
Πώς διαφοροποιούμε τα φύλλα εργασίας: 33 ιδέες  

 

Το τελευταίο διάστημα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να φέρουν εις πέρας το δύσκολο 

έργο της «εξ’ αποστάσεως» διδασκαλίας». Ένας από τους τρόπους επιλέχτηκε να είναι η 

ανάρτηση φύλλων εργασίας. Όμως, δεδομένων των διαφορών στην προϋπάρχουσα γνώση 

που κατέχουν οι μαθητές και του διαφορετικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται. 

Δεδομένης της διαφορετικότητας του χαρακτήρα του κάθε μαθητή, του τρόπου που μαθαίνει, 

του κινήτρου που διαθέτει και του είδους της πολλαπλής νοημοσύνης που κατέχει, οι 

εκπαιδευτικοί βρίσκονται μπροστά σε ένα προβληματισμό: Πώς να κατασκευάσω φύλλα 

εργασίας που να απευθύνονται σε όλους;  

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες ιδέες για διαφοροποίηση των φύλλων εργασίας ως 

προς τις γνωστικές απαιτήσεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά που ενδεχομένως να έχουν 

κάποιοι μαθητές, να ενισχυθεί η κατανόηση και η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης ή να 

διδαχτούν νέες πληροφορίες. Οι προτάσεις αυτές αφορούν όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα 

από το είδος δυσκολίας που ενδεχομένως μπορεί να έχουν. Να μην ξεχνάμε ότι από κάθε 

παιδί αναμένουμε διαφορετική ανταπόκριση στον χρόνο, στην ποσότητα των ασκήσεων και 

στην ποιότητα των απαντήσεων.  Όλα τα παρακάτω προκύπτουν από την μέχρι τώρα 

εμπειρία των εκπαιδευτικών, τη μελέτη των διαφορετικών τρόπων μάθησης των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες και από την πληθώρα βιβλιογραφίας για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία που 

είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο.  

33  ιδέες: 

1. Επεξηγείστε εξ αρχής στους γονείς τους στόχους και τις προσδοκίες που έχετε για όλους 

τους μαθητές 

2. Φτιάξτε κάποιες εργασίες υποχρεωτικές για όλους και κάποιες προαιρετικές, δίνοντας 

εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης  

3. Με την πρώτη επαφή του μαθητή με τα φύλλα εργασίας επεξηγήστε τα σύμβολα που 

ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσετε ( π.χ. το ρολόι  το οποίο θα δείχνει τον 

προσδοκώμενο χρόνο επίλυσης της άσκησης) 

4. Αναγράψτε σε συννεφάκια            πάνω πάνω το εποπτικό υλικό που μπορεί να  χρειαστεί 

για την επίλυση των ασκήσεων, ώστε να επιλέξουν οι μαθητές αυτό που τους βολεύει (π.χ. 

χάρακα, κυβάκια ή ξυλάκια κτλ)  

5. Ηχογραφήστε όπου είναι δυνατόν τις ασκήσεις-εργασίες (δίπλα σε κάθε άσκηση μπορεί 

να μπει το link που θα έχει την άσκηση ηχογραφημένη)  

6. Εικονογραφήστε τις ασκήσεις για τους μαθητές που λειτουργούν πιο αποτελεσματικά με 

την οπτική δίοδο ή αν οι μαθητές έχουν πρόβλημα ανάγνωσης  



7. Χρησιμοποιείστε μεγάλες γραμματοσειρές, κατάλληλο φόντο και επαρκή κενά μετά από 

κάθε άσκηση για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην όραση  

8. Δώστε πληροφορίες ή ασκήσεις βασισμένες στις πρότερες γνώσεις και συνδεδεμένες με 

τα βιώματα- εμπειρίες και ενδιαφέροντα των παιδιών, ώστε να μπορούν να κάνουν νοερές 

εικόνες   

9. Προσαρμόστε τη γλώσσα  στο ηλικιακό και αναγνωστικό επίπεδο των παιδιών  

10. Επεξηγήστε από την αρχή επαρκώς, με σαφήνεια και με κατανοητό τρόπο τις νέες έννοιες 

που θέλετε να εισάγετε (ορισμούς και παραδείγματα βιωματικά)  

11. Προσφέρετε ποικιλία επιλογής για την επίλυση των εργασιών ( π.χ. πολλαπλών επιλογών/ 

συμπλήρωση κενών- καταγραφή κρίσεων κτλ) ώστε ο μαθητής να επιλέξει τον πιο 

πρόσφορο τρόπο για αυτόν  

12. Δημιουργήστε ασκήσεις ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές, σύντομες και όχι χρονοβόρες  

13. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου με απλούστευση 

λεξιλογίου και  επεξήγηση των όρων και εννοιών  

14. Καταγράψτε στην αρχή κάθε φύλλου εργασίας τους στόχους των ασκήσεων (π.χ. 

στοχεύουμε στην κατανόηση του τρόπου δημιουργίας επαυξημένων προτάσεων)  

15. Υπενθυμίστε ξανά τις έννοιες που διδάξατε, μετά από μια μικρή σειρά φύλλων εργασίας  

16. Δημιουργήστε π.χ. σχεδιαγράμματα- εννοιολογικούς χάρτες για εισαγωγή στις νέες 

έννοιες- παραπομπές σε βίντεο ή αρχεία εικόνων για εμπέδωση και εξάσκηση- 

ακροστιχίδες και τεχνικές απομνημόνευσης για αποθήκευση των πληροφοριών (ή όποιον 

άλλο αποτελεσματικό τρόπο μαθαίνουν οι μαθητές σας)  

17. Ξεκινήστε με παράδειγμα επίλυσης δείχνοντας αναλυτικά τον τρόπο σκέψης που θέλετε 

να ακολουθήσουν οι μαθητές (βήματα ανάλυση έργου) και στη συνέχεια με ερωτήσεις 

κατευθύνετε τα βήματα επίλυσης 

18. Γράψτε εξ αρχής μια μικρή περίληψη του κειμένου που θα επεξεργαστούν οι μαθητές 

19. Φτιάξτε περιορισμένες ασκήσεις σε κάθε σελίδα και διαβαθμισμένης δυσκολίας, 

ξεκινώντας από το πιο απλό και εύκολο 

20. Ξεκινήστε την κάθε σελίδα με άσκηση ήδη εμπεδωμένη, ώστε να δημιουργήσετε ιστορικό 

επιτυχίας 

21. Δημιουργήστε στο πλάι βενιέτες καθοδήγησης (π.χ.              ) 

22. Υπογραμμίστε ή χρωματίστε τις λέξεις κλειδιά ή τους νέους όρους που θέλετε να εισάγετε  

23. Χρησιμοποιείστε ερωτήσεις κλειστού τύπου αρχικά και στη συνέχεια (μετά από 

κατευθύνσεις) δημιουργήστε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με κλιμακούμενη δυσκολία   

24. Δώστε στους μαθητές εναλλακτικούς τρόπους απάντησης (π.χ. να γράψουν, να 

ζωγραφίσουν, να παραπέμψουν σε κάποια πηγή κτλ)  

25. Για τους μαθητές με εξελιγμένες ικανότητες αναθέστε ένα μικρό project (με αναγωγές σε 

πηγές) όπου θα εργαστεί στον δικό του ρυθμό και θα το έχει έτοιμο στο τέλος της 

εβδομάδας  



26. Εναλλακτικά, δώστε φύλλα εργασίες σε ολιγομελείς ομάδες μαθητών να επεξεργαστούν 

υποέννοιες της κεντρικής θεματικής και στο τέλος συνθέστε και μοιράστε εκ νέου στους 

μαθητές το τελικό προϊόν 

27. Στο τέλος της κάθε άσκησης ή της σελίδας γράψτε τον χρόνο που αναμένετε να 

τελειώσουν οι ασκήσεις (να είστε ευέλικτοι και large!!)   

28. Οι ζωγραφιές και γενικά οι εικόνες να μην καταλαμβάνουν στη σελίδα μεγάλο χώρο, ούτε 

να υπερκαλύπτουν τις γραπτές πληροφορίες 

29. Φροντίστε να αφήνετε επαρκή χώρο για να γράψουν οι μαθητές τις απαντήσεις ή να 

κάνουν τις ασκήσεις  

30. Ενδιάμεσα των ασκήσεων μπορείτε να προσθέσετε παιχνίδια (π.χ. σταυρόλεξα- link που 

να παραπέμπουν σε σελίδες με παιγνιώδες υλικό)  

31. Ενσωματώστε, όπου είναι δυνατόν, ασκήσεις που να στοχεύουν στην αξιοποίηση και 

καλλιέργεια των διαφορετικών τύπων νοημοσύνης (γλωσσική, μαθηματική, μουσική, 

οπτικοχωρική κτλ)   

32. Εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε πόντους-βαθμούς δίπλα σε κάθε άσκηση. Στο τέλος της 

εβδομάδας και μετά από έναν αριθμό πόντων που θα ορίσετε ξεχωριστά για κάθε μαθητή 

θα δίνετε μια επιβράβευση εσείς ή οι γονείς για την οποία θα έχετε προσυμφωνήσει  

33. Δημιουργήστε εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης ώστε οι ίδιοι οι 

μαθητές να αξιολογούν την προσπάθεια και τον βαθμό οικειοποίησης των εννοιών που 

διδάχτηκαν  (π.χ. με ερωτήσεις, φατσούλες, κλίμακα κτλ)  

Τέλος,  

 Δημιουργήστε με τον δικό σας τρόπο σας κίνητρο επίτευξης και γνωστικές προκλήσεις  

στους μαθητές σας 

 

 Μην ξεχνάμε ότι πρωταρχικός στόχος δεν είναι η κάλυψη της ύλης, αλλά ο  βαθμός 

ενασχόλησης και βελτίωσης του κάθε μαθητή σε σχέση με τον εαυτό του. Είναι η 

συνεχής αλληλεπίδραση με τους μαθητές σας, είναι το «είμαι ακόμη εδώ για σένα»,  

για τη συναισθηματική τους ενδυνάμωση και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας σ’ 

αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.   

 

Μαγκούτη Ζωή  

Εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε.  
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