
Η Ερευνητική Εργασία ως πλαίσιο ανάπτυξης  
της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας-Μάθησης 

Ευαγγελία Αγγελίδου  

Βιολόγος – Δρ. Διδακτικής ΠΕ 

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 Δ´ ΔΔΕ Αθήνας 



Δίκαιη αξιολόγηση;;;;; 
«Για την επίτευξη μιας δίκαιης αξιολόγησης θα τίθεται σε όλους η ίδια εργασία:  

σκαρφαλώστε στο δέντρο»  

Μιχαήλ, Κ. (2012), Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης  



Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία-μάθηση; 
 

 Προσαρμογή της διδασκαλίας  

 ώστε να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα- 
στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των 
μαθητών/τριών  



Διαφοροποίηση 

 
 

 Μία άλλη Φιλοσοφία  
 

 
 Μεταμοντέρνο κίνημα  

 
 

 Γνωστική Ψυχολογία – Γνωσιακές επιστήμες 
 



Διαφοροποίηση 

 

Κύριες ιδέες-παραδοχές 
 
 Αποδοχή της διαφορετικότητας  

 
 

 Το περιεχόμενο και ο τρόπος διδασκαλίας σχετίζεται με τις ανάγκες, 
τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες των μαθητών.  
 

 Οι μαθητές οικοδομούν γνώση που βασίζεται στην αλληλεπίδραση 
των εμπειριών τους, του προσωπικού μαθησιακού τους επιπέδου και 
στυλ με τα νέα γνωστικά ερεθίσματα στα οποία εκτίθενται 



Βασικές παραδοχές  

Παραδοχή 1 
η γνώση δεν μεταδίδεται 
έτοιμη από τον/ην  
εκπαιδευτικό  προς τα παιδιά  
-όσο καλά κι αν «παραδίδει» 
το μάθημα.  
Το κάθε άτομο οικοδομεί τη 
γνώση με βάση τις 
προϋπάρχουσες ιδέες-
αντιλήψεις του 
(θεωρία του 
εποικοδομητισμού 
(constructivism).  

 Παραδοχή 2 
 
δεν μαθαίνουμε όλοι με 
τον ίδιο τρόπο… 
 
υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά μαθησιακά 
στυλ και ευφυΐες. 
 
 
 

http://www.mcli.dist.maricopa.edu/show/afa2001/students7.html


Βασικές παραδοχές-αρχές 

Μαθαίνουμε αυτό που 
είναι σημαντικό γι εμάς. 

 Μαθαίνουμε καλύτερα όταν 
κάτι μας ενδιαφέρει αλλά 
ταυτόχρονα μπορούμε να το 
κάνουμε - είναι επιτεύξιμο. 

Η μάθηση δεν είναι μόνο 
υποκειμενική υπόθεση αλλά 

κυρίως συμβαίνει μέσω 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Μαθαίνουμε καλύτερα όταν βασιζόμαστε σε στρατηγικές 

μάθησης, οι οποίες μαθαίνονται. 

Η μάθηση ενισχύεται μέσα 
σε ένα περιβάλλον 
ασφαλές & 
συναισθηματικά θετικό. 

http://www.mcli.dist.maricopa.edu/show/afa2001/students7.html


Η παραδοχή της Διαφοροποίησης 

 

Έχει αξία  

 Κοινωνική  

 Ακαδημαϊκή  

 Διδακτική 

 

 



Γιατί η ερευνητική εργασία  
αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

διαφοποιημένης διδασκαλίας; 

  
 Οι ερευνητικές Εργασίες παρέχουν το πλαίσιο για μεγαλύτερη 

διασύνδεση και διασταύρωση διαφορετικών δεδομένων για το ίδιο 
θέμα από πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και αυτό οδηγεί σε 
ουσιαστική μάθηση.  

 

 Η Διαφοροποίηση έχει τις ρίζες της και στηρίζεται βιβλιογραφικά και 
στην έρευνα σχετικά με τον εγκέφαλο – νευροεπιστήμες. 



Γιατί η ερευνητική εργασία  
αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

διαφοποιημένης διδασκαλίας; 

Τι μας λένε οι νευροεπιστήμες; 
 
Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα προτάσσουν ότι 

 
 Διδάσκοντας μέσω  πολλαπλών  μαθησιακών δρόμων-οδών 

δημιουργούνται περισσότερες διασυνδέσεις «dendritic pathways of 
access».  
 

 Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε  με τη διδακτική αξιοποίηση πολλών 
διαφορετικών αισθήσεων (όπως όραση, ακοή, οσμή) ή με διαθεματικές –
διεπιστημονικές προσεγγίσεις.  
 

  Όταν περισσότερες περιοχές του εγκεφάλου αποθηκεύουν τα δεδομένα 
για ένα θέμα, υπάρχει μεγαλύτερη διασύνδεση και διασταύρωση των 
δεδομένων από πολλούς αποθηκευτικούς χώρους και αυτό οδηγεί σε 
μάθηση.  
 



Γιατί η ερευνητική εργασία  
αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

διαφοποιημένης διδασκαλίας; 

  
  

 

Μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη διαφορετικών 
μαθησιακών στυλ και ευφυϊών 

 



 Ο Gardner  
και η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης 

 

 To 1983, o Gardner, δημοσίευσε το ανατρεπτικό βιβλίο του «Frames of Mind: The Theory of 
Multiple Intelligences» 

 - Γλωσσική ευφυΐα 

           - Λογικομαθηματική 

 -Μουσική ευφυΐα  

 -Χωροταξική ευφυΐα (Αντίληψη του χώρου) 

 -Ενδοπροσωπική ευφυΐα  

 -Διαπροσωπική ευφυΐα 

 -Νατουραλιστική-φυσιογνωστική ευφυΐα   

 -Σωματική - Κιναισθητική ευφυΐα.  

 

 Το σχολείο επικεντρώνεται στην καλλιέργεια δύο μόνο ευφυϊών: τη γλωσσική και 
λογικομαθηματική, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις υπόλοιπες.  

 

  



Ο Sternberg  υποστηρίζει 
ότι τα άτομα χαρακτηρίζονται 

κυρίως από τρείς μορφές νοημοσύνης 

Aναλυτική Πρακτική Δημιουργική 

-Βήματα στο συλλογισμό   

-Διαγράμματα Ροής  

- Σύγκριση  

- Αντιπαραβολή  

-Ανίχνευση Λάθους 

-Ταξινόμηση 

- Ομαδοποίηση  

-Λογικός Συλλογισμός  

-Κρίση και Κριτική 

-Επεξήγηση  

-Διατύπωση Υποθέσεων & 
Παραγωγή 
συμπερασμάτων 

-Εξήγηση με παραδείγματα 

της προβληματικής 

κατάστασης 

-Αναζήτηση 

ανάλογων 

καταστάσεων 

- Συγκεκριμένα 

παραδείγματα 

- Συγκεκριμένες 

δραστηριότητες 

- Επίλυση 

συγκρούσεων 

- Προσαρμογή 

σε νέες καταστάσεις 

- Εφευρετικότητα 

- Σχεδιασμός 

νέων πραγμάτων 

- Εναλλακτικές 

λύσεις και μέθοδοι 

-Παρατήρηση 

διαστάσεων  που 
συνήθως αγνοούνται 

- Διατύπωση 
δημιουργικών 

Υποθέσεων «Τι θα 
συνέβαινε εάν» 

- Δραματοποιήσεις 



Γιατί η ερευνητική εργασία  
αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη της 

διαφοποιημένης διδασκαλίας; 

 

 

 Οι Ερευνητικές Εργασίες παρέχουν πολλές 
δυνατότητες διαφοροποίησης, διότι προσφέρουν 
στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
δυνατότητες επιλογών σε πολλούς τομείς. 



 
Μία ερευνητική εργασία μπορεί να 

διαφοροποιηθεί ως προς 

Το περιεχόμενο και τους στόχους 
   

Τη διαδικασία-μεθοδολογία  
 Δραστηριότητες – υποερωτήματα 
 

Το σημείο εισόδου 
 

Το τελικό προϊόν (αξιολόγηση)  
 Διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους οι μαθητές θα εκφράσουν αυτά 

που έμαθαν 



Διαφοροποίηση  
Στο περιεχόμενο - το θέμα 

Ερευνητική  Εργασία Κλασσικό μάθημα 

Υλη - θέμα - περιεχόμενο 

μη προκαθορισμένο (ελεύθερη επιλογή) 

Υλη - θέμα - περιεχόμενο 

προκαθορισμένο από ΠΣ 

Υλη - Θέμα – περιεχόμενο 

 που αντλείται από την πραγματικότητα, 
συνδέεται με την εμπειρία και υποκινεί το 
ενδιαφέρον των μαθητών/τριών 

Υλη - Θέμα – περιεχόμενο  

Προερχόμενα από το ΠΣ 

Υλη - Θέμα – περιεχόμενο 

Προσεγγίζεται σε κυμαινόμενο Χρόνο 

Ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών  

Υλη - Θέμα – περιεχόμενο 

Προσεγγίζεται σε καθορισμένο Χρόνο 

 

Όχι άγχος με την ύλη 

Δυνατότητα επιλογής διαφοροποιημένου 
περιεχομένου από την αρχή 

Άγχος για την κάλυψη της ύλης  

Περιορισμένες δυνατότητες επιλογής 
διαφοροποιημένου περιεχομένου 



Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί  & τα προϊόντα τους 
 
Αγγελίδου, Ευ. (2011). ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  – Νέο πρόγραμμα σπουδών του διδακτικού –μαθησιακού πεδίου « Περιβάλλον και 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».  

Ερευνητική εργασία (1) 



Ενδεικτικά Θέματα-υποθέματα  
 

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) 
& τα προϊόντα τους 

 

Καλλιέργειες γενετικά  
τροποποιημένων  

φυτών  

Βασικά σημεία  

Νομοθετικού πλαισίου  

ΓΤΟ  

Βιοποικιλότητα και 
 ΓΤΟ 

 

Υπέρ και Κατά 
 από την παραγωγή 
 και χρήση των ΓΤΟ 

 

 

Από τις άγριες ποικιλίες  
φυτών  

στα ΓΤ φυτά 
 

Ευρώπη & Κόσμο  

Στον τόπο μου  

Στη χώρα μου  

Ανασυνδυασμένο  
DNA και ΓΤΟ 



Παράδειγμα 1  
Διαφοροποίηση στο Περιεχόμενο   

ανά τύπο νοημοσύνης κατά Sternberg  

 

 

 

 

 

 

Aναλυτική 
νοημοσύνη 

Πρακτική Δημιουργική 

(a) Οι ΓΤΟ στο 
μικροσκόπιο…. 

           Σχέση - διασύνδεση 
τεχνολογίας 
ανασυνδυασμένου DNA 
και ΓΤΟ 

 

            

(a) Η καλλιέργεια των ΓΤΟ 
στον τόπο μου, τη χώρα 
μου και την Ευρώπη 

 

 

(a) Σχηματική απόδοση 
των ΓΤΟ 

           Πώς θα αποδίδατε 
σχηματικά (με σκίτσα, 
εικόνες, λεζάντες) το 
σχηματισμό των ΓΤΟ; 

 



Παράδειγμα 2 
Διαφοροποίηση στα ερευνητικά ερωτήματα-υπο ερωτήματα  

ανά τύπο νοημοσύνης κατά Sternberg 

Aναλυτική 
νοημοσύνη 

Πρακτική Δημιουργική 

             

(a)       Ποιά ήταν η βασική 
προϋπόθεση (σημείο 
σταθμός) για την ανάπτυξη 
του ανασυνδυασμένου 
DNA; 

 

(a) Καλλιεργούνται ΓΤΟ και ποιοι; 
στον τόπο μου, τη χώρα μου 
και την Ευρώπη; 

 

 

 

(a) Τι θα γινόταν εάν …. 

Είχαμε  απελευθέρωση των ΓΤΟ 
σε όλες τις χώρες;   



Aναλυτική Πρακτική Δημιουργική 

Χαρτογράφηση εννοιών 
«Υπερ και κατά από 

παραγωγή και κατανάλωση 
ΓΤΟ» 

 

 

Μικρή έρευνα  

καταγραφής προϊόντων που 
προέρχονται από ΓΤΟ ή 

περιέχουν παράγωγα τους στο  
super market και τα ντουλάπια 

της κουζίνας 

 

Συνέντευξη  

από το γεωργό και το γεωπόνο 
της περιοχής μου για τις 

παραδοσιακές ποικιλίες φυτών 

 

 

 

Δραματοποιημένο 
επινόημα: Δίλλημα, 

Debate στο 
Ευρωκοινοβούλιο με θέμα: 

«Λέμε ναι ή όχι στην 
απελεύθερωση των  ΓΤΟ 
στην Ελλάδα και γιατί;  

Παράδειγμα 3  
Διαφοροποίηση στη Διαδικασία  

Δραστηριότητες ανά τύπο νοημοσύνης κατά Sternberg  



Ερευνητική Εργασία (2)  
ΣΠΙΡΤΑ  



ΣΠΙΡΤΑ 

Στις τέχνες 

-Θέατρο -Μουσική-Διαφήμιση 

Στη Χημεία 

Στην Οικονομία & τη 
Βιομηχανική παραγωγή  

του τόπου μας 

Στην Ιστορία 

http://www.alfaplus.gr/product.aspx?id=4011&lang=el


ΣΠΙΡΤΑ 

Στις τέχνες 
 

Χημεία  
Τα είκοσι υλικά –ουσίες του σπίρτου 

Από την έκρηξη …στη φλόγα 

Στην Ιστορία - Οικονομία – Βιομηχανία 
– Περιβάλλον του τόπου μας  

Θέατρο –κινηματογράφος –
κινούμενα σχέδια 

Μουσική  

Ήταν μία σπίθα στην αρχή… «Από τα σπίρτα στο 
τσακμάκι και τον 

αναπτήρα» 

Ποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον έχει 
το σπίρτο, ποιες ο αναπτήρας; 

«Το μονοπώλιο των σπίρτων»  
(μετά το Δυστυχώς εφτωχεύσαμε 

του Χ. Τρικούπη) 
Διαφήμιση  & Σπιρτόκουτο  

Εικαστικές παρεμβάσεις & Προώθηση 
διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των 

σπιρτόκουτων δια των εποχών  



 Ο καλλιτέχνης David Mach δημιουργεί 
απίστευτα γλυπτά χρησιμοποιώντας σπίρτα 
εδώ και 30 χρόνια. 

Εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα 



Εντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα 



Eντυπωσιακά γλυπτά από σπίρτα 



Παράδειγμα 4  
Διαφοροποίηση στα σημεία εισόδου  

ανά τύπο κατά Gardner 

 

 

Νοημοσύνες κατά 
Gardner 

Σημεία εισόδου 

Γλωσσική     Αφήγηση (Story telling) 

Λογικομαθηματική Η χημεία σε ένα ταπεινό σπίρτο  

Μουσική ευφυΐα  Μουσική 

Ήταν μία σπίθα μια φορά…Το κερί το σπαρματσέτο 

Ενδοπροσωπική ευφυΐα  

Διαπροσωπική ευφυΐα 

Θέατρο –κινηματογράφος –κινούμενα σχέδια 

«Από την τέχνη των φυλακισμένων στις εκθέσεις 
μεγάλων δημιουργών» 

Νατουραλιστική-φυσιογνωστική 
νοημοσύνη 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση του 
αναπτήρα  

Σωματική - Κιναισθητική ευφυΐα.  Πειράματα σχετικά με τη χημεία του σπίρτου - Θέατρο  

Χωροταξική ευφυΐα (Αντίληψη του 
χώρου) 



Παράδειγμα 5  

Διαφοροποίηση στην αξιολόγηση  
ανά τύπο κατά Gardner 

 

 

Νοημοσύνες κατά Gardner Αξιολόγηση 

Γλωσσική   
  

Αφήγηση (Story telling) 

Εργασία:«Από τα σπίρτα στο τσακμάκι και τον αναπτήρα» 

Λογικομαθηματική Εργασία: Οι διαφορετικές χημικές ουσίες του σπίρτου και ο ρόλος 
τους –  

Οικονομικές συνέπειες από το μονοπώλιο των σπίρτων 

Μουσική ευφυΐα  Μουσική   

Μία μικρή μουσική παράσταση με τραγούδια με σχετικό 
περιεχόμενο 

Ενδοπροσωπική ευφυΐα  

Διαπροσωπική ευφυΐα 

Θέατρο –κινηματογράφος –κινούμενα σχέδια 

Εργασία: Εικαστικές παρεμβάσεις & Προώθηση διαφημιστικών 
μηνυμάτων μέσω των κουτόσπιρτων δια των εποχών  

Νατουραλιστική-φυσιογνωστική 
νοημοσύνη 

 Εργασία: Ποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον έχει το σπίρτο ποιες ο 
αναπτήρας; 

Σωματική - Κιναισθητική ευφυΐα.  Βασικά πειράματα για τη Χημεία ενός σπίρτου  

 (πειράματα  & Θέατρο) 

Χωροταξική ευφυΐα (Αντίληψη του 
χώρου) 
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