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Abstract: The purpose of the study is to investigate the effectiveness of differentiated
instruction in primary and secondary education through the analysis of 21 surveys of the last
decade (2008-2018) in Greece and internationally. The mobilization and improvement of
trainees' performance, the attitudes and beliefs of students and teachers, the advantages, the
difficulties, the conditions for its effective implementation are examined to identify any gaps
and to make proposals for further research. The results of the review of literature show that
differentiated instruction contributes to mobilizing students, improving their performance, and
developing more positive attitudes and beliefs of learners and teachers. Students' universal
participation, professional development of teachers, knowledge and experience, focus on
creating a group of students in diverse classes, are described as the main advantages of this
method. The teachers' misconceptions about the basic principles of differentiated instruction,
the increased preparation time, the demanding and laborious process, the lack of time and the
logistical infrastructure, are recorded as the major difficulties.The contribution of positive
assessment to its implementation by teachers, their familiarity with the specific teaching
method and their professional development are recorded as the most important conditions for
the effective implementation of differentiated instruction.
Keywords: differentiated instruction, teaching method, primary education, secondary
education
Πεξίιεςε: Σθνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο
αλάιπζεο 21 εξεπλψλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2008-2018) ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο.
Δμεηάδνληαη ε θηλεηνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη ζηάζεηο
θαη πεπνηζήζεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ηα πιενλεθηήκαηα, νη δπζρέξεηεο, νη
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πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ θελά θαη
λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο
αλαζθφπεζεο πξνθχπηεη φηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε
ησλ καζεηψλ, ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, θαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ
θαη πεπνηζήζεσλ εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Η θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ,
ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε γλψζε θαη εκπεηξία, ε εζηίαζε ζηε
δεκηνπξγία νκάδαο καζεηψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεηο, νη επθαηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
γηα ακνηβαία εκπινθή ζηελ πξαθηηθή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαηαγξάθνληαη σο
θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. Ωο ζεκαληηθφηεξεο δπζρέξεηεο θαηαγξάθνληαη νη
ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο, ν απμεκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, ε απαηηεηηθή θαη επίπνλε δηαδηθαζία, ε
έιιεηςε ρξφλνπ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Τέινο, ε ζπκβνιή ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο
ζηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε εμνηθείσζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή
κέζνδν θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, θαηαγξάθνληαη σο νη ζεκαληηθφηεξεο
πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.
Λέμεηο – Κιεηδηά: δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, δηδαθηηθή κέζνδνο, πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Δηζαγσγή
Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο γηα
ηε ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο
παξαηεξείηαη απμαλφκελε εηεξνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.
Η δηαθνξνπνίεζε απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ πιεξέζηεξε θάιπςε
ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ νη νπνίνη επηηπγράλνπλ
θαιχηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Bearne, 1996).
Η εηεξνγέλεηα ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ νθείιεηαη ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζε ηάμεηο κε
κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ειηθία ρσξίο λα ζπλεθηηκψληαη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο
πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο, παηδαγσγηθέο θαη βησκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ
καζεηψλ. Η αλνκνηνγέλεηα απηή ζπρλά απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ επηηπρή
απνθνίηεζε ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο σζεί ζηε ζρνιηθή απνηπρία (Καλάθεο,
2007).
Απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πξνθχπηεη φηη αξθεηέο έξεπλεο ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία έρνπλ εμεηάζεη ηε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ
θαηάθηεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο (Hogan, 2014· Βαιηαληή, 2015·Ariss, 2017·
Solberg, 2017), θαζψο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Stone, 2012·
Wenzel, 2017). Σηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία φκσο, δελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο γηα ηε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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Δπνκέλσο, ε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο
δηάθνξσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Βαιηαληή, 2015) θαη ζηε ζπλνιηθφηεξε αλαβάζκηζε ηνπ
παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη
λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζην
ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Σθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηεο
ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2008-2018), ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, γηα ηελ εμαγσγή
ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ θαη ηε δηαηχπσζε
πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.

1. Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία: ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ απνζθνπεί ζηε
βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ επηδηψθνληαο ηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ
ηνπο. Απηή νηθνδνκείηαη ζηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο, ζην καζεηή θαη ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα (Παληειηάδνπ, 2008).
Σηνλ πξψην άμνλα αλήθνπλ ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ
ζηηι, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε καζεηή (Tomlinson, 2001). Δηδηθφηεξα,
ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα αληαλαθιά ην επίπεδν γλψζεσλ θάζε καζεηή πνπ κε ηελ θαηάιιειε
αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη θιίζεψλ ηνπ κπνξεί, κέζσ ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο (Mulroy&Eddinger, 2003) λα θαηαθηήζεη πιεξέζηεξα ηε
γλψζε (Κνζζπβάθε, 2002), ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky
(1978). Δπίζεο, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηή
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία παξέρνληάο ηνπ θίλεηξα. Τν καζεζηαθφ
ζηηι ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξφπν θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο απφ ην καζεηή αλάινγα κε ηνλ ηχπν
λνεκνζχλεο πνπ δηαζέηεη (Gardner, 1993).
Σην δεχηεξν άμνλα αλήθνπλ ην πεξηερφκελν, ε επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ην ηειηθφ
πξντφλ. Ο άμνλαο απηφο επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ε νπνία βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εζηηάδεη ζην ηη, κε πνην
ηξφπν θαη πψο ν καζεηήο απνθηά ηε λέα γλψζε ζχκθσλα κε ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηα
ελδηαθέξνληα θαη ην καζεζηαθφ ηνπ ζηηι (Παληειηάδνπ, 2008).
Η πινπνίεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή
έηνηκσλ ηππνπνηεκέλσλ ζρεδίσλ (Tomlinson, 2000), γηαηί ε ηππνπνίεζε δε ζπλάδεη κε ηηο
αξρέο ηεο, ενπνία απνδέρεηαη ηηο αηνκηθέο καζεζηαθέο δηαθνξέο. Ο εθπαηδεπηηθφο, σζηφζν,
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο κπνξεί λα πινπνηήζεη ηε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, δπλαηφηεηεο θαη ην
θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηνπ (Βαιηαληή&Κνπηζειίλε,
2008).
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2. Σθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Σθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ
ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κέζα απφ ηελ αλάιπζε 21 εξεπλψλ νη
νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (2008-2018) ζηελ
Διιάδα θαη δηεζλψο. Αλαιπηηθφηεξα, ε κειέηε εμεηάδεη: α. ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ
κέζσ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ
ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλσζηηθή, θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή θαη κεηαγλσζηηθή
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο β. ηηο ζηάζεηο θαη
πεπνηζήζεηο εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κε ηελ
εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη γ. ηα πιενλεθηήκαηα, ηηο δπζρέξεηεο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζήο ηεο.
Δλδεηθηηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ε έξεπλα είλαη ηα
αθφινπζα:
1ν: Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ;
2ν: Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ πεπνηζήζεσλ
θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο;
3ν: Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ πεπνηζήζεσλ
θαη ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία;
4ν: Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο;
5ν:Πνηεο είλαη νη δπζρέξεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο θαη απνζαξξχλνπλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ πινπνίεζή ηεο;
6ν: Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο;
7ν: Σε πνηεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη εμεηαδφκελεο έξεπλεο;

3. Μέζνδνο
Απφ ηελ αλαδήηεζε εξεπλψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ: googlescholar,
ERIC, Taylor&Francis, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο – θιεηδηά: differentiatedinstruction,
παηδαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε, δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο κέζνδνη
εληνπίζηεθαλ 51 κειέηεο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, νη νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. Σηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηίηισλ
θαη πεξηιήςεσλ κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ 6 εξεπλψλ θαζψο απνηεινχζαλ
βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο. Αθνινχζσο, νη 45 κειέηεο ειέγρζεθαλ γηα ην αλ απαληνχλ
ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη απνθιείζηεθαλ 24 έξεπλεο. Σπλεπψο, ην δείγκα ηεο παξνχζαο
βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο αλέξρεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 21 εξεπλψλ.
Σειίδα 195 απφ 307

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 7, Τεχρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

4. Απνηειέζκαηα έξεπλαο
Σηνλ πίλαθα 1 θαηαγξάθνληαη νη εμεηαδφκελεο έξεπλεο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ
εληνπίζηεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.
Πίλαθαο 1: Δμεηαδόκελεο έξεπλεο

Έξεπλεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
Δξεπλεηέο Σθνπφο έξεπλαο
Δίδνο έξεπλαο Απνηειέζκαηα εξεπλψλ
Έηνο
Μέγεζνο
Φψξα
δείγκαηνο
Μάζεκα
Kiley
Γηεξεχλεζε
ηνπ Μηθηή
Πξνυπφζεζε
απνηειεζκαηηθήο
βαζκνχ ρξήζεο ηεο
εθαξκνγήο: ε ζεηηθή αμηνιφγεζε
2011
δηαθνξνπνηεκέλεο
76
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπκβάιιεη
δηδαζθαιίαο απφ ηνπο
ζηελ
εθαξκνγή
ηεο
ΗΠΑ
εθπαηδεπηηθνχο
Όια
ηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.
δεπηεξνβάζκηαο
καζήκαηα,
εθπαίδεπζεο.
εθηφο
απφ
γπκλαζηηθή
θαη κνπζηθή
Smith
Γηεξεχλεζε
ηεο Πνηνηηθή
Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ
εθαξκνγήο
ηεο
θαη
πεπνηζήζεσλ
ησλ
2011
δηαθνξνπνηεκέλεο
4
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
δηδαζθαιίαο απφ ηελ
ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.
ΗΠΑ
νπηηθή ηεο κάζεζεο Γισζζηθά
Γπζθνιίεο:
πνιχπινθε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
καζήκαηα
εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή.
(γξαθή
– Πξνυπνζέζεηο
απνηειεζκαηηθήο
αλάγλσζε)
εθαξκνγήο:
εμνηθείσζε
εθπαηδεπηηθψλ
κε
ηε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.
Westbrook Γηεξεχλεζε
ηεο Έξεπλα
Τα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη ε
βειηίσζεο
ησλ δξάζεο
νκάδα
πεηξακαηηζκνχ
δελ
2011
δεμηνηήησλ θαη ησλ
παξνπζίαζε ζεκαληηθά νθέιε ζε
ζηάζεσλ
ζηελ 56 καζεηέο
ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.
ΗΠΑ
επίιπζε
πξνβιεκάησλ
ησλ Μαζεκαηηθά
καζεηψλ
κέζσ
δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο,
φηαλ
εξγάδνληαη
ζε
ζπλεξγαηηθέο νκάδεο.
Stone
Γηεξεχλεζε
ησλ Πνηνηηθή
Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ
ηξφπσλ
κε
ηνπο
θαη
πεπνηζήζεσλ
ησλ
2012
νπνίνπο
νη 5
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.
εθπαηδεπηηθνί
Πιενλεθηήκαηα:
επαγγεικαηηθή
ΗΠΑ
ζθέθηνληαη
θαη Δπηζηήκε,
αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ.
ρξεζηκνπνηνχλ
ηε Αγγιηθά,
Πξνυπνζέζεηο: ε ππνζηήξημε απφ ην
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δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία ζε ζρέζε
κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο αλάπηπμε.

Κνηλσληθέο
δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ,
ν
ζπνπδέο,
πξνγξακκαηηζκφο.
Μαζεκαηηθά,
Δπηρείξεζε ή
Δηδηθή Αγσγή
Hogan
Γηεξεχλεζε
ησλ Πνηνηηθή
Κηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ
αληηιήςεσλ
ησλ
γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ
2014
εθπαηδεπηηθψλ
πνπ 7
καζεζηαθψλ
ζηφρσλ
θαη
ηε
ζπκκεηείραλ
ζηελ
βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο.
ΗΠΑ
έξεπλα
θαηά
ηε Δπηζηήκε
Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ
δηάξθεηα
ηεο
θαη
πεπνηζήζεσλ
ησλ
εθαξκνγήο
ηεο
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη
δηαθνξνπνηεκέλεο
εθπαηδεπηηθψλ.
δηδαζθαιίαο θαη ηα
Πιενλεθηήκαηα:
θαζνιηθή
εκπφδηα
πνπ
ζπκκεηνρή καζεηψλ.
Γπζθνιίεο:
αληηκεηψπηζαλ θαηά
απμεκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο.
ηελ πινπνίεζή ηεο.
Ariss
Γηεξεχλεζε
Μηθηή
Κηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ
ησλ απνηειεζκάησλ
γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ
2017
επίδνζεο
ησλ 1
καζεζηαθψλ
ζηφρσλ
θαη
ηε
καζεηψλ
ζηα εθπαηδεπηηθφο βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο.
ΗΠΑ
καζεκαηηθά ζε ζρέζε θαη
30 Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ
κε ηελ εκπεηξία ηνπο καζεηέο
θαη
πεπνηζήζεσλ
ησλ
ζε
κηα
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη
δηαθνξνπνηεκέλε
Μαζεκαηηθά
εθπαηδεπηηθψλ.
ηάμε
δηδαζθαιίαο,
Γπζθνιίεο:
απμεκέλνο
ρξφλνο
θαζψο
θαη
ησλ
πξνεηνηκαζίαο,
απαηηεηηθή θαη
ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε
επίπνλε δηαδηθαζία.
ρξήζε
ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο
ζηνλ
εθπαηδεπηή.
Pablico,
Γηεξεχλεζε
ηεο Μηθηή
Γε
δηαπηζηψζεθε
ζεκαληηθή
Diack
& επίδξαζεο
ηεο
επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
Lawson
δηαθνξνπνηεκέλεο
6 θαζεγεηέο δηδαζθαιίαο
ζηα
καζεζηαθά
δηδαζθαιίαο
ζηα θαη
65 απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ.
2017
καζεζηαθά
καζεηέο
Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ
απνηειέζκαηα
ησλ
θαη
πεπνηζήζεσλ
ησλ
ΗΠΑ
καζεηψλ.
Δπίζεο, Βηνινγία
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη
δηεξεχλεζε
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
πεπνηζήζεσλ,
ησλ
Πιενλεθηήκαηα:
βειηίσζε ηεο
εκπεηξηψλ θαη ησλ
ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαηά ηε
αληηιήςεσλ
ησλ
δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία.
Wenzel
Γηεξεχλεζε
ησλ Πνηνηηθή
Πιενλεθηήκαηα:
επαγγεικαηηθή
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2017
ΗΠΑ

πεπνηζήζεσλ
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ζρεηηθά
κε
ηε
δηδαζθαιία,
ηε
κάζεζε
θαη
ηε
δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία
ζηηο
δηαθνξεηηθέο ηάμεηο.

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ.
6
Πξνυπνζέζεηο: ελεκέξσζε θαη
εθπαηδεπηηθνί πξαθηηθή εμάζθεζε εθπαηδεπηηθψλ
θαη
180 ζηελ παηδαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε.
καζεηέο
Γισζζηθέο
ηέρλεο,
Μαζεκαηηθά,
Τερλνινγία,
Μεραληθή,
Δπηζηήκε θαη
Κνηλσληθέο
ζπνπδέο

Έξεπλεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
Δξεπλεηέο Σθνπφο έξεπλαο
Δίδνο έξεπλαο Απνηειέζκαηα εξεπλψλ
Έηνο
Μέγεζνο
Φψξα
δείγκαηνο
Μάζεκα
McLean
Γηεξεχλεζε
Πνζνηηθή
Πξνυπφζεζε:
ε επαγγεικαηηθή
ησλ ζηάζεσλ ησλ
αλάπηπμε
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
2010
εθπαηδεπηηθψλ
100
ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο
έλαληη
ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.
ΗΠΑ
δηαθνξνπνηεκέλεο Γισζζηθέο
δηδαζθαιίαο
ζε ηέρλεο
γισζζηθέο ηέρλεο (languagearts).
ζηε
ζηνηρεηψδε
εθπαίδεπζε.
Puzio
Γηεξεχλεζε
Μηθηή
Πιενλεθηήκαηα: νη επθαηξίεο γηα
ηεο πξαθηηθήο ηεο
ακνηβαία εκπινθή ππνζηεξίδνπλ ηελ
2012
δηαθνξνπνίεζεο
15
πξαθηηθή
ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο
ηνπ αιθαβεηηζκνχ
δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, θαηά ηε
ΗΠΑ
(γλψζε
γξαθήο- Αιθαβεηηζκφο δηάξθεηα επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ
αλάγλσζεο)
ζην (γλψζε γξαθήο ζπλεξγαζηψλ, θαζεγεηέο αλαθέξνπλ
νξγαλσηηθφ
– αλάγλσζεο) φηη
κνηξάδνληαη
πφξνπο,
πιαίζην.
εκπεηξνγλσκνζχλε θαη αθεγήζεηο
πξαθηηθήο. Τέινο, ε παξαηήξεζε
άιισλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλαο
πνιχηηκνο ηξφπνο γηα λα κάζνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί πεξηζζφηεξα γηα ην πψο
λα δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία.
Πξνυπνζέζεηο: ζεηηθή ζηάζε θαη
πίζηε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμία
ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο,
ζπλερήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη
ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ
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Rodriguez
2012
ΗΠΑ

Scott
2012
ΗΠΑ

Βαιηαληή
2015
Κχπξνο

εθαξκνγή
ηεο
εθπαηδεπηηθήο
πξαθηηθήο ζηελ ηάμε ηνπο.
Γηεξεχλεζε
Πνζνηηθή
Πιενλεθηήκαηα: γλψζε θαη εκπεηξία
ησλ γλψζεσλ ησλ
Γπζθνιίεο: έιιεηςε ρξφλνπ, έιιεηςε
εθπαηδεπηηθψλ γηα 99
πφξσλ θαη ε κε εμνηθείσζε ησλ
ηε
εθπαηδεπηηθνί
εθπαηδεπηηθψλ κε ηα δηαζέζηκα
δηαθνξνπνηεκέλε
εξγαιεία.
δηδαζθαιία θαη ηεο 12 εηδηθφηεηεο Πξνυπνζέζεηο
απνηειεζκαηηθήο
ζπρλφηεηαο πνπ ν πξσηνβάζκηαο εθαξκνγήο:
εμνηθείσζε
εθπαηδεπηηθφο
θαη
εθπαηδεπηηθψλ
κε
ηε
δηαθνξνπνηεί
ηε δεπηεξνβάζκηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.
δηδαζθαιία
ζε ο
ζπγθεθξηκέλνπο
εθπαίδεπζεο
ζεκαηηθνχο ηνκείο.
Δπίζεο,
δηεξεχλεζε
ησλ
παξαγφλησλ πνπ
βνεζνχλ
ή
παξεκπνδίδνπλ ηελ
εθαξκνγή
δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο.
Γηεξεχλεζε
ηεο Πνζνηηθή
Κηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε
δπλαηφηεηαο
πςειφηεξε αθαδεκατθή ηθαλφηεηα γηα
βειηίσζεο
ηεο 3
ηελ
θαηάθηεζε
ζπγθεθξηκέλσλ
επίδνζεο
ησλ
επηδησθφκελσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ
καζεηψλ κέζσ ηεο Μαζεκαηηθά
θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο,
δηαθνξνπνηεκέλεο
ελψ νη καζεηέο κέζεο ηθαλφηεηαο δελ
δηδαζθαιίαο.
ην έθαλαλ.
Δπίζεο, δελ ππήξρε ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηελ επίηεπμε κεηαμχ ησλ
καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ.
Γηεξεχλεζε
Μηθηή
Κηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ
ηεο
θαηάθηεζε
ζπγθεθξηκέλσλ
απνηειεζκαηηθφηεη 24
καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε
αο
ηεο εθπαηδεπηηθνί
ησλ επηδφζεψλ ηνπο.
δηαθνξνπνηεκέλεο θαη
479 Πξνυπφζεζε
απνηειεζκαηηθήο
δηδαζθαιίαο
ζε καζεηέο
εθαξκνγήο:
επηκφξθσζε
ηάμεηο
κηθηήο
εθπαηδεπηηθψλ,
ζπζηεκαηηθή
ηθαλφηεηαο.
Διιεληθή
εθαξκνγή
ηεο
παηδαγσγηθήο
Δπίζεο,
Γιψζζα
δηαθνξνπνίεζεο ζε ηάμεηο κηθηήο
δηεξεχλεζε
ησλ
ηθαλφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ραξαθηεξηζηηθψλ
ηζφηεηαο, ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο
ηεο
πνηφηεηαο
θαη
ηεο
απνηειεζκαηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο.
δηδαζθαιίαο θαη ηα
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Boges
2015
ΗΠΑ

Maddox
2015
ΗΠΑ

απνηειέζκαηα πνπ
έρνπλ
ηα
ραξαθηεξηζηηθά
απηά
ζηελ
πνηφηεηα
ηεο
δηδαζθαιίαο
θαη
ζηελ
θαηάθηεζε
ηεο γλψζεο απφ
ηνπο καζεηέο.
Τέινο, δηεξεχλεζε
ηεο αμηνιφγεζεο
ηεο ακεξνιεςίαο
θαη ησλ πνηνηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο
κε
βάζε ηα επξήκαηα
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεη
αο
ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ζε
δηαθνξεηηθέο
νκάδεο καζεηψλ.
Γηεξεχλεζε
ηεο
επίδξαζεο ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο ζηηο
βαζκνινγίεο ζηελ
αλάγλσζεθαηαλφεζε κεηαμχ
αγσληδφκελσλ
αλαγλσζηψλ πνπ
δηδάρζεθαλ
κε
ζηξαηεγηθέο
δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο
θαη
καζεηψλ
πνπ
δηδάρζεθαλ
κε
ζηξαηεγηθέο
ζε
νιφθιεξεο νκάδεο.
Γηεξεχλεζε
ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν
νη
εθπαηδεπηηθνί
θαζνξίδνπλ,
ρξεζηκνπνηνχλ,

Τν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο
νηθνγέλεηαο δελ επεξέαζε ηε κάζεζε
ησλ καζεηψλ ζε αληίζεζε κε ηελ
θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο
ηεο παηδαγσγηθήο δηαθνξνπνίεζεο
ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο.

Πνζνηηθή

Γελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ
απφδνζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε
125 καζεηέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Η
εθ ησλ νπνίσλ κάζεζε ησλ καζεηψλ ζπλδέζεθε κε
νη
60 ελδναηνκηθέο δηαθνξέο πνπ δελ έρνπλ
εληνπίζηεθαλ
εμεηαζηεί ζε απηή ηε κειέηε, φπσο ην
σο
θχιν, ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ, ην
αγσληδφκελνη
θνηλσληθννηθνλνκηθφ
επίπεδν.
αλαγλψζηεο
Ηκάζεζεησλ
(asstrugglingre καζεηψλδεζπλδέζεθεκεδηδαθηηθή
aders)
κέζνδν.
Μάζεκα
ηεοΑλάγλσζεο

Πνηνηηθή
12
Όια
καζήκαηα

Πιενλεθηήκαηα: νη ζπκκεηέρνληεο
εθπαηδεπηηθνί
θαηαλφεζαλ
ην
εγρεηξίδην
νξηζκνχ
ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη
ηα εζηίαζαλ ζηε δεκηνπξγία νκάδαο
καζεηψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεηο.
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Xanthou
2015
Διιάδα

Afurobi,
Izuagba,
Ifegbo&Op
ara
2017
Νηγεξία
Cannon
2017
ΗΠΑ

Mavroudi

εμνηθεηψλνληαη θαη
αληηιακβάλνληαη
ηε δηαθνξνπνίεζε
ζην
αληηθείκελν
ηεο
δηδαζθαιίαο
ηνπο.
Γηεξεχλεζε
ηνπ βαζκνχ ζηνλ
νπνίν νη θαζεγεηέο
ηεο
αγγιηθήο
γιψζζαο
ζηελ
πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε,
θαηαλννχλ
θαη
ρξεζηκνπνηνχλ
ζηξαηεγηθέο
δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο.
Δπίζεο,
δηεξεχλεζε
ηεο
ζηάζεο
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
ζρεηηθά κε ηε
δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία θαη ηνλ
αληίθηππφ ηεο ζηελ
θαζεκεξηλή
πξαθηηθή.
Γηεξεχλεζε
ηεο
πξαθηηθήο
ησλ
δαζθάισλ/
θξνληηζηψλ
ζηε
δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία
ζηηο
πξνζρνιηθέο
ηάμεηο.
Αμηνιφγεζε
ηεο
ζρέζεο κεηαμχ δχν
ηκεκάησλ
καζεκαηηθψλ · έλα
κε
δηαθνξνπνηεκέλε
παηδαγσγηθή θαη
ην
άιιν
κε
παξαδνζηαθή
παηδαγσγηθή.
Γηεξεχλεζε
ησλ

Γπζθνιίεο: έιιεηςε ρξφλνπ θαη
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.
Πξνυπφζεζε: εμνηθείσζε κε ηε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.
Μηθηή
106
Αγγιηθήγιψζζ
α

Πξνυπνζέζεηο:
επηκφξθσζε
εθπαηδεπηηθψλ,
ζπγθεθξηκέλνο
αξηζκφο καζεηψλ αλά ηάμε, αιιαγή
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Γπζθνιίεο:
έιιεηςε
ρξφλνπ,
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο.
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαζεγεηέο
ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πξνηηκνχλ λα
ηξνπνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία θαη ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ην
πεξηερφκελν ρσξίο λα ιακβάλνληαη
ππφςε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ
ή νη κνξθέο (ηα ζηηι) κάζεζεο, πνπ
είλαη
απφ
ηηο
θχξηεο
αξρέο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.

Πνζνηηθή

Οη
εθπαηδεπηηθνί
δελ
αζθνχλ
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε απηφ
119 δάζθαινη/ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, παξά ηε
θξνληηζηέο
ζπνπδαηφηεηά ηνπ ζηε θξνληίδα ηεο
πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο. Δπίζεο, ηα
ρξφληα εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
είραλ επηξξνή ζηελ πξαθηηθή ηνπο,
αιιά ε ζέζε ηνπο δελ είρε.
Έξεπλα
Γελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δξάζεο
δηαθνξά
ζηα
καζεκαηηθά
επηηεχγκαηα θαη ην είδνο ηεο
1
εθπαηδεπηηθήο παηδαγσγηθήο αλάκεζα
εθπαηδεπηηθφο ζηνπο καζεηέο πνπ δηδάρζεθαλ κε
θαη 28 καζεηέο δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ζε
απηνχο
πνπ
δηδάρηεθαλ
κε
Μαζεκαηηθά
παξαδνζηαθφ ηξφπν.
Πνζνηηθή

Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ
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2017
Διιάδα

Solberg
2017
Ννξβεγία

αληηιήςεσλ
ησλ
θαζεγεηψλ
Αγγιηθήο γιψζζαο
πνπ εξγάδνληαη ζε
δεκφζηα ζρνιεία
ζρεηηθά κε ηε
δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία.
Γηεξεχλεζε
ηεο
δηαθνξνπνίεζεο
πνπ παξέρεηαη ζηα
καζήκαηα αγγιηθήο
γιψζζαο
ρξεζηκνπνηψληαο
ηπραία
νκαδνπνίεζε θαη
νκαδνπνίεζε
ηθαλνηήησλ, θαζψο
θαη ηνπ βαζκνχ
πνπ νη καζεηέο ζε
δηαθνξεηηθέο
νκάδεο
ηθαλνπνηνχληαη κε
ηε δηδαζθαιία ηνπο
ζηελ
αγγιηθή
γιψζζα.

149
εθπαηδεπηηθνί
Αγγιηθήγιψζζ
α

θαη πεπνηζήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Γπζθνιίεο: εζθαικέλεο αληηιήςεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο
βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ε έιιεηςε
θαηάξηηζεο θαη πφξσλ.

Μηθηή

Κηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ
θαηάθηεζε
ζπγθεθξηκέλσλ
3
καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε
εθπαηδεπηηθνί
ησλ επηδφζεψλ ηνπο.
θαη 76 καζεηέο Γηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ
θαη πεπνηζήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
Αγγιηθά
καζεηψλ.
Οη καζεηέο ρακειήο ηθαλφηεηαο είλαη
πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε
δηδαζθαιία ηνπο απφ ηνπο καζεηέο
πςειήο ηθαλφηεηαο.

Έξεπλεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία
Δξεπλεηέο Σθνπφο έξεπλαο
Δίδνο έξεπλαο
Απνηειέζκαηα εξεπλψλ
Έηνο
Μέγεζνο
Φψξα
δείγκαηνο
Μάζεκα
Dixon,
Γηεξεχλεζε
ηεο Πνζνηηθή
Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο σξψλ
Yssel,
απνηειεζκαηηθφηεηαο
επαγγεικαηηθήο
εμέιημεο
ζηε
McConnell ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 41
δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο
& Hardin
ηξφπνπ εμήγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθνί
ζρεηίδεηαη ζεηηθά ηφζν κε ηελ
πξνζπκίαο ηνπ λα Α/ζκηαο
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ
2014
δηαθνξνπνηήζεη
ηε Β/ζκηαο
εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη κε ηελ
δηδαζθαιία.
εθπαίδεπζεο
αίζζεζε
πεπνηζήζεσλ
ΗΠΑ
απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ
Μαζεκαηηθά
εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, απηή ε
Δπηζηήκε
κειέηε
θαηέδεημε
φηη
ε
Γισζζηθέο
απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ
ζπνπδέο
εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα ζεκαληηθή
Κνηλσληθέο
δηάζηαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο
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ζπνπδέο

δηαδηθαζίαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο
αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκίδα
εθπαίδεπζεο ή ην αληηθείκελν
δηδαζθαιίαο.

Τν ζρήκα 1 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ αλά έηνο.

Σρήκα1: Αξηζκόο εξεπλώλ αλά έηνο

To ζρήκα 2 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ ζηελ Διιάδα θαη ην δηεζλή ρψξν.
Αριθμός ερεσνών ζηην Ελλάδα και ηο διεθνή τώρο
19

20

10

2
0

Δλλάδα

Γιεθνήρ σϊπορ
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Διεθνής τώρος
20

16

10

1

1

1

Νορβηγία

Κύπρος

Νιγηρία

0

ΗΠΑ

Σρήκα 2: Αξηζκόο εξεπλώλ ζηελ Διιάδα θαη ην δηεζλή ρώξν

Τν ζρήκα 3 παξνπζηάδεη ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ.
Είδος ερεσνών
10

7

7

5
5

2

0

Ποιοηική

Ποζοηική

Μικηή

Έπεςνα Γπάζηρ

Σρήκα 3: Δίδνο εμεηαδόκελσλ εξεπλώλ

Τν ζρήκα 4 παξνπζηάδεη ηηο έξεπλεο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο.
Έρεσνες ανά βαθμίδα εκπαίδεσζης
15

12
10

8

5

1
0

Ππυηοβάθμια

Γεςηεποβάθμια

Ππυηοβάθμια και Γεςηεποβάθμια

Σρήκα 4: Έξεπλεο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο
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Τν ζρήκα 5 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Έρεσνες ζηη δεσηεροβάθμια εκπαίδεσζη για ηη διαθοροποημένη
διδαζκαλία
4,5

4

4
3,5

3

3

3
2,5

2

2

2

2

2
1,5

1

1
0,5
0

Κινηηοποίηζη
μαθηηών για
καηάκηηζη
ζσγκεκριμένων
επιδιωκόμενων
ζηότων και
βεληίωζη ηων
επιδόζεών ηοσς

Διαμόρθωζη
θεηικόηερων
ζηάζεων πεποιθήζεων
ζσμμεηετόνηων
εκπαιδεσηικών

Πλεονεκηήμαηα Πλεονεκηήμαηα εθαρμογής
δσζκολίες
προζέγγιζης
εθαρμογής
προζέγγιζης

Δσζκολίες
εθαρμογής
προζέγγιζης

Προϋποθέζεις
αποηελεζμαηικής
εθαρμογής
προζέγγιζης

Διαμόρθωζη Δε διαπιζηώθηκε
θεηικόηερων
ζημανηική
ζηάζεων επίδραζη ηης
πεποιθήζεων προζέγγιζης ζηα
ζσμμεηετόνηων
μαθηζιακά
μαθηηών αποηελέζμαηα
εκπαιδεσηικών

Σρήκα 5: Απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία

Τν ζρήκα 6 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλά κάζεκα.
Έρεσνες ζηη δεσηεροβάθμια εκπαίδεσζη για ηη διαθοροποιημένη
διδαζκαλία ανά μάθημα

4
4

3

3

3

2
2

1

1

1

1

1

1

1
0

Δπιζηήμη Γλυζζικά ΚοινυνικέρΔπισείπηζη Διδική
μαθήμαηα Σποςδέρ
Αγυγή

Τεσνολογία Μησανική Μαθημαηικά Όλερ οι
Βιολογία
ειδικψηηηερ
εκηψρ
απψ
γςμναζηέρ
και
μοςζικοωρ

Σρήκα 6: Αξηζκόο εξεπλώλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αλά
κάζεκα

Τν ζρήκα 7 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα
ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.
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Έρεσνες ζηην πρωηοβάθμια εκπαίδεσζη για ηη
διαθοροποιημένη διδαζκαλία
Γεν ςπήπσε ζηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά ζηα
επιηεωγμαηα ηυν μαθηηϊν πος έλαβαν

1

διαθοποποιημένη ή παπαδοζιακή διδαζκαλία
Οι εκπαιδεςηικοί δεν αζκοων διαθοποποιημένη
1

διδαζκαλία ζε αςηψ ηο επίπεδο εκπαίδεςζηρ
Γεν ςπήπξε ζημανηική διαθοπά ζηην απψδοζη ηυν
μαθηηϊν με ηη σπήζη διαθοποποιημένηρ

1

διδαζκαλίαρ.
Κινηηοποίηζη μαθηηϊν με ςτηλψηεπη ακαδημαφκή
ικανψηηηα για ηην καηάκηηζη ζηψσυν, ενϊ μαθηηέρ

1

μέζηρ ικανψηηηαρ δεν ηο έκαναν.
Πποχποθέζειρ αποηελεζμαηικήρ εθαπμογήρ ηηρ
6

ζςγκεκπιμένηρ πποζέγγιζηρ

Γςζκολίερ απψ ηην εθαπμογή ηηρ πποζέγγιζηρ

2

Πλεονεκηήμαηα και δςζκολίερ απψ ηην εθαπμογή ηηρ
2

πποζέγγιζηρ

Πλεονεκηήμαηα απψ ηην εθαπμογή ηηρ πποζέγγιζηρ

1

Γιαμψπθυζη θεηικψηεπυν ζηάζευν και
1

πεποιθήζευν ηυν ζςμμεηεσψνηυν μαθηηϊν

Γιαμψπθυζη θεηικψηεπυν ζηάζευν και πεποιθήζευν
1

ηυν ζςμμεηεσψνηυν εκπαιδεςηικϊν
Κινηηοποίηζη ηυν μαθηηϊν για ηην καηάκηηζη
ζςγκεκπιμένυν επιδιυκψμενυν ζηψσυν και ηη

2

βεληίυζη ηυν επιδψζεϊν ηοςρ
0

1

2

3

4

5

6

Σρήκα 7: Απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
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Τν ζρήκα 8 παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αλά κάζεκα.

Έρεσνες ζηην πρωηοβάθμια εκπαίδεσζη για ηη
διαθοροποιημένη διδαζκαλία ανά μάθημα
9
8
7
6
5
4
3

8

3
2

2
1
0

Μαθημαηικά

1

1

Δπιζηήμη

Κοινυνικέρ
Σποςδέρ

Γλϊζζα

Όλα ηα
μαθήμαηα

Σρήκα 8: Αξηζκόο εξεπλώλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αλά
κάζεκα

5. Σπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
Ο κέζνο φξνο ησλ εξεπλψλ αλά έηνο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηε
ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ
θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ζηε
δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κε ηε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ηα πιενλεθηήκαηα, ηηο
δπζρέξεηεο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο είλαη 2,1, απφ ην
2008 έσο ην 2018. Σηελ Διιάδα έρεη εληνπηζηεί ειάρηζηνο αξηζκφο εξεπλψλ (n=2) ζπγθξηηηθά
κε ην δηεζλή ρψξν (n=19).
Τα είδε ησλ εξεπλψλ πνπ επηθξαηνχλ είλαη ε κηθηή θαη ε πνζνηηθή έξεπλα (n=7), αθνινπζεί
ε πνηνηηθή (n=5) θαη ε έξεπλα δξάζεο (n=2).Ωο πξνο ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ κηθηψλ
εξεπλψλ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέξρεηαη ζηα 881 άηνκα, ελψ ζηηο
πνζνηηθέο ζηα 636 άηνκα. Αλαθνξηθά κε ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ην δείγκα αλέξρεηαη ζηα 214
άηνκα θαη αθνινπζεί ε έξεπλα δξάζεο κε 29 ζπκκεηέρνληεο.
Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (n=12) θαη
αθνινπζεί ε δεπηεξνβάζκηα (n=8). Δπίζεο, κία έξεπλα έρεη δηεμαρζεί ηαπηφρξνλα ζηελ
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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Σρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ
θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ κειεηεζεί
δηεζλψο δχν έξεπλεο, ζην κάζεκα ηεο Δπηζηήκεο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ (Hogan, 2014· Ariss,
2017) θαη θακία ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, έρνπλ κειεηεζεί δχν έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζηηο ΗΠΑ, ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ε πξψηε θαη ζηε Βηνινγία ε δεχηεξε. Σχκθσλα
κε ηελ πξψηε έξεπλα (Westbrook, 2011) ε νκάδα πεηξακαηηζκνχ δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθά
νθέιε ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπίζεο, θαη ζηε δεχηεξε έξεπλα (Bablico,
Diack&Lawson, 2017) δε δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ. Σηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
έρνπλ κειεηεζεί δηεζλψο θαη ζηελ Κχπξν δχν έξεπλεο, ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο θαη ηεο
Διιεληθήο Γιψζζαο (Solberg, 2017· Βαιηαληή, 2015). Δπίζεο, έρνπλ κειεηεζεί ηξεηο έξεπλεο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΗΠΑ, ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ νη δχν πξψηεο, θαη ε
ηξίηε ζην κάζεκα ηεο Αλάγλσζεο. Η πξψηε (Scott, 2012) θαηέδεημε πσο κφλν νη καζεηέο κε
πςειφηεξε αθαδεκατθή ηθαλφηεηα θηλεηνπνηήζεθαλ θαη θαηέθηεζαλ ζπγθεθξηκέλνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη βειηίσζαλ ηηο επηδφζεηο ηνπο, ελψ νη καζεηέο κέζεο ηθαλφηεηαο
δελ ην έθαλαλ. Η δεχηεξε (Cannon, 2017) θαηέδεημε φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηα καζεκαηηθά επηηεχγκαηα θαη ην είδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο παηδαγσγηθήο γηα ηνπο
καζεηέο πνπ έιαβαλ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ή παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Τέινο, ε
ηξίηε (Boges, 2015) θαηέδεημε φηη δελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ απφδνζε ησλ
καζεηψλ κε ηε ρξήζε δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Η κάζεζε ησλ καζεηψλ ζπλδέζεθε κε
ελδναηνκηθέο δηαθνξέο πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί ζε απηή ηε κειέηε, φπσο ην θχιν, ηα
θίλεηξα ησλ καζεηψλ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Η κάζεζε ησλ καζεηψλ δε
ζπλδέζεθε κε δηδαθηηθή κέζνδν.
Όζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ, ιφγσ ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη εμεηαζηεί ζε ηξεηο έξεπλεο ζηα καζήκαηα ηεο Δπηζηήκεο
(Science), ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Βηνινγίαο (Hogan, 2014· Ariss, 2017· Pablico,
Diack&Lawson, 2017). Δπίζεο, έρνπλ εμεηαζηεί δχν έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο
ΗΠΑ ζε γισζζηθά καζήκαηα, ζηα Μαζεκαηηθά, ηελ Δπηζηήκε, ηηο Κνηλσληθέο Σπνπδέο, ηελ
Δπηρείξεζε θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή (Smith, 2011· Stone, 2012), πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Σηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεζλψο έρεη εμεηαζηεί ζην κάζεκα ηεο
Αγγιηθήο Γιψζζαο (Solberg, 2017) θαη αλαθέξεηαη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ
θαη πεπνηζήζεσλ κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ θαη ζηελ Διιάδα έρεη εμεηαζηεί κία
έξεπλα ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα (Mavroudi, 2017) πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηακφξθσζε
ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τέινο,
ππάξρεη κία έξεπλα δηεζλψο (Afurobi, Izuagba, Ifegbo&Opara, 2017) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζε πξνζρνιηθέο ηάμεηο θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ αζθνχλ δηαθνξνπνηεκέλε
δηδαζθαιία ζε απηφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο.
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Τα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ κειεηεζεί δηεζλψο (Stone, 2012· Pablico, Diack&Lawson,
2017· Wenzel, 2017), ελψ ζηελ Διιάδα δελ έρεη εληνπηζηεί θάπνηα έξεπλα. Σηελ
πξσηνβάζκηα έρεη κειεηεζεί κία δηεζλψο (Puzio, 2012). Δπίζεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε έρεη κειεηεζεί δηεζλψο κία έξεπλα γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο απφ
ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο (Hogan, 2014) θαη ζηελ πξσηνβάζκηα
έρνπλ εληνπηζηεί δηεζλψο δχν έξεπλεο γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο (Rodriguez, 2012· Maddox, 2015). Ωο θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα αλαθέξνληαη
ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε
γλψζε θαη εκπεηξία, ε εζηίαζε ζηε δεκηνπξγία νκάδαο καζεηψλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεηο
θαη νη επθαηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ακνηβαία εκπινθή ζηελ πξαθηηθή ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.
Οη δπζρέξεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε έρνπλ κειεηεζεί δηεζλψο (Ariss, 2017· Smith, 2011), ελψ ζηελ Διιάδα δελ έρεη
εληνπηζηεί θάπνηα έξεπλα. Σηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ κειεηεζεί δχν έξεπλεο ζηελ
Διιάδα (Xanthou, 2015· Mavroudi, 2017). Σηηο ζεκαληηθφηεξεο δπζρέξεηεο θαηαγξάθνληαη
νη εζθαικέλεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ν απμεκέλνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, ε απαηηεηηθή θαη
επίπνλε δηαδηθαζία, ε πνιχπινθε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη ε κε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα δηαζέζηκα
εξγαιεία.
Όζνλ αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο
ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρνπλ κειεηεζεί ηέζζεξηο δηεζλψο (Kiley, 2011· Smith, 2011·
Stone, 2012· Wenzel, 2017) θαη θακία ζηελ Διιάδα. Σηελ πξσηνβάζκηα έρνπλ κειεηεζεί
πέληε έξεπλεο δηεζλψο θαη ζηελ Κχπξν (Rodriguez, 2012· Βαιηαληή, 2015· Maddox, 2015·
McLean, 2010· Puzio, 2012) θαη κία έξεπλα ζηελ Διιάδα ( Xanthou, 2015). Σηηο
ζεκαληηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο θαηαγξάθνληαη ε ζπκβνιή ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ εθαξκνγή ηεο απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κέζνδν, ε ππνζηήξημε
απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ελεκέξσζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε
επηκφξθσζή ηνπο, ε αιιαγή αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο θαη ε χπαξμε
ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ καζεηψλ αλά ηάμε.
Τέινο, κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηεζλή ρψξν θαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Γισζζηθψλ θαη ησλ
Κνηλσληθψλ Σπνπδψλ θαη ηεο Δπηζηήκεο, θαηέδεημε φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο σξψλ
επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά ηφζν κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη κε ηελ αίζζεζε πεπνηζήζεσλ
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, απφ απηή ηε κειέηε πξνέθπςε φηη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ζηελ εθαξκνγή ηεο
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δηαδηθαζίαο δηαθνξνπνίεζεο αλεμάξηεηα απφ ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ή ην αληηθείκελν
δηδαζθαιίαο ηνπο (Dixon, Yssel, McConnell&Hardin, 2014).

6. Σπκπεξάζκαηα
Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα έρνπλ εθπνλεζεί ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία ζην δηεζλή ρψξν θαη θπξίσο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κηθξφηεξνο αξηζκφο εξεπλψλ. Σηελ Διιάδα
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ειάρηζηεο έξεπλεο ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ηε
δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.
Η κηθηή θαη ε πνζνηηθή έξεπλα, ζε ζρέζε κε άιια είδε εξεπλψλ, επηθξαηνχλ γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπκβνιήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε
βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Τν δείγκα ζηηο κηθηέο θαη πνζνηηθέο
έξεπλεο αλέξρεηαη ζηνπο 881 θαη 636 ζπκκεηέρνληεο αληίζηνηρα.
Σην δηεζλή ρψξν νη έξεπλεο πνπ δηαπηζηψλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ
καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο έρνπλ εληνπηζηεί ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Δπηζηήκεο, ελψ ζηελ
Διιάδα δελ έρεη εληνπηζηεί θάπνηα έξεπλα. Σηελ πξσηνβάζκηα έρνπλ εληνπηζηεί ζην δηεζλή
ρψξν ζηα καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη ζηελ Κχπξν ζην κάζεκα
ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο. Σηελ Διιάδα δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα έξεπλα. Δπνκέλσο,
πξνθχπηεη ε αλάγθε λα εμεηαζηεί ε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζηελ Διιάδα θαη
ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
Η δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο απνηέιεζκα
ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο έρεη κειεηεζεί θαη ζηηο δχν βαζκίδεο
εθπαίδεπζεο ζην δηεζλή ρψξν θαη έρνπλ εληνπηζηεί αξθεηέο έξεπλεο. Σηελ Διιάδα έρεη
κειεηεζεί κία κφλν έξεπλα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο
Γιψζζαο. Γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο έρνπλ κειεηεζεί
δχν έξεπλεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δηεζλψο ζηα αληηθείκελα ηεο Δπηζηήκεο θαη ησλ
Μαζεκαηηθψλ. Μία έξεπλα κειεηά ηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ
ησλ καζεηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα δηεζλψο, ζην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Άξα,
πξνθχπηεη ε αλάγθε δηεμαγσγήο πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ ζην δηεζλή θαη ηνλ ειιαδηθφ ρψξν
θαη ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζηάζεηο θαη
πεπνηζήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ.
Σρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο
δηδαζθαιίαο έρνπλ κειεηεζεί αξθεηέο έξεπλεο ζην δηεζλή ρψξν, ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ειάρηζηεο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηηο δπζρέξεηεο
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εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, έρεη εμεηαζηεί έλαο κηθξφο αξηζκφο εξεπλψλ ζην
δηεζλή ρψξν, ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη αθφκε κηθξφηεξνο ζηελ
Διιάδα. Σπλεπψο, σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ
εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ππάξρεη αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο, θπξίσο,
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
Σηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο πινπνίεζεο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο έρνπλ
κειεηεζεί δηεζλψο αξθεηέο έξεπλεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ιηγφηεξεο ζηε
δεπηεξνβάζκηα. Σηελ Διιάδα έρεη εμεηαζηεί κία έξεπλα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Άξα
θαη σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηηπρνχο πινπνίεζεο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο
πξνθχπηεη ε αλάγθε δηεμαγσγήο πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ ζην δηεζλή θαη ηνλ ειιαδηθφ ρψξν
θαη ζηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
Δπηπξφζζεηα, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη, φηη κία κφλν έξεπλα ζην δηεζλή
ρψξν εμεηάδεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Γισζζηθψλ
θαη Κνηλσληθψλ Σπνπδψλ θαη ηεο Δπηζηήκεο θαη αλαδεηθλχεη ηα νθέιε γηα ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπγθαηαιέγνληαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ
εμεηαδφκελσλ εξεπλψλ, ε έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ε εζηίαζε ζηα
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο.
Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ε δηεξεχλεζε ζε ζεσξεηηθφ
θαη πξαθηηθφ επίπεδν άιισλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία,
φπσο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Δπίζεο, ε
δηεμαγσγή ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ κεηαμχ δηαθφξσλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζή
ηεο θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Τέινο, πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ζηνπο καζεηέο αλαθνξηθά κε ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο θαη
ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο καζεηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο.
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