, έγινε συσχέτιση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, σπουδές, προϋπηρεσία, 

σχέση εργασίας και ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία). 

Συσχέτιση δυσκολιών με φύλο 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,05) 

Συσχέτιση δυσκολιών με ηλικία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,001<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των 

εκπαιδευτικών αυξάνονται και οι δυσκολίες τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση δυσκολιών με σπουδές 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,002<0,05) . Βρέθηκε ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο 

σπουδών των εκπαιδευτικών μειώνεται η κατανόησή τους σχετικά με τις πτυχές της 

διαφοροποίησης. 

Συσχέτιση δυσκολιών με προϋπηρεσία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,156>0,05) 

Συσχέτιση δυσκολιών με σχέση εργασίας 

Εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,013<0,05) 
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Συσχέτιση δυσκολιών με ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση (p=0,332>0,05) 

 

3.3.5 Συσχέτιση  Μεθόδων Αναγνωστικής Αποκωδικοποίησης και ευχέρειας με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Αρχικά, έγινε συσχέτιση των προτάσεων της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και 

ευχέρειας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, σπουδές, 

προϋπηρεσία, σχέση εργασίας και ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία). 

Συσχέτιση Αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και ευχέρειας με φύλο 

Εντοπίστηκε συσχέτιση με την Ανάγνωση κειμένου από υπολογιστή (p=0,010<0,05) 

Συσχέτιση Αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και ευχέρειας με ηλικία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση με την Ανάγνωση σε δυάδες/ ομάδες (μικτού επιπέδου: 

ενός ικανού και ενός αδύναμου αναγνώστη) (p=0,022<0,05), την Ανάγνωση σε επανάληψη 

(από τον ίδιο τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες) (p=0,034<0,05) και την Ανάγνωση με 

ηχώ (αρχική ανάγνωση από τον δάσκαλο ή συμμαθητή και επανάληψη από τον μαθητή με 

μαθησιακές δυσκολίες) (p=0,009<0,05) 

Συσχέτιση Αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και ευχέρειας με σπουδές 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση με καμία πρόταση. 

Συσχέτιση Αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και ευχέρειας με προϋπηρεσία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση με την Ανάγνωση κειμένου από υπολογιστή  (p=0,006<0,05) 

και την Ανάγνωση σε επανάληψη (από τον ίδιο τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες) 

(p=0,039<0,05) 

Συσχέτιση Αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και ευχέρειας με σχέση εργασίας 
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Εντοπίστηκε συσχέτιση με την Ανάγνωση σε δυάδες/ ομάδες (μικτού επιπέδου: 

ενός ικανού και ενός αδύναμου αναγνώστη) (p=0,014<0,05) και την Ανάγνωση με ηχώ 

(αρχική ανάγνωση από τον δάσκαλο ή συμμαθητή και επανάληψη από τον μαθητή με 

μαθησιακές δυσκολίες) (p=0,003<0,05) 

Συσχέτιση Αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και ευχέρειας με ειδίκευση στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Εντοπίστηκε συσχέτιση με την Ανάγνωση κειμένου από υπολογιστή  (p=0,015<0,05) 

και την Ανάγνωση σε επανάληψη (από τον ίδιο τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες) 

(p=0,015<0,05). 

 

3.3.6 Συσχέτιση Μεθόδων Αναγνωστικής Κατανόησης με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά 
 

Αρχικά, έγινε συσχέτιση των προτάσεων της αναγνωστικής κατανόησης με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, σπουδές, προϋπηρεσία, 

σχέση εργασίας και ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία). 

Συσχέτιση Αναγνωστικής κατανόησης με φύλο 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση με καμία πρόταση. 

Συσχέτιση Αναγνωστικής κατανόησης με ηλικία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση με καμία πρόταση. 

Συσχέτιση Αναγνωστικής κατανόησης με σπουδές 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση με καμία πρόταση. 

Συσχέτιση Αναγνωστικής κατανόησης με προϋπηρεσία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση με καμία πρόταση. 

Συσχέτιση Αναγνωστικής κατανόησης με σχέση εργασίας 
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Εντοπίστηκε συσχέτιση με την Χρήση οπτικο-χωρικών οργανωτών (διαγράμματα, σχήματα, 

πίνακες) (p=0,015<0,05) . 

Συσχέτιση Αναγνωστικής κατανόησης με ειδίκευση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση με καμία πρόταση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

4.1 Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας ήταν να διερευνηθεί το υπόβαθρο των εκπαιδευτικών γενικής τάξης σχετικά με 

τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι συσχετίσεις 

μεταξύ των γνώσεων, της κατανόησης και της χρήσης των διαφοροποιημένων τεχνικών. Σε 

δεύτερο επίπεδο, επιδιώχθηκε να συσχετιστεί η εφαρμογή της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας με τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών καθώς και με τις πιθανές 

δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή. 

Ξεκινώντας με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με τον βαθμό κατανόησης 

των διαφορετικών πτυχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

τάξης στις οποίες φοιτούν μαθητές με δυσκολίες μάθησης, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. 

Ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι >3, επομένως οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι κατανοούν τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όταν συσχετίζεται η 

κατανόηση με κάποια συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, για τη συχνότητα χρήσης των διαφορετικών 

πτυχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, επίσης τα αποτελέσματα 

είναι θετικά με μέσο όρο >3. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι και διαφοροποιούν τη 

διδασκαλία τους με σκοπό την ενίσχυση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Όσον αφορά την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του βαθμού κατανόησης και της συχνότητας 

χρήσης  των διαφορετικών πτυχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, 

η έρευνα έδειξε θετική συσχέτιση. Όσο αυξάνεται η κατανόηση των διαφοροποιημένων πρακτικών 

και των διαθέσιμων επιλογών, τόσο αυξάνεται και η χρήση αυτών στην καθημερινή πρακτική. Το 

συγκεκριμένο εύρημα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Σύμφωνα με τους Mcleskey και Waldron 

(2011) οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δύνανται να επιτύχουν καλά 

μαθησιακά αποτελέσματα, αντίστοιχα του επιπέδου των συνομηλίκων τους, με την 

παροχή διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς των γενικών 
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τάξεων, επομένως, με σεμινάρια ή μετεκπαιδεύσεις, το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να 

παράσχει στους μαθητές αυτούς την εκπαίδευση που χρειάζονται. 

Το παραπάνω επιβεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία και συγκεκριμένα από τη 

μελέτη των Dixon, Yssel, McConnell και Hardin (2014) με τίτλο «Διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών και αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών». Η μελέτη εστιάζει στον ρόλο που διαδραματίζει η επαγγελματική 

κατάρτιση στην εφαρμογή διαφοροποιημένων διδασκαλιών και την αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική και αναλογική σχέση μεταξύ των 

προσόντων των εκπαιδευτικών και της αποτελεσματικότητάς τους στην εφαρμογή 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Αναφορικά με την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην κατανόηση 

και τη συχνότητα χρήσης των πτυχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το φύλο δεν επηρεάζει στατιστικά τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών. Πιο αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι τρεις πτυχές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας που συσχετίστηκαν με τα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών: το περιεχόμενο, η διαδικασία και το αποτέλεσμα. 

Η κατανόηση των διαφοροποιημένων τεχνικών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

παρουσιάζει θετική συσχέτιση με την ηλικία, τις σπουδές και την προϋπηρεσία των 

εκπαιδευτικών της έρευνας. Όσο μεγαλύτερη ηλικία και προϋπηρεσία έχουν οι 

συμμετέχοντες, αλλά και ανώτερες σπουδές, τόσο περισσότερο κατανοούν τη 

διαφοροποίηση του περιεχομένου. Από την ανάλυση, παρουσιάζεται, ακόμα, θετική 

συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας, των σπουδών και της κατανόησης της διαφοροποιημένης 

διαδικασίας. Όσο μεγαλύτερη ηλικία έχουν οι συμμετέχοντες και ανώτερες σπουδές, τόσο 

περισσότερο κατανοούν τις διαφοροποιήσεις στη διαδικασία/ επεξεργασία ενός 

μαθήματος. 

Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα για τη συχνότητα χρήσης των διαφοροποιημένων 

πρακτικών για το περιεχόμενο και τη διαδικασία, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Όσο πιο καταρτισμένος είναι ένας εκπαιδευτικός, τόσο περισσότερο εφαρμόζει τις 
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τεχνικές. Παρόλα αυτά, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί και αυτοί που έχουν τα 

περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας, εφαρμόζουν λιγότερο τις διαφοροποιημένες 

πρακτικές περιεχομένου. Οι παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας και η εμμονή σε 

συγκεκριμένα μοντέλα διδασκαλίας εξηγούν αυτή τη διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών. 

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει και το συμπέρασμα του θεωρητικού μέρους της 

παρούσας εργασίας σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά την κατανόηση και την εφαρμογή των διαφοροποιημένων πρακτικών 

σχετικά με τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας  τα αποτελέσματα είναι κοινά. 

Οι διαφοροποιημένες πρακτικές στον τομέα αυτό δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, ούτε 

εφαρμόζονται. 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα διερευνά τη συσχέτιση των δημογραφικών 

στοιχείων με τις δυσκολίες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Όσο αυξάνεται η ηλικία, 

τόσο αυξάνονται και οι δυσκολίες που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ όσο αυξάνονται 

οι σπουδές των συμμετεχόντων, παύουν οι αναφορές για αυτές. Σαφώς, δεν διαγράφονται 

οι δυσκολίες, όμως διαχειρίζονται και αντιμετωπίζονται. Ενδεικτικά τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τις διαφοροποιημένες πρακτικές και συναντώνται στη βιβλιογραφία έχουν 

να κάνουν με το χρόνο, τα υλικά και το περιβάλλον της τάξης.  

Ο συνδυασμός της ελλιπούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών με την ταυτόχρονη 

ύπαρξη των δυσκολιών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας αναδείχθηκε και από τη 

μελέτη των Robinson, Maldonado και Whaley (2014). Η μελέτη εξέτασε τις τάσεις των 

εκπαιδευτικών, την εφαρμογή στην τάξη και την αποτελεσματικότητα της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η επιτυχώς διαφοροποιημένη 

διδασκαλία απαιτεί χρόνο για την εφαρμογή και υπάρχει ανάγκη για επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται μια τάξη και να 

εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας για την 

κάλυψη των αναγκών κάθε μαθητή σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον. 

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, απαιτούνται περισσότερες αλλαγές για την 
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κάλυψη των μαθητικών αναγκών και διαφοροποιήσεων για την παροχή υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εργαστεί για να εφαρμόσει 

πολύπλευρες αλλαγές χρησιμοποιώντας σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να 

επαναπροσδιορίσει το ρόλο των εκπαιδευτικών στην επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. Υπάρχει επομένως η ανάγκη για ένα ενημερωμένο οργανωτικό και 

θεσμικό εκπαιδευτικό σύστημα που να βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν 

καλύτερα τους ρόλους τους σε αυτό το θέμα (Mcleskey & Waldron, 2011). Παρόλα αυτά η 

διαφοροποίηση εφαρμόζεται ήδη από  ένα μέρος των εκπαιδευτικών, όπως υποστηρίζει 

και η μελέτη του Roiha (2012), η οποία έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν τη 

διδασκαλία, το περιεχόμενο και την ενσωμάτωση της γλώσσας. Η μελέτη του Cobb (2010) 

έδειξε πως η διαφοροποίηση στη διδασκαλία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους 

εκπαιδευτικούς. 

 

4.2 Προτάσεις 
 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω προκειμένου να βελτιωθεί η υφιστάμενη 

κατάσταση προτείνεται η περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις αρχές 

της διαφοροποίησης. Επίσης, προτείνεται η αναμόρφωση των προπτυχιακών 

προγραμμάτων προκειμένου να εισάγονται οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στη φιλοσοφία 

της διαφοροποίησης από την έναρξη των σπουδών τους.  

Κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη διαφοροποιημένων πρακτικών από τους 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου να είναι σε θέση να προσαρμόζουν το περιεχόμενο, τη 

διαδικασία και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας τους στις ανάγκες των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. 
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4.3 Περιορισμοί της έρευνας 
 

Η πραγματοποίησης της συγκεκριμένης έρευνας παρουσιάζει κάποιες 

ιδιαιτερότητες, οι οποίες αποτελούν και τους περιορισμούς αυτής. Παρουσιάζονται 

προκειμένου να διορθωθούν σε επόμενες έρευνες.  

Αρχικά, οι συμμετέχοντες της έρευνας είναι 82 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό, γεγονός που δεν επιτρέπει την 

γενίκευση των συμπερασμάτων. Επιπρόσθετα, η δειγματοληψία ευκαιρίας που 

πραγματοποιήθηκε λειτουργεί επίσης περιοριστικά στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Επομένως, προτείνεται η επανάληψη της έρευνας με μεγαλύτερο μέγεθος 

συμμετεχόντων και αλλαγή της μεθοδολογίας δειγματοληψίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 

η διενέργεια ποιοτικής έρευνας προκειμένου να μελετηθούν εις βάθος οι λόγοι χρήσης ή 

μη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς και να διερευνηθούν οι 

λόγοι που δυσκολεύουν την εφαρμογή διαφοροποιημένων πρακτικών μέσα στη γενική 

τάξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε, επίσης, η συγκριτική έρευνα μεταξύ γενικών 

και ειδικών σχολείων σχετικά με την εφαρμογή των διαφοροποιημένων πρακτικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Α μέρος: Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

1. Φύλο: 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

 

2. Ηλικία: 

 Μέχρι 30 ετών 

 31-40 ετών 

 41-50 ετών 

 51-60 ετών 

 Πάνω από 60 ετών 

 

3. Σπουδές πέραν του βασικού τίτλου: 

 Καμία 

 Δεύτερο πτυχίο 

 Μεταπτυχιακό  

 Διδακτορικό  

 

4. Σχέση εργασίας: 

 Μόνιμος 

 Αναπληρωτής 
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5. Έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση: 

 Μέχρι 5 έτη 

 6 – 10 έτη 

 11 – 15 έτη 

 16 – 20 

 Πάνω από 20 έτη 

 

6. Σπουδές στην ειδική αγωγή: 

 Ναι 

 Όχι  

 

7. Εκπαίδευση στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: 

 Σε Πτυχιακές σπουδές 

 Σε Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Επιμορφωτικά Σεμινάρια 

 Καμία 

 

Β  μέρος: Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Αυτή η ενότητα του ερωτηματολογίου χωρίζεται σε δύο κλίμακες. Η στήλη στα 

αριστερά (τα γράμματα) αντικατοπτρίζει την εκτίμησή σας για τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές σας σχετικά με διάφορες πτυχές της διαφοροποίησης. Η στήλη στα δεξιά (οι 

αριθμοί) αντικατοπτρίζει τη συχνότητα χρήσης στην τάξη σας. Παρακαλώ επιλέξτε την 

απάντηση που σας αντιπροσωπεύει για κάθε μία από τις παρακάτω κλίμακες. 

Αριστερή Στήλη 

A= Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό και δεν ξέρω πώς να το κάνω. 

B= Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες ή / και πρακτική. 

C= Καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό και αισθάνομαι άνετα να το κάνω. 
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D= Κατανοώ πλήρως τι σημαίνει αυτό και αισθάνομαι έμπειρος/η στο να το κάνω. 

Δεξιά στήλη- Συχνότητα χρήσης 

1=Σπάνια ή ποτέ 

2=Μερικές φορές 

 3= Συχνά 

 4=Σχεδόν πάντα ή πάντα 

 

Α. Διαφοροποίηση του Περιεχομένου 

A    B    C    D 1. Σχεδιάζω καλά το κάθε μάθημα πριν από 

κάθε διδασκαλία. Ενσωματώνω 

διαφοροποιημένες διαδικασίες 

διδασκαλίας, όταν σχεδιάζω τη 

διδασκαλία. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 2. Θέτω σαφείς και συγκεκριμένους στόχους 

μαθήματος. Καθορίζω το κατάλληλο 

χρονικό διάστημα ανά στόχο μάθησης.  

1    2     3     4 

A    B    C    D 3. Λαμβάνω υπόψη ατομικές διαφορές των 

μαθητών δεδομένου του σημαντικού 

αντίκτυπου που αυτό δημιουργεί στη 

συμπεριφορά των μαθητών μέσα στην 

τάξη. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 4. Προσαρμόζω το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο ώστε να ταιριάζει στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες, π.χ. συνδέοντας το 

περιεχόμενο με έννοιες και δεξιότητες που 

ένας μαθητής επιθυμεί να μάθει. 

1    2     3     4 
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A    B    C    D 5. Παρέχω υποστήριξη στους μαθητές και 

τους ενθαρρύνω να εξασκηθούν στην 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 6. Επιλογή περιεχομένου: Δίνω ιδιαίτερη 

προσοχή στην αναγνώριση της κύριας 

ιδέας (ιδεών) του θέματος. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 7. Δίνω ιδιαίτερη προσοχή στο πεδίο 

εφαρμογής, ώστε να συμβαδίζει με τις 

ικανότητες και τις ανάγκες των μαθητών. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 8. Δεν αποκλίνω από το κανονικό επίπεδο 

που πρέπει να φτάσει κάθε μαθητής.   

1    2     3     4 

A    B    C    D 9. Πίεση ή επίπτωση του περιεχομένου: 

Συνοψίζω κάποιες από τις υπάρχουσες 

πληροφορίες μέσα στο περιεχόμενο που 

παρέχεται, χωρίς να ξεφεύγω από την 

κύρια ιδέα (ή ιδέες) που πρέπει να 

διδαχθεί (/ούν). 

1    2     3     4 

A    B    C    D 10. Χρόνος που απαιτείται για τη μάθηση του 

περιεχομένου: Παρουσιάζω το 

περιεχόμενο στους μαθητές σε 

διαφορετικές ταχύτητες. Δε δεσμεύω 

όλους τους μαθητές με τον ίδιο χρόνο. 

 

1    2     3     4 

A    B    C    D 11. Δίνω την ευκαιρία στους μαθητές να 

εμπλακούν σε διάφορες δραστηριότητες 

1    2     3     4 
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και να κινητοποιηθούν για να αυξηθεί η 

προσοχή τους. 

 

A    B    C    D 12. Παρουσίαση του περιεχόμενου με 

διάφορους τρόπους: Διαφοροποιώ την 

παιδαγωγική μου και τον τρόπο με τον 

οποίο παρουσιάζω το περιεχόμενο 

λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα και τις 

δυνατότητες των μαθητών (συζητήσεις, 

οπτικοακουστικά μέσα και έργα). 

1    2     3     4 

A    B    C    D 13. Εξέταση γνωστικών επιπέδων μεταξύ των 

μαθητών: Παρουσιάζω το περιεχόμενο σε 

διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις 

ανάγκες των μαθητών (διαφορετικά 

αναγνωστικά επίπεδα, παρουσίαση και 

αποσαφήνιση ιδεών με χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων). 

1    2     3     4 

 

 

Β. Διαφοροποίηση στη Διαδικασία 

A    B    C    D 1. Χρησιμοποιώ δραστηριότητες που είναι 

συμβατές και κατάλληλες για τις 

δεξιότητες που έχουν οι μαθητές. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 2. Παρέχω υλικό και πληροφορίες για να 

παρακινήσω τις πρωτοβουλίες μεταξύ των 

μαθητών για μάθηση. 

1    2     3     4 
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A    B    C    D 3. Εφαρμόζω ειδικά σχέδια στους μαθητές 

(κανονικές δραστηριότητες στην τάξη και 

συμπληρωματικές δραστηριότητες για 

τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες). 

1    2     3     4 

A    B    C    D 4. Προετοιμάζω ειδικές εργασίες για τους 

μαθητές.  

1    2     3     4 

A    B    C    D 5. Προσαρμόζω το χρονικό διάστημα που 

ενδέχεται να χρειαστούν οι μαθητές για να 

εκτελέσουν ορισμένες δραστηριότητες/ 

εργασίες. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 6. Παρέχω πρόσθετη υποστήριξη σε μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες.  

1    2     3     4 

A    B    C    D 7. Θέτω διαφορετικά επίπεδα προσδοκιών 

για την ολοκλήρωση μιας 

δραστηριότητας/εργασίας. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 8. Χρησιμοποιώ διαφοροποιημένες 

στρατηγικές μάθησης που ταιριάζουν στις 

διαφορετικές παιδαγωγικές και 

ανταποκρίνονται στους επιδιωκόμενους 

στόχους. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 9. Ενθαρρύνω τους μαθητές να 

αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν. 

Επιδιώκω να τους ενσωματώσω στο θέμα. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 10. Χρησιμοποιώ (εκ)μάθηση βασισμένη στην 

τεχνολογία, η οποία μειώνει το εύρος 

απώλειας της προσοχής, τις δυσκολίες 

1    2     3     4 
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στην απομνημόνευση και τα χαμηλά 

κίνητρα που ορισμένοι μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να έχουν. 

A    B    C    D 11. Συνήθως δημιουργώ μικρές ομάδες για να 

εξηγήσω τις απαραίτητες ιδέες και 

δεξιότητες. 

1    2     3     4 

 

 

Γ. Διαφοροποίηση των Προϊόντων Μάθησης (Αποτελέσματα) 

A    B    C    D 1. Δίνω στους μαθητές την ευκαιρία να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες ατομικά 

ή ομαδικά ή με συνεργατικό τρόπο. 

1    2     3     4 

A    B    C    D 2. Επιτρέπω στους μαθητές να 

παρουσιάσουν τις εργασίες τους 

προφορικά.  

1    2     3     4 

A    B    C    D 3. Επιτρέπω στους μαθητές να 

παρουσιάσουν προφορικά τις εργασίες 

τους (προφορική παρουσίαση, τραγούδι, 

απαγγελία ποίησης). 

1    2     3     4 

A    B    C    D 4. Επιτρέπω στους μαθητές να 

παρουσιάσουν τις εργασίες τους γραπτώς.  

1    2     3     4 

A    B    C    D 5. Επιτρέπω στους μαθητές να 

παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε στυλ 

παράστασης (ηθοποιία). 

1    2     3     4 
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Γ μέρος: Εμπόδια-δυσκολίες 

Στη στήλη δεξιά παρακαλείσθε να επιλέξετε σε ποιον βαθμό οι παρακάτω προτάσεις 

αποτελούν δυσκολίες για την εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην τάξη σας. 

1=Καθόλου 

2=Λίγο 

3=Αρκετά 

4=Πολύ 

 

1. Χρειάζομαι πολύ χρόνο για να εφαρμόσω 

διαφοροποιημένη διδασκαλία όσον αφορά την εκτίμηση 

των αναγκών των μαθητών, την ετοιμότητα, τον 

προσδιορισμό των βασικών εννοιών, την οργάνωση των 

ερωτήσεων και τη σχεδίαση δραστηριοτήτων κατάλληλων 

για κάθε εκπαιδευόμενο. 

1    2     3     4 

2. Αντιμετωπίζω δυσκολίες στη διαχείριση της τάξης.  1    2     3     4 

3. Αντιμετωπίζω δυσκολίες στο να μετατρέψω τον ρόλο μου 

από έναν δάσκαλο που μεταδίδει γνώσεις σε έναν 

διευκολυντή εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

1    2     3     4 

4. Αντιμετωπίζω δυσκολίες στην επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής για το μάθημα.  

1    2     3     4 

5. Διαθέτω τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται η 

στρατηγική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

1    2     3     4 

6. Αντιμετωπίζω δυσκολίες στον σωστό προγραμματισμό 

των μαθημάτων.  

1    2     3     4 
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7. Χρειάζομαι κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο χρήσης 

στρατηγικών για την καλύτερη εφαρμογή τους.  

1    2     3     4 

8. Αντιμετωπίζω δυσκολίες στην προσαρμογή του αριθμού 

των μαθητών μέσα στην τάξη.  

1    2     3     4 

9. Αντιμετωπίζω δυσκολίες στην προσαρμογή της τάξης, 

όσον αφορά το μέγεθος και τις θέσεις, για να διευκολύνω 

τη διανομή των μαθητών σε ομάδες εργασίας. 

1    2     3     4 

10. Πιστεύω αρκετά στη σημασία της διαφοροποιημένη 

διδασκαλίας.  

1    2     3     4 

11. Αντιμετωπίζω δυσκολίες στη χρήση των μέσων 

τεχνολογίας για τη διδασκαλία.  

1    2     3     4 

12. Τα διοικητικά στελέχη πιστεύουν στην εφαρμογή της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας στις τάξεις.  

1    2     3     4 

13. Η διοικητική υποστήριξη είναι διαθέσιμη βοηθώντας τους 

εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν καλά τα προγράμματα 

σπουδών. 

1    2     3     4 

14. Η διοικητική υποστήριξη διατίθεται υποστηρίζοντας μας, 

στους γονείς / κηδεμόνες. 

1    2     3     4 

 

Δ μέρος: Εντοπισμός διδακτικών μεθόδων για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία της 

ανάγνωσης 

Παρακαλείσθε να επιλέξετε για κάθε μία πρόταση Σ ή Λ, όπου Σ είναι για κάθε 

σωστή μέθοδο διαφοροποίησης της διδασκαλίας της ανάγνωσης και Λ είναι για κάθε 

λανθασμένη πρόταση διαφοροποίησης της διδασκαλίας της ανάγνωσης:  
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 Αναγνωστική αποκωδικοποίηση και ευχέρεια 

1. Ανάγνωση κειμένου από υπολογιστή    Σ     Λ 

2. Ανάγνωση σε δυάδες/ ομάδες (μικτού επιπέδου: ενός ικανού 

και ενός αδύναμου αναγνώστη) 

   Σ     Λ 

3. Ανάγνωση σε επανάληψη (από τον ίδιο τον μαθητή με 

μαθησιακές δυσκολίες) 

   Σ     Λ 

4. Ανάγνωση από τον εκπαιδευτικό    Σ     Λ 

5. Ανάγνωση με ηχώ (αρχική ανάγνωση από τον δάσκαλο ή 

συμμαθητή και επανάληψη από τον μαθητή με μαθησιακές 

δυσκολίες) 

   Σ     Λ 

 

 

Αναγνωστική κατανόηση 

1. Παρουσίαση κεντρικής ιδέας του κειμένου    Σ     Λ 

2. Επανάληψη ανάγνωσης    Σ     Λ 

3. Υπογράμμιση κύριων σημείων του κειμένου    Σ     Λ 

4. Χρήση οπτικο-χωρικών οργανωτών (διαγράμματα, σχήματα, 

πίνακες) 

   Σ     Λ 

 

 

 

 

 


