
Γιϊργοσ Κόςυβασ   
Εκπαιδευτικόσ κλ. ΠΕ3, Δρ Παιδαγωγικισ, Med, DES   

Γυμνάςιο-Λφκειο Λονδίνου,  

ΘΕΜΑ: Οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ ςτο 
Λφκειο: Κακοριςμόσ κζματοσ και  

διερευνθτικά ερωτιματα  

Σεμινάριο ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ 
το Ελλθνικό Γυμνάςιο-Λφκειο Λονδίνου 

9 επτεμβρίου 2016, ϊρα 10 π. μ. 



Γιατί Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ ; 

ζεκεηώλσ 2 ζεκεία (+,-) 

Μπορεί να αλλάξει το κλίμα του Λυκείου;              



Οι εκπαιδευτικζσ  καινοτομίεσ μποροφν να 
αλλάξουν τθν κουλτοφρα του Λυκείου;              

• Οι εκπαιδευτικζσ καινοτομίεσ είναι 

ςθμαντικζσ αλλά και δφςκολεσ, διότι: 

ςτθρίηονται ςε πρωτότυπεσ ιδζεσ και 

οδθγοφν ςε αλλαγζσ : ςτθ  νοοτροπία, τισ 

πρακτικζσ και τθ γενικότερθ κουλτοφρα 

του ςυςτιματοσ (ςχολείου).  

• Σα κοινωνικά ςυςτιματα αντιςτζκονται 

ςτισ αλλαγζσ και θ επιτυχία των 

εκπαιδευτικϊν καινοτομιϊν απαιτεί 

προετοιμαςία, ςτιριξθ και ςυνζπεια. 

 



 

Η ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΩΝ 
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

“Οη Εξεπλεηηθέο Εξγαζίεο πξέπεη λα 

δηεμάγνληαη ζε θιίκα δξάζεο, 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ραξάο ζηνηρεία πνπ ηόζν 

απνπζηάδνπλ από ηα ζρνιεία καο”, (ζ. 81, 

Βηβιίν Εθπαηδεπηηθνύ) 



Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ 

ΜΕΡΟ 1 

ΜΕΡΟ 2 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr). 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΜΟΣ -01.pdf
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΜΟΣ -02.pdf
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Οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ: ταυτότθτα 

• υλλογικζσ ζρευνεσ λυκειακοφ επιπζδου με χριςθ 

εννοιϊν, γενικεφςεων, αρχϊν, γνϊςεων, ικανοτιτων 

που ςυμπλζουν με τα Π των μακθμάτων.           

• Οι  Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ, κακιερϊκθκαν από το ςχολικό 

ζτοσ 2011-2012 ωσ διακριτι μονάδα του Προγράμματοσ 

πουδϊν του Λυκείου 

•  Οι μακθτζσ/τριεσ, αφοφ επιλζξουν ανάλογα με το 

ενδιαφζρον τουσ ζνα από τα προςφερόμενα κζματα, 

ςυνεργάηονται ςε μικρο-ομάδεσ των τριϊν ζωσ ζξι 

μακθτϊν/τριων και κζτουν ερωτιματα επιςτθμονικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ, καλλιτεχνικοφ και 

τεχνολογικοφ ενδιαφζροντοσ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ: οριςμόσ (ςυνζχεια) 

• τθ ςυνζχεια μελετοφν ςυςτθματικά 

και ςυνεργατικά τα ερευνθτικά ερωτιματα με τθ χριςθ 

πρόςφορων και κακιερωμζνων ερευνθτικϊν μεκόδων.  

• Σζλοσ, παρουςιάηουν τα αποτελζςματά τουσ με τθ 

μορφι ερευνθτικισ ζκκεςθσ και τεχνιματοσ, το οποίο 

μπορεί να ζχει τθ μορφι καλλιτεχνικοφ 

δθμιουργιματοσ, τεχνολογικισ καταςκευισ ι 

παρζμβαςθσ ςτθν τοπικι κοινωνία. 

• Οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ δεν ςυνιςτοφν οφτε 

πανεπιςτθμιακι εργαςία οφτε ευχάριςτεσ 

δραςτθριότθτεσ χωρίσ ακαδθμαϊκό προςανατολιςμό. 

 



Τι προςφζρουν οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ; 

Δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ/τριεσ: 

• να αφιςουν πίςω τθν απομνθμόνευςθ και να 

αςχολθκοφν με ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν ι τουσ 

ενδιαφζρουν. 

• να μάκουν να ςυνεργάηονται, να παίρνουν αποφάςεισ, 

να ακολουκοφν τα ερευνθτικά τουσ ενδιαφζροντα, να 

αρκρϊνουν τον δικό τουσ λόγο.  

• να κρίνουν ανκρϊπινεσ επιλογζσ και πράξεισ, κυρίαρχα 

πρότυπα, κοινωνικο-πολιτικά και θκικά διλιμματα τθσ 

εποχισ μασ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι παιδαγωγικζσ αρχζσ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

• Θ διερευνθτικι 
προςζγγιςθ τθσ 
μάκθςθσ                                                    

• Θ διεπιςτθμονικι 
ςυνεργαςία των  
κακθγθτϊν                                                       

• Θ ομαδικι ςυνεργαςία 
των μακθτϊν 

• Θ διαφοροποίθςθ 
περιεχομζνου και 
διαδικαςίασ 



 
 
 
 
 

1. Θ αρχι τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ  

• Παραπζμπει ςε κζματα ευρφτερου ενδιαφζροντοσ για τον φυςικό και 

κοινωνικό κόςμο (Βιβ. Εκπ., ς. 16). Θ εκκίνθςθ γίνεται με ηωντανά και 

επίκαιρα ερωτιματα που αντλοφνται από τθν κακθμερινι ηωι των 

μακθτϊν και μακθτριϊν. 

• Αντί τθσ πακθτικισ απορρόφθςθσ ετοιμοπαράδοτων πλθροφοριϊν 

προζχει θ αναηιτθςθ, ενεργθτικι ανακάλυψθ και επανεφεφρεςθ 

ενδιαφζρουςασ γνϊςθσ.   

• Διενεργείται κριτικι ςυςχζτιςθ πρωτογενϊν δεδομζνων με τον 

επιςτθμονικό προβλθματιςμό και διαμόρφωςθ τεκμθριωμζνων 

απαντιςεων και ςυμπεραςμάτων. 

• Ο μακθτισ δεν τρϊει τα ζτοιμα, αλλά γίνεται «μικρόσ ερευνθτισ».  



 2. Θ  αρχι τθσ διεπιςτθμονικισ 
ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν 

• Θ ςτενότθτα και μονομζρεια των ξεχωριςτϊν 

μακθμάτων και ο κατατεμαχιςμόσ τθσ φλθσ οδθγοφν ςε 

αποςπαςματικζσ γνϊςεισ. 

• Σα ςφγχρονα προβλιματα χαρακτθρίηονται από 

πολυπλοκότθτα και αλλθλεξάρτθςθ που απαιτοφν 

αλλθλοςυςχζτιςθ διαφορετικϊν κλάδων, 

«διακεματικζσ προςεγγίςεισ» και ςυνεξζταςθ των 

καταςτάςεων ωσ ενιαίο ΟΛΟΝ.  

• Θ διεπιςτθμονικι ςυνζργεια δίνει ηωι ςτουσ ςχεδόν 

ςτεγνοφσ και αποξενωμζνουσ κλάδουσ τθσ μάκθςθσ 

και βοθκάει το δζντρο τθσ γνϊςθσ να καρποφοριςει.  

 
 



3. Θ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία:  βάςει 
ενδιαφερόντων και δυνατοτιτων 

• Με τθ διαφοροποίθςθ του ςχολικοφ πλθκυςμοφ, θ εικόνα ενόσ 

τμιματοσ όπου οι μακθτζσ εργάηονται ςτο ίδιο επίπεδο, με τα ίδια 

υλικά και τθν ίδια βοικεια, ενϊ ο εκπαιδευτικόσ διδάςκει με ζναν 

μοναδικό τρόπο νζεσ ζννοιεσ,  είναι ανεπαρκισ να αντιμετωπίςει τισ 

μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

• Οι διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ  λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ 

ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του μακθτι τα ιδιαίτερα 

ενδιαφζροντά του, τουσ δικοφσ του ρυκμοφσ μάκθςθσ, το  

προςωπικό ςτυλ μάκθςθσ, ςκζψθσ και κατανόθςθσ, το πολιτιςμικό 

του υπόβακρο, τθν αυτο-αντίλθψι του. 

• Αποτρζπει τθν ομοιομορφία παρζχοντασ «ίςεσ ευκαιρίεσ άνιςθσ 

μεταχείριςθσ».  



 
 

4. Θ αρχι τθσ ομαδοςυνεργατικισ 
οργάνωςθσ  των μακθτϊν   

(Ολομζλεια & μικρο-ομάδεσ) 

Θ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία βοθκά ςτθν 
ολόπλευρθ ανάπτυξθ του μακθτι ςτουσ τομείσ:  
ςυναιςκθματικό, κοινωνικό, γνωςτικό και θκικό.  

“Η ομάδα είναι κάτι 
περιςςότερο από το 

άκροιςμα των 
επιμζρουσ ατόμων”. 

Μορφολογικι Ψυχολογία  



Ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ  



 
 

Οι ομαδοςυνεργατικζσ αλλθλεπιδράςεισ και θ 
εξζλιξθ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν των μακθτϊν  



Διδαςκαλία E. E.: Ρρϊτθ ανάκεςθ 

• τθν εποπτεία και κακοδιγθςθ των Ερευνθτικϊν 

Εργαςιϊν ορίηεται ωσ «πρϊτθ ανάκεςθ» όλων των 

ειδικοτιτων.  

• Ωςτόςο θ ειδικότθτα ι οι ειδικότθτεσ που κα 

αναλάβουν τθν εποπτεία και τθν κακοδιγθςθ τθσ κάκε 

ερευνθτικισ εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςυναφισ με 

το υπό πραγμάτευςθ κζμα.  

• Τθ ςυνάφεια αυτι τθν κρίνει ο ςφλλογοσ διδαςκόντων.  

•  Θ επίβλεψθ διενεργείται μόνο από ζναν εκπαιδευτικό. 

Θ ςυνδιδαςκαλία ςτο πρόγραμμα προβλζπεται μόνο 

όταν οι εκπαιδευτικοί δεν ςυμπλθρϊνουν διδακτικό 

ωράριο.  



Θ Ερευνθτικι Εργαςία ςτθν τάξθ 

 Για τθ διεξαγωγι των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν 

προβλζπεται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα για όλα 

τα τμιματα του Γενικοφ Λυκείου ζνα 

ςυνεχόμενο δίωρο ςτθν Αϋ τάξθ και 1 ϊρα ςτθ 

Βϋ τάξθ του Γενικοφ Λυκείου τθν εβδομάδα, 

κατά βάςθ εντόσ του ςχολείου, ςε κζμα που 

ζχουν επιλζξει οι μακθτζσ.  



Τα κζματα που κα προτακοφν πρζπει να 
εμπίπτουν ςε 3 τουλάχιςτον κφκλουσ (ς. 21)  : 

Ανκρωπιςτικζσ 
και Κοινωνικζσ 

Επιςτιμεσ 

Μακθματικά, 
Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ & 
Τεχνολογία 

Τζχνθ και 
Ρολιτιςμόσ 

Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ 
Ανάπτυξθ 



Διακλαδικότθτα και αλλθλοςυςχετίςεισ 

Ζτςι διαςφαλίηεται θ διαςπορά τθσ κεματολογίασ και 
ο αποκλειςμόσ τθσ κεματικισ μονομζρειασ. 



Σκοποί ερευνθτικϊν εργαςιϊν (ς. 20) 

• Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, (αυτο-)κριτικισ ςτάςθσ και 
ικανοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων. 

• Θ βακφτερθ κατανόθςθ του φυςικοφ και κοινωνικοφ 
κόςμου. 

• Θ επίλυςθ προβλθμάτων και θ λιψθ αποφάςεων ςε 
πραγματικζσ καταςτάςεισ  

• Θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων/ικανοτιτων επικοινωνίασ, 
ςυνεργαςίασ, ζρευνασ.  

• Θ καταςκευι ποικίλθσ φφςθσ αντικειμζνων και 
τεχνθμάτων και θ καλλιτεχνικι ζκφραςθ. 

• Θ κοινι αναηιτθςθ και δθμιουργία ενδιαφζρουςασ 
γνϊςθσ και θ ςυγγραφι τθσ ομαδικισ εργαςίασ. 



Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 

Ροφ κζλω να πάω; 
Σο ςχεδιάηει ο εκπαιδευτικόσ 

Ποιερ είναι οι οςζιαζηικέρ έννοιερ και ιδέερ; 
Τν πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά 



Με ποια κριτιρια επιλζγουμε τα κζματα 

• Να τονϊνουν τα μακθςιακά κίνθτρα των μακθτϊν 

(περιζργεια, ζκπλθξθ, χαρά τθσ ανακάλυψθσ, κ.λπ.) 

• Να λαμβάνεται υπόψθ το γνωςτικό υπόβακρο των παιδιϊν. 

• Να προζρχονται από τα βιϊματα και τον κοινωνικό περίγυρο 

των μακθτϊν. 

• Να παρζχουν δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ ςε όλα τα παιδιά. 

• Να προςφζρει ποικιλία ςτθ δράςθ (ΣΠΕ, χειραπτικά μζςα, 

παιγνίδια, κοινι αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ). 

• Να μυεί τουσ μακθτζσ ςτθν επιςτθμονικι μζκοδο.  

• Να ενδείκνυνται για τθν κριτικι ςτάςθ (π.χ αλλαγι αρνθτικϊν 

ςυνθκειϊν, απόκτθςθ κετικϊν διακζςεων).  

 



Συνδυαςμόσ ενδιαφερόντων και μακθμάτων 

• Βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι κεμάτων είναι θ 

ςυςχζτιςθ πραγματικϊν καταςτάςεων που βιϊνουν οι 

μακθτζσ με ενότθτεσ των μακθμάτων που διδάςκονται. 

 «Η επιλογι κζματοσ και δραςτθριοτιτων κα ζχουν 

αναφορζσ ςτα περιεχόμενα των διδαςκόμενων 

μακθμάτων» (ς.29) 

«να δουν οι μακθτζσ τισ προεκτάςεισ των 

μακθμάτων ςε αυκεντικζσ καταςτάςεισ ηωισ» (ς. 60 



Το αυτοκίνθτο.  

Το κραςί ςτθ ηωι μασ. 

Ιλιοσ αςτείρευτθ πθγι ενζργειασ 

Ικθ και ζκιμα.  

 Λςτορικά ςχολεία τθσ Ακινασ. 

Θ αρχιτεκτονικι ςτο Μεςαίωνα. 

Τα απορρυπαντικά ςτθ ηωι μασ 

Χρϊματα και αρϊματα 
 

Παπαδείγμαηα θεμάηυν πος δόθηκαν:  



 Μακθματικά: μια παράξενθ γλϊςςα. 

 Θ παραβολι ςτθν τάξθ και ςτθν πράξθ 

 Μονάδεσ μζτρθςθσ από το χκεσ ςτο ςιμερα 

 Fractals ςτθ φφςθ και ςτθν τζχνθ.  

 Ρλακοςτρϊςεισ ςτθν τζχνθ και ςτθν τεχνικι 

 Από τον Γουτεμβζργιο ςτο θλεκτρονικό βιβλίο 

 Από τον φοφρνο με ξφλα ςτο φοφρνο μικροκυμάτων. 

 Τα πράγματα που οι μακθτζσ δεν τολμοφν να 

ρωτιςουν.  

 Μετανάςτευςθ ηϊων και ανκρϊπων. 

 Μεςόγειοσ κάλαςςα λαϊν και πολιτιςμϊν 

Παπαδείγμαηα θεμάηυν πος δόθηκαν:  



Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 

ΚΑΣΙ + ΚΑΣΙ  ΆΛΛΟ 
  

(ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ) 

• Σχολείο και διαφορετικότθτα 
• Κινθτό τθλζφωνο και περιοδικό ςφςτθμα 
• Τα ςτερεότυπα των φφλων ςτο δθμοτικό τραγοφδι.  
• Άκλθςθ και πρωτακλθτιςμόσ  
• Μακθματικά και λογοτεχνία 

• Υγεία και διατροφι.  

• Αλλαντικά και χθμικά πρόςκετα. 



Διαμόρφωςθ Κζματοσ, Ρροςδιοριςμόσ Εφρουσ  

• υνδιαμόρφωςθ κεμάτων από κακθγθτζσ και μακθτζσ 

• Προςδιοριςμόσ κατάλλθλου εφρουσ κζματοσ. Σρόποι 
περιοριςμοφ κζματοσ μζςω:    

Χρονικοφ Προςδιοριςμοφ,                                        

Σοπικοφ Προςδιοριςμοφ,                            

Κατθγοριακοφ Προςδιοριςμοφ  

 

Θζματα διαχωρίηονται ςε υπο-κζματα με ενεργό 
ςυμμετοχι μακθτϊν. 



Ραράδειγμα Ρεριοριςμοφ Κζματοσ , Ερωτθμάτων Επεξεργαςίασ 

ΕΥΥΤΑΤΟ ΚΕΜΑ: Θ Τζχνθ ςτθν Υπθρεςία των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων  

Τρία Υπο-κζματα 

(κατθγοριακόσ  & 

χρονικόσ περιοριςμόσ) 

Ερευν.  Ερωτιματα 

Συλλογισ Δεδομζνων 

για κάκε Υπο-κζμα  

Ερευνθτικά Ερωτιματα                             

Επεξεργαςίασ Δεδομζνων 

Λ. ΜΟΥΣΛΚΘ                              

α.  18ου Αιϊνα                       

β. 19ου Αιϊνα                         

γ. 20ου Αιϊνα 

 

ΛΛ.  ΗΩΓΑΦΛΚΘ                                 

α.  18ου Αιϊνα                      

β. 19ου Αιϊνα                         

γ. 20ου Αιϊνα 

 

ΛΛΛ.  ΓΛΥΡΤΛΚΘ                              

α.  18ου Αιϊνα                      

β. 19ου Αιϊνα                         

γ. 20ου  Αιϊνα  

.               

Α. Ροιοι καλλιτζχνεσ, 

ποια τα  ζργα τουσ 

και ποια δικαιϊματα 

προβάλλουν ; 

Β. Ρϊσ ςχετίηονται τα 

προβαλλόμενα με  

πλαίςιο εποχισ τουσ; 

Γ. Ροιεσ αντιδράςεισ  

των ζργων ςτθν 

εποχι τουσ και γιατί; 

Δ. Κατά τθ ςφγχρονθ 

εποχι αποκτοφν 

επικαιρότθτα και 

γιατί ; 

Α. Ροια  κατθγορία ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων προβάλλεται ανά είδοσ τζχνθσ, 
ανά καλλιτζχνθ και ανά αιϊνα; 

Β. Ροια ζργα ποιου καλλιτζχνθ απζκτθςαν 
κοινωνικό και πολιτικό νόθμα ςτθν κοινι 
γνϊμθ χωρίσ αυτό να είναι ςτθν πρόκεςθ 
του καλλιτζχνθ και γιατί;  

Γ. Ροια δικαιϊματα παραμζνουν διαχρονικά 
ςτακερά  ςε όλα τα  είδθ τζχνθσ;  

Δ. Ροια δικαιϊματα παρουςιάηουν εποχιακι 
επικαιρότθτα και γιατί;  

Ε. Ροιεσ διαφορζσ παρατθροφνται ανά είδοσ 
τζχνθσ και γιατί;  

Στ. Ροιοι καλλιτζχνεσ πλιρωςαν ακριβό 
τίμθμα για το ζργο τουσ και πϊσ; 



1. Ζννοιεσ Υπερ-κλαδικισ Χριςθσ ωσ Κζμα 

Επανάςταςθ                . Μοτίβα  

1. Κοινωνικι                     . Φφςθ, Fibonacci 

2. Εκνικι                           . Αρχιτεκτονικι 

3. Βιομθχανικι                  . Ποίθςθ 

4. Καλλιτεχνικι                  . Εικαςτικά 
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2. Kλαδικι Ζννοια ωσ Κζμα 

Α. Γεωγραφικόσ Ρροςανατολιςμόσ 

• Ναυτικοί και εξζλιξθ οργάνων προςανατολιςμοφ 

• Ναυαγοί ςτθ λογοτεχνία αναηθτοφν τρόπουσ 
προςανατολιςμοφ 

• Προςανατολιςμόσ ηϊων 

 

Β. Επανάςταςθ του 21 

• Εκνικι ςυνείδθςθ αγωνιςτϊν 

• Φιλελλθνιςμόσ 

• Ηωγραφικι και επιδράςεισ ςτθ διεκνι γνϊμθ 
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3. Κζματα με Φυςικι & Κοινωνικι Διάςταςθ 
ι με Αναφορά ςτο Τότε/Τϊρα, Εδϊ/Αλλοφ 

Α. Αλκοόλ και Αλκοολιςμόσ 

Αλκοόλ ωσ χθμικι ζνωςθ και δράςεισ του 

Αλκοόλ ωσ προϊόν ευρείασ κοινωνικισ χριςθσ και 
κατάχρθςθσ  

Β. Ολυμπιακά Αγωνίςματα τότε και τϊρα                             
(α) αγωνίςματα: ςυνζχεια, αλλαγι & εξζλιξθ                                      
(β) τεχνολογία των αγωνιςμάτων τότε/τϊρα                             
(γ) διατροφι ςτθν αρχαιότθτα & ςτισ θμζρεσ μασ                                      
(δ) απολαβζσ ςτθν αρχαιότθτα & ςτισ θμζρεσ μασ 
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Κζμα, Υποκζματα, διερευνθτικά ερωτιματα 

Όζο πιο οπγανικά ζςνδέονηαι μεηαξύ ηοςρ ηο 

θέμα με ηα ςπο-θέμαηα, και ηα ςπο-θέμαηα με ηα 

επωηήμαηα και ηα ςπο-επωηήμαηα και αςηά με 

ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηόζο πιο ζςνεκηική είναι η 

έπεςνα και πιο αξιόπιζηα ηα ζςμπεπάζμαηά ηηρ 

(ζει. 57-58).  



Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 

• Εκπαίδευςθ και φτϊχεια. 

• Η εκπαίδευςθ καταπολεμά τθ φτϊχεια. 

• υμβάλλει θ εκπαίδευςθ ςτθν 
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και πϊσ;  

• Ρϊσ επθρεάηει θ οικονομικι κρίςθ τισ 

εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ βλζψεισ 

των μακθτϊν;  

• Χρυςι τομι: Θ ομορφιά των Μακθματικϊν ι 

τα μακθματικά τθσ ομορφιάσ; 



Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 

Ποιερ είναι οι οςζιαζηικέρ έννοιερ και ιδέερ; 

Ποια είναι ηα διεπεςνηηικά επυηήμαηα; 
Τν πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά 



Από το κζμα ςτα διερευνθτικά ερωτιματα  

Θζμα: Ποιεσ είναι οι αντιλιψεισ των μακθτϊν για τθ 
ςχολικι πεικαρχία; 

Ενδεικτικά διερευνθτικά ερωτιματα των μακθτϊν:  

• Σι είναι ςχολικι πεικαρχία; 

• Πϊσ πιςτεφουν οι μακθτζσ ότι θ ςχολικι πεικαρχία 
ςχετίηεται με τθν ποιότθτα τθσ ςχολικισ ηωισ; 

• Πϊσ πιςτεφουν οι μακθτζσ ότι θ ςχολικι πεικαρχία 
ςχετίηεται με τθ ςχολικι επίδοςθ; 

• Πϊσ πιςτεφουν οι μακθτζσ ότι θ ςχολικι πεικαρχία 
ςχετίηεται με τθν προςωπικι τουσ αςφάλεια και τα 
δικαιϊματά τουσ; 



  Διερευνθτικά Ερωτιματα (υπο-) Κεμάτων:            
Βαςικι Ρροχπόκεςθ τθσ Πλθσ Διαδικαςίασ    

• Χωρίσ ςαφι διερευνθτικά ερωτιματα οι εργαςίεσ είναι 
εγκυκλοπαιδικά λιμματα. 

• Σα διερευνθτικά ερωτιματα κακορίηουν:                

1. φπαρξθ ζρευνασ και το είδοσ τθσ ζρευνασ,  

2. ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ,                                        

3. ερευνθτικά εργαλεία,                                       

4. πθγζσ αναηιτθςθσ δεδομζνων,                                           

5. μζκοδο επεξεργαςίασ δεδομζνων για αποφυγι  
φαινομζνου αντιγραφισ και ςυρραφισ. 

• Σα διερευνθτικά ερωτιματα κακορίηουν ποικιλία ικανοτιτων 
που κα αναπτφξουν οι μακθτζσ.  

 



Κακοριςμόσ κζματοσ και διερευνθτικά ερωτιματα 

Ποια είναι θ ουςιαςτικι γνϊςθ/ 

ικανότθτα-δεξιότθτα /ςτάςθ - ςυμπεριφορά 

τθν οποία επιδιϊκω να αποκτιςουν οι μακθτζσ μου; 

Δξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ – δεμηνηήησλ - ζηάζεσλ 

Ροφ κζλω να πάω; 
Τι πρζπει να μάκουν τα παιδιά; 



Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 

Ποιερ είναι οι οςζιαζηικέρ έννοιερ και ιδέερ; 

Σα κζματα που κα πραγματευτοφν οι μακθτζσ κα 

πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ, τα 

προβλιματα, τισ απορίεσ, και ανθςυχίεσ τουσ  

που πθγάηουν από τθν κακθμερινότθτα και τον 

κοινωνικό τουσ περίγυρο και να αφοροφν και το 

ςιμερα.  



Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

Ο καταιγιςμόσ ιδεϊν (brainstorming) είναι μία τεχνικι 
δθμιουργικισ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω ανταλλαγισ 
ιδεϊν ςτο πλαίςιο μίασ άτυπθσ ςυγκζντρωςθσ.  

http://www.searchenginepeople.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/brainstorming-session.jpg


Εννοιολογικόσ χάρτθσ  

Μία μζκοδοσ που ςτθρίηει τον ιδεοκαταιγιςμό είναι 
θ δθμιουργία ενόσ νοθτικοφ χάρτθ (Concept Map).  

ζνασ ΕΝΝΟΛΟΛΟΓΛΚΟΣ 
ΧΑΤΘΣ 

ζννοιεσ 

ςυνδετικζσ 
φράςεισ 

ςχζςεισ 

αποτελείται  
από 

δείχνει 

μεταξφ 

αποτελείται  
από 



Εννοιολογικόσ χάρτθσ: τα ηϊα  



Θζμα : Σι γνωρίηω για τθ γάτα; 



γάηα άνθπυπορ 

τάπι 

μικπά 

Γράφω  ζννοιεσ που ςχετίηονται με το κζμα 

ηπίσυμα 



γάηα 

ηξίρσκα 

άλζξσπνο 

ςάξη 

κηθξά 

υνδζω τισ ζννοιεσ και γράφω τισ ςυνδετικζσ φράςεισ 

δεη θνληά 

έρεη 

ηξώεη 

γελλά 



γάηα 

κηθξά 

ςάξη 

άλζξσπνο 

ηξίρσκα 

Προςκζτω νζεσ ζννοιεσ ςτο χάρτθ  

δεη θνληά 

έρεη 

ηξώεη 

γελλά 

καηοικίδιο 

γη απηό νλνκάδεηαη 

ζκύλορ 

είλαη ν 

πονηίκια 

θίδια 
ηξώεη 

ζειαζηηθό είλαη 

ηξώεη 



γάηα 

ηξίρσκα 

άλζξσπνο 

ςάξη 

κηθξά 

Διαζηασρώμω έμμοιες  

δεη θνληά 

έρεη 

ηξώεη 

γελλά 

καηοικίδιο 

γη απηό νλνκάδεηαη 

ζκύλορ 

είλαη ν 

πονηίκια 

θίδια 
ηξώεη 

ζειαζηηθό είλαη 

ηξώεη 



γάηα 

ηξίρσκα 

άλζξσπνο 

ςάξη 

κηθξά 

Ομαδοποιώ έμμοιες και ιεραρτώ 

δεη θνληά 

έρεη 

ηξώεη 

γελλά 

καηοικίδιο 

γη απηό νλνκάδεηαη 

ζκύλορ 

είλαη ν 

ζειαζηηθό είλαη 

πονηίκια 

ηξώεη 

θίδια 
ηξώεη 



Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 

Ροφ κζλω να πάω; 

Ποια είναι ηα οςζιαζηικά επυηήμαηα ηυν παιδιών 

για ηιρ έννοιερ και ηιρ ιδέερ ηος θέμαηορ; 

(επωηήμαηα πος να ζσεηίζονηαι με ηην ηλικία, ηα 

ενδιαθέπονηα, ηην καθημεπινόηηηα και ηιρ αναζηηήζειρ 

ηων παιδιών) 



Σι κινδφνουσ κρφβουν τα κοινωνικά δίκτυα;   

Πϊσ αντιμετωπίηουν οι χριςτεσ του Facebook 
ηθτιματα ιδιωτικότθτασ;                                    

• Σι είναι το Facebook, τι είναι ιδιωτικότθτα 

• Ποιεσ πλθροφορίεσ χρειάηομαι για να αναλφςω το κζμα; 
Γιατί θ ιδιωτικότθτα είναι ηιτθμα; 

• Γιατί με αφορά; 

• Ναι ι όχι ςτο Facebook; Γιατί; 

• Σι προκαλεί τα προβλιματα ιδιωτικότθτασ ςτο Facebook; 

• Πϊσ προςτατεφομαι; Σι μπορϊ να προςζχω; 

• Σι μπορϊ να κάνω ϊςτε να απολαμβάνω το Facebook με 
αςφάλεια;  

Κακοριςμόσ κζματοσ και διερευνθτικά ερωτιματα 



Τη πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά; 

• Γνώζη (πξαγκαηνινγηθέο εξσηήζεηο) 

• Ικανόηηηα-δεξιόηηηα (εξσηήζεηο αλάιπζεο) 

• ηάζη–ζςμπεπιθοπά (εξσηήζεηο θξηηηθήο ζθέςεο) 

Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 

Ροφ κζλω να πάω;  
Τι πρζπει να μάκουν τα παιδιά; 



Τα Ερευνθτικά Ερωτιματα   
 

• Ρραγματολογικά ερωτιματα:  
 «Σι», «Πότε», «Πόςο», «Ποιοσ», «Ποφ». 
  

• Ερμθνευτικά ερωτιματα:  
 «Γιατί», «Πϊσ», «Αιτίεσ-ςυνζπειεσ». 
  

• Κριτικισ ανάλυςθσ ερωτιματα: (αξίεσ, αντιδράςεισ, ςτάςεισ, 
επιλογζσ, ενδιαφζροντα, ςυμφζροντα,  κοςμοκεωρία):  
 «Πϊσ μασ επθρεάηει …;»,  
 «Τπάρχουν αναλογίεσ με το ςιμερα;»,  
 «Ποιεσ ςτάςεισ/αξίεσ/ιδζεσ προβάλλονται;» 
 «Σι προτείνουμε;»,  
 «Ποιοι  ενδιαφζρονται, ποιοι ωφελοφνται/ βλάπτονται»; 
 κ.λπ.  



Ρραγματολογικά ερωτιματα:  
«Σι», «Πότε», «Πόςο», «Ποιοσ», «Ποφ». 

Σι είναι ……………………….  

Γιατί ………………………… αξίηει να αναλυκεί; 

Ποιεσ πλθροφορίεσ είναι απαραίτθτεσ για 
να κατανοιςω ………………………………………….. 

Ποια είναι τα είδθ ……………………………………. 

Ποιοι ζχουν ςχζςθ με ………………………………… 

Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 



Ερμθνευτικά ερωτιματα:  
«Γιατί», «Πϊσ», «Αιτίεσ - ςυνζπειεσ». 

 

Ποιεσ είναι οι αιτίεσ ………………………… 

Ποια είναι τα αποτελζςματα – οι επιδράςεισ 
………….. 

Επιχειριματα υπζρ ………………………………… 

Επιχειριματα κατά……………………………………. 

Πϊσ μπορϊ να αντικροφςω τα επιχειριματα για 
…………………………….. 

Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 



Ερωτιματα κριτικισ ανάλυςθσ 
«Επιδράςεισ, αναλογίεσ, ςτάςεισ, αξίεσ, ιδζεσ, προτάςεισ» 

Πώο καο επεξεάδεη…………………………………… 

Με πνην ηξόπν ζρεηίδεηαη …………………… κε ην ζήκεξα 

 Πνηεο ζηάζεηο/αμίεο/ηδέεο πξνβάιινληαη κέζσ 

………………………. 

Τη λνκίδσ όηη ζα έπξεπε λα γίλεη γηα ………………… 

Τη δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο κνπ γηα  …......... 

Κακοριςμόσ του ερευνθτικοφ κζματοσ 



Διεπεςν. Επυηήμαηα ςλλογήρ Δεδομένυν Θέμαηορ:   
«Εξελικηική Ποπεία ηος Φεμινιζηικού Κινήμαηορ»   

• Ρραγματολογικά ερωτιματα: ποιοσ, τι, ποφ, πότε, πόςο; 
 Σι είναι το Φ. Κ.  και ςε Ποιο πλαίςιο (πότε) πρωτο-εμφανίςτθκε; 
 Ποιεσ φάςεισ/τάςεισ Ποφ και Πότε αναπτφχκθκαν, Πόςο διιρκεςαν; 
 Ποιοι εκπρόςωποι, Ποια κφρια χαρακτθριςτικά φάςεων/τάςεων; 

• Επεξθγθματικά/Ερμθνευτικά Ερωτιματα: γιατί, πϊσ; 
 Ποια ςτοιχεία ςυνζχειασ και αλλαγισ παρατθροφνται από φάςθ ςε φάςθ 

και ποια κεωρείτε ωσ ςτοιχεία εξζλιξθσ και γιατί; 
 Ποιοι παράγοντεσ ςυνζβαλαν και πϊσ ςτισ εξελίξεισ; 
 Ποιεσ οι ςυνζπειεσ των εξελίξεων και γιατί; 

• Κριτικισ ανάλυςθσ ερωτιματα: αξίεσ, αντιδράςεισ, ςτάςεισ,  
ενδιαφζροντα, ςυμφζροντα,  κοςμοκεωρία ατόμων, ομάδων 
κεςμών;            
  1. ποιεσ αντιδράςεισ, πρακτικζσ ατόμων και ομάδων και γιατί; 
 2. ποιεσ αντιδράςεισ, επιλογζσ, πρακτικζσ κεςμϊν και γιατί; 
 3. ποιοι ωφελοφνται/προβάλλονται, ποιοι αδικοφνται/αγνοοφνται.                      



Γιατί δραςτθριότθτεσ; 

Πταν κάποιοσ ζχει κατανοιςει,  

μπορεί να: 

Αυκεντικζσ είναι οι δραςτθριότθτεσ που βάηουν το 
μακθτι ςε ζνα ρόλο και όπου πρζπει να χρθςιμοποιιςει 

επιχειριματα για να πείςει κάποιον. 

Εξθγιςει 
 

Ερμθνεφςει 
 

εφαρμόςει 

Εμπειρία-απορία-κεωρία 



Όλοι είμαςτε ευφυείσ. 

Με διαφορετικό τρόπο. 
 

 

Κανζνασ δεν είναι καλφτεροσ 
απ’ τον άλλον. 

Howard Gardner 



Ρολλαπλι νοθμοςφνθ 



Ροιεσ δραςτθριότθτεσ; 

Βρίςκουν, παίηουν μουςικι  

Ερευνοφν πθγζσ, ςυλλζγουν, 
αποδελτιϊνουν  

Ζρχονται ςε επαφι με ειδικοφσ, 
τοπικοφσ φορείσ, υπθρεςίεσ 

Καταςκευάηουν, διακινοφν και 
επεξεργάηονται ερωτθματολόγια  

Καταςκευάηουν, παίηουν, 
ςτινουν παιχνίδια  

Παίρνουν ςυνεντεφξεισ 

υγκρίνουν, ταξινομοφν, 
ιεραρχοφν, εντοπίηουν 

Γράφουν 

Κάνουν καταςκευζσ (μακζτεσ, κολάη, 
αφίςεσ, posters, μθχανζσ) 

Ηωγραφίηουν, φωτογραφίηουν 

Γράφουν ςενάρια, παίηουν κζατρο  

Σπδεηνύλ, πξνβιεκαηίδνληαη  



Διερευν. Ερωτιματα Επεξεργαςίασ Δεδομζνων:    
Αναχαιτίηουν Αντιγραφι και Συρραφι 

1. Ερωτιματα ςυςχζτιςθσ επεξεργαςμζνων δεδομζνων                                                                                                                                                        
α. ςυγκρίςεισ με βζννειο διάγραμμα, 

           β. μεταγραφι δεδομζνων ςε πίνακα διπλισ ειςόδου                                                                                                                                                            
γ. ταξινομιςεισ με πυραμίδεσ ι με διάγραμμα,                                                                                                                                                   
δ.  διατάξεισ με ανιοφςα ι κατιοφςα φορά                                                                                                        
ε. οριηόντιεσ/ κατακόρυφεσ προεκτάςεισ και τα ανάλογα:         
ποιοσ άλλοσ, τί άλλο, πότε άλλοτε, ποφ αλλοφ, πϊσ αλλιϊσ, πόςο αλλοφ/ 
άλλοτε, γιατί  αλλοφ/άλλοτε 

2. Ερωτιματα αξιολογικισ αποτίμθςθσ 
    α. διατφπωςθ εςω-/εξωτερικϊν κριτθρίων αξιολογικισ αποτίμθςθσ 

    β. εφαρμογι κριτθρίων αξιολογικισ αποτίμθςθσ 

    γ. ςφγκριςθ των αξιολογικϊν αποτιμιςεων 

3. Ερωτιματα αυτο-κριτικισ ανάλυςθσ ςυλλογικισ ζρευνασ                                                                                                                                              
α. αναςτοχαςτικι  εξζταςθ προςωπικισ μου ςτάςθσ, ςυμμετοχισ και ςυμβολισ ςτο 
ομαδικό πνεφμα και το ομαδικό ζργο και ςυνζπειεσ τουσ, 
β. αναςτοχαςτικι εξζταςθ τρόπου  λειτουργίασ ομάδασ μασ                                     
γ. αυτο-αξιολόγθςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ και Σεχνιματοσ  ομάδασ μασ 





Πθγζσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν 

Ρρωτογενείσ πθγζσ  

• Αρχεία, βάςεισ δεδομζνων (ςχολείου, 
διμου, φωτογραφικό υλικό..) 

• Άνκρωποι (Πεποικιςεισ, ςτάςεισ) 

• Επιτόπια παρατιρθςθ /Καταγραφζσ ςτο 
πεδίο 

• Καταγραφζσ ςτο μουςείο 

• Ιςτορικά ντοκουμζντα (μαρτυρίεσ, 
ζγγραφα, θμερολόγια) 

• Πειραματικζσ μετριςεισ και ερευνθτικά 
δεδομζνα  

• Ζργα τζχνθσ (πίνακεσ, ταινίεσ) 

 

 

Δευτερογενείσ πθγζσ  

Αναλφςεισ, ερμθνείεσ 
δεδομζνων ι ςχολιαςμόσ 
πλθροφοριϊν ςε:  

• Βιβλία (επιςτθμονικά, 
λογοτεχνικά) 

• Άρκρα  επιςτθμονικά  

• Δθμοςιογραφικά κείμενα 

 



Είδθ ερευνθτικών εργαςιών  
ωσ προσ τθ μζκοδο, τισ πθγζσ  και τα εργαλεία  

 Ρειραματικζσ – Ρεριγραφικζσ  
 Εργαλεία: παρατιρθςθ ι πειραματιςμόσ με  

όργανα μζτρθςθσ ςε ςυνκικεσ εργαςτθρίου 

 Δθμοςκοπικζσ Ζρευνεσ 
 Εργαλεία: ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ,  

  

 Ερμθνευτικζσ Ζρευνεσ 
 Εργαλεία: ανάλυςθ περιεχομζνου  

      πρωτογενϊν /δευτερογενϊν πθγϊν 

Φρζικά θαιμόμεμα 

Κξιμωμικά θέμαηα 

Ιζηξοικά & Κξιμωμικά 

ζέκαηα 

Ζρευνα πεδίου 

Καταγραφζσ με κάμερεσ 

Κλείδεσ παρατιρθςθσ  

Βιβλιογραφικι ζρευνα  

 Κλείδεσ ανάλυςθσ, 
περιεχομζνου 



Μία ζρευνα πεδίου μπορεί να είναι:  

•Αναγνυπιζηική: (ρσξίο πξνεγνύκελεο 

ππνζέζεηο)  

•Διαγνυζηική (πνπ ςάρλνπλ κηα άκεζε 

απάληεζε ζε πξαθηηθέο εξσηήζεηο)  

•Πειπαμαηική (γηα επαιήζεπζε ππνζέζεσλ) 

 



ΒΟΘΚΕΛΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΘΤΕΣ 

• πθγζσ (βιβλιογραφία , sites, ςπίτι, ςχολείο, βιβλιοκικθ, γειτονιά, 

πόλθ) 

• ερευνθτικά εργαλεία (πωσ γίνεται μια θμι-δομθμζνθ ςυνζντευξθ, 

ζνα γραπτό ερωτθματολόγιο, παρατιρθςθ ςε μια ζρευνα πεδίου, 

κ.λπ.), 

• μεκοδολογία επεξεργαςίασ των δεδομζνων (ποιοτικι και 

ποςοτικι ανάλυςθ). 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΙ 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΣΩΝ «ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΩΝ» 



Μεκοδολογία (ςυλλογισ-επεξεργαςίασ) 

Γραπτά δομθμζνα ερωτθματολόγια 

Συνεντεφξεισ (με ανοιχτζσ και κλειςτζσ ερωτιςεισ) 

Ζρευνα πεδίου (ςυςτθματικι παρατιρθςθ-καταγραφι, 

μαρτυρίεσ, ςυμμετοχικι παρατιρθςθ, εκπαιδευτικζσ 

επιςκζψεισ)  

Απλι ςτατιςτικι επεξεργαςία 

Μελζτθ, ανάλυςθ περιεχομζνου 

Κριτικόσ ςχολιαςμόσ δεδομζνων, ερμθνεία 

 



Οι ομάδεσ  

  

Σχιματα 

 Κατανομισ Κεμάτων  

και Οργάνωςθσ 
Ομάδων 

 



 
 
 
 

Α. Ομάδες Κοιμού Θέμαηος   
Χαλαρισ υνεργαςίασ 

Σο κζμα  προςεγγίηεται ςε όλεσ του τισ διαςτάςεισ αυτοτελώσ από όλεσ τισ ομάδεσ, οι 
οποίεσ κάνουν εςωτερικό καταμεριςμό των υπο-κεμάτων του και ζχουν τακτζσ ςυναντιςεισ 

Ολομζλειασ με τθ ςυμμετοχι όλων των ομάδων. 

 
 
 
 
 

Θζμα κοινό 
1θ Ομάδα & Τποομάδεσ Τποδομι 

 
1 

2 

3 

4 

       Θζμα κοινό                         2θ Ομάδα &Τποομάδεσ 

 
1 

2 

3 

4 

Θζμα κοινό 

3θ Ομάδα & Τποομάδεσ 

 1 

2 

3 

4 

Θζμα κοινό 

4θ Ομάδα & Τποομάδεσ 

 

 

1 

2 

3 

4 

χαλαρζσ 
ςχζςεισ 



Β. Επιμεριςμόσ Διαςτάςεων Θζματοσ ςε Ομάδεσ  
Σο κζμα καταμερίηεται ςε υπο-κζματα. Κάκε υπο-κζμα εξετάηεται αυτοτελώσ από μία ι δφο 

ομάδεσ με τακτζσ ςυναντιςεισ Ολομζλειασ για αλλθλοενθμζρωςθ. 

1ο Τπο-κζμα 

1θ Ομάδα & Τποομάδεσ 

 1 

2 

3 

4 

2ο  Τπο-κζμα 

2θ Ομάδα & Τποομάδεσ 

 

 1 

2 

3 

4 

3ο  Τπο-κζμα 

3θ  Ομάδα & Τποομάδεσ 

 1 

2 

3 

4 

4ο  Τπο-κζμα 

4θ Ομάδα & Τποομάδεσ 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

χαλαρζσ 
ςχζςεισ 



Γ. Επιμεριςμόσ  ςε δφο Τπο-κζματα  
ςε υνεργαηόμενο Ζεφγοσ Ομάδων 

.   

1ο Τπο-κζμα                                   1θ Ομάδα & Τποομάδεσ 

 

 1 

2 

3 

4 

2ο Τπο-κζμα                                   2θ Ομάδα & Τποομάδεσ 

 

1 

2 

3 

4 

1ο Τπο-κζμα                                   3θ Ομάδα & Τποομάδεσ 

 

1 

2 

3 

4 

2ο Τπο-κζμα                                   4θ Ομάδα & Τποομάδεσ 

 

1 

2 

3 

4 

Σο κζμα καταμερίηεται ςε δφο υπο-κζματα, οι μακθτζσ ςυνεργάηονται ανά δφο 
ομάδεσ με διαφορετικά κζματα, για να εντοπίςουν  τουσ «κοινοφσ» τόπουσ» των 
δφο υποκεμάτων 



Συγκρότθςθ ομάδων 

Σφνκεςθ 
ομάδων 

Σχεδιαςμζνθ 
Τυχαία 

ςφνκεςθ 

Ομοιογενείσ Ανομοιογενείσ 

Στακερζσ Μεταβλθτζσ 

Επιλογι 
μακθτϊν 

Χρθςιμοποιοφμε όλεσ τισ διαμορφϊςεισ ανάλογα 
με το κζμα, τουσ ςτόχουσ μασ  



Ζχουμε πάντα ςτο νου μασ τθν ολομζλεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Στθν Ολομζλεια  

 

• Παρουςιάηει κάκε ομάδα τθ δουλειά 
τθσ ςτισ άλλεσ ομάδεσ για 
ενθμζρωςθ και ανατροφοδότθςθ 

• Ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ, 
μοιράηονται εμπειρίεσ  

• Συηθτοφν προβλιματα που 
προκφπτουν (οργανωτικά, 
ερευνθτικά, διαπροςωπικά) 

• Εκτιμοφν τθν πορεία του 
προγράμματοσ 

• υναποφαςίηουν για λειτουργικι 
αναπροςαρμογι.  



Συγκρότθςθ ομάδων 

Ειςαγωγικζσ Δραςτθριότθτεσ 
Ταυτότθτα Ομάδασ  

Κανόνεσ Λειτουργίασ (Συμβόλαιο)  
Καταμεριςμόσ όλων (Συντονιςτισ, Γραμματζασ, 

Ραρουςιαςτισ, κ.α.) 

  

όχι 
πολυπλθκείσ  

Θ δυάδα δεν 
είναι ομάδα  



Διαμόρφωςθ Συμβολαίου 

Συηιτθςθ ςτισ Ομάδεσ   
 

• Δίνουμε ςτισ ομάδεσ μια λίςτα με κανόνεσ και ηθτοφμε να 
ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ και να καταγράψουν ςε ζνα χαρτόνι 
(i) με ποιεσ ςυμφωνοφν και γιατί (ii) ποιεσ τουσ φαίνονται 
δφςκολεσ, πϊσ τισ τροποποιοφν και γιατί, (iii) ποιεσ δεν 
κατανοοφν, (iv) ποιεσ διαγράφουν και (v) ποιεσ προςκζτουν. 

 

 Ι εναλλακτικά  

• Δίνουμε 4-5 ερωτιςεισ ωσ βάςθ ςυηιτθςθσ και ηθτοφμε να 
ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ και να ςυντάξουν τθ λίςτα που 
προτείνει θ ομάδα τουσ.   



Διαμόρφωςθ Συμβολαίου 

υηιτθςθ ςτθν Ολομζλεια 

• Οι εκπρόςωποι των ομάδων παρουςιάηουν τα 
χαρτόνια τουσ και όλοι μαηί επιχειροφν να ςυντάξουν 
το τελικό «υμβόλαιο», το οποίο κα είναι αποδεκτό 
από όλουσ και δεςμεφει όλουσ. 

 

•  Παρακζτουμε κι εμείσ τισ απόψεισ μασ, τόςο για τθ 
ςυμπεριφορά των μακθτϊν όςο και τθ δικι μασ ςτάςθ 

 



Στόχοι, διάρκεια, ρόλοσ ομάδων 

• τθν Προγραμματικι Ολομζλεια του Σμιματοσ 
Ενδιαφζροντοσ, ςυγκροτοφνται οι μακθτικζσ ομάδεσ, 
εξειδικεφεται το κζμα και τα ερευνθτικά ερωτιματα, 
κατανζμεται το κζμα και τα υπο-κζματα ςτισ ομάδεσ και 
οργανϊνεται ο ςχεδιαςμόσ τθσ δράςθσ 

• Ζπειτα, ςχθματίηονται  3-4 ολιγομελείσ ομάδεσ, ςυνικωσ 
των 4-6 μελϊν. 

• Οι ομάδεσ χωρίηονται ςε διμελείσ ι τριμελείσ υποομάδεσ 
και ςυναποφαςίηουν τον τρόπο εργαςίασ τουσ. 



Προγραμμαηιζμός ομάδας 

12 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

13 
14 



 

ΜΟΥΣΕΛΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΕΥΝΘΤΛΚΑ 
ΕΩΤΘΜΑΤΑ ΕΡΛΣΘΜΑ 

ΕΓΓΑΦΑ 

ΤΥΡΟΣ 

ΣΧΕΔΛΑ, ΡΛΝΑΚΕΣ 
ΗΩΓΑΦΛΚΘΣ 

ΚΛΝΘΜΑΤΟΓΑΦΟΣ 

ΡΑΓΜΑΤΛΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ, 
ΦΑΛΝΟΜΕΝΑ, 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΟΔΘΓΟΛ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘΣ  

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ 

ΚΛΕΛΔΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΘΣ  
 ΟΡΓΑΝΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΛΣΤΟΧΩΟΣ 

 

ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ 
ΣΤΑΣΕΩΝ 

 

ΒΛΒΛΛΑ 

 

ΑΝΑΛΥΣΘ 
ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 

ΕΜΘΝΕΛΑ 
ΝΟΘΜΑΤΟΣ 

 

Επιλογι πθγϊν, ερευνθτικϊν εργαλείων   



Ερευνθτικά Εργαλεία - Πθγζσ 

Ερευνθτικό ερϊτθμα 
______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Ερευνθτικά Εργαλεία 

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

Ρθγζσ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 



Σι κάνουν οι μακθτζσ ςτο μάκθμα αυτό;  

• Ερευνοφν πθγζσ, ςυλλζγουν, αποδελτιϊνουν  

• Ζρχονται ςε επαφι με ειδικοφσ, τοπικοφσ φορείσ, 

υπθρεςίεσ 

• Καταςκευάηουν, διακινοφν και επεξεργάηονται 

ερωτθματολόγια  

• Παίρνουν ςυνεντεφξεισ 

• υγκρίνουν, ταξινομοφν, ιεραρχοφν, εντοπίηουν 

• Γράφουν 

• Κάνουν καταςκευζσ (μακζτεσ, κολάη, αφίςεσ, 

posters,κ.α.) 

• Ηωγραφίηουν, φωτογραφίηουν 

• Παίηουν μουςικι , κζατρο 



Ο ατομικόσ φάκελοσ του μακθτι 

• ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Επιμζρουσ εργαςίεσ ι 

επεξεργαςίεσ δεδομζνων ςε θλεκτρονικι ι ζντυπθ 

μορφι.  

• ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ: Οι αναςκοπιςεισ, οι εκκζςεισ, οι ατομικζσ 

εργαςίεσ, τα προςωπικά θμερολόγια και τα 

ερωτθματολόγια τθσ λειτουργικότθτασ ομάδασ, 

αποτελοφν το περιεχόμενο του ατομικοφ φακζλου, που 

κα αξιοποιθκοφν από τον εκπαιδευτικό ωσ πολφτιμο 

υλικό για τθν ατομικι βακμολόγθςθ των μακθτών. 

 



Ομαδικόσ Φάκελοσ:   

• Ζκκεςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ςε θλεκτρονικι (action power 

point) ι/και ζντυπθ μορφι   

• Επιμζρουσ παραςτατικά από τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ  

• Όλα τα δθμιουργιματα των παιδιϊν (ςυνκζςεισ καλλιτεχνικζσ 

δθμιουργίεσ, τεχνιματα).  

 



ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ                       Ημερομημία......................  

Εργαζία για... 
(Πεοιγοαθή ηηπ 
Διαδικαζίαπ) 
 

 
 
 

 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................... 

Υώρος 
(Τάνη, Αίθξρζα Η/Υ, 
Πεδίξ κ.α.) 

 
....................................................................................... 

Απολογιζμός 
 
Τι μαπ δρζκόλεψε 
 
Τι μαπ άοεζε 
 
Τι μαπ εμθξρζίαζε  

 
.......................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Ποιος  
αμέλαβε ηι; 

ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑ 

 
 
 

........................... 
 
 
  



ΦΥΛΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

Ηκεροκελία .................................... 

 

Όλοκα 
....................................................... 

Ατομική Εργασία 
Περηγράυηε 
ζσλοπηηθά  ηελ 
εργαζία  ποσ 
αλαιάβαηε αηοκηθά 
(π.τ. αλαδήηεζε 
σιηθού ζηο 
δηαδίθησο) 

Προθεσμία Ολοκλήρωσης  

Σεκεηώζηε ηολ τρόλο ποσ ζα  

πρέπεη λα  παραδώζεηε ζηελ 

οκάδα  ηελ εργαζία ζας (π.τ. ζε 
1  

ώρα ή ζηελ επόκελε ζσλάληεζε) 

 

.................................................... 
 

Απολογισμός για 
τις εργασίες ποσ 
έγιναν σήμερα  

(ηη ζας άρεζε, ηη ζας 
δσζθόιευε, κε ποηες 
ηδέες ή πρφηοβοσιίες 
ζσλεηζθέραηε ζηης 
εργαζίες ηες οκάδας)  

 

 

 

 

 
Ολοκλήρωση εργασίας 

Έλα  √ είλαη αρθεηό αλ οιοθιερώζαηε ηελ εργαζία ζας εληός ηες προζεζκίας,  αιιηώς δηθαηοιογήζηε ηελ 
θαζσζηέρεζε 



ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΙ ΟΜΑΔΕ  

Ομομαηεπώμσμο 

Ημερομημία:   

Με ποιο ηρόπο βοήθηζες 
ηημ ομάδα ζοσ και ηοσς 
ζσμμαθηηές ζοσ 

Ποιος βοήθηζε εζέμα ή 
άλλα παιδιά ηης ομάδας και 
με ποιο ηρόπο 

Σι ζκοπεύεις μα κάμεις, για 
μα βοηθήζεις ηημ ομάδα, 
από εδώ και πέρα   

Σι περιμέμεις από ηοσς 
άλλοσς μα κάμοσμ, για μα 
βοηθήζοσμ ηημ ομάδα από 
εδώ και πέρα 

Ποξζωπικό  
Ημεοξλόγιξ  



Τελικά προϊόντα Ερ. Ερ. 

• Ερευνθτικι ζκκεςθ  

Γραπτι εργαςία. 

• Τζχνθμα  

Κολλάη, αφίςα, ταινία, δρϊμενο, 

καταςκευζσ, κ.λπ. 

• Δράςεισ παρζμβαςθσ  

Οργάνωςθ εκδιλωςθσ, επιςτολζσ, 

φυλλάδια, κ.λπ. 



H Ερευνθτικι Ζκκεςθ (ς. 75, ς. 91) 

• H Ερευνθτικι Ζκκεςθ παρουςιάηει ςε ςυνεχι λόγο το 

κζμα τθσ ζρευνασ και τθν προβλθματικι του, τουσ 

ςτόχουσ, τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ ςυλλογισ και 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων, τα ςυμπεράςματα και 

τθν κριτικι τοποκζτθςθ τθσ ομάδασ, τον τρόπο που 

εργάςτθκε και τα ςυμπεράςματα που ςυνιγαγε, κακϊσ 

και τισ κοινωνικζσ, πολιτικζσ και θκικζσ ςυνεπαγωγζσ 

τουσ.  

• Μια εργαςία μπορεί να είναι γραμμζνθ μερικϊσ ι 

ολικϊσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Μπορεί να υπάρχει 

περίλθψθ ςτα αγγλικά.  



Κάκε ομάδα παραδίδει τθν  Ζκκεςι τθσ 

Δεν καταρτίηει το Σμιμα Ενδιαφζροντοσ μια 

μόνο Ζκκεςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ. Επιπλζον, 

αποτελεί παρανόθςθ να λαμβάνουν και οι 20 

μακθτζσ του τμιματοσ με τον ίδιο βακμό.  

το Βιβλίο Εκπ.: «Ο Φάκελοσ τθσ Ερευνθτικισ 

Εργαςίασ που ετοιμάηει και υποβάλλει προσ 

αξιολόγθςθ αποτελείται από: (α) τθν Ζκκεςθ 

Ερευνθτικισ Εργαςίασ ζκταςθσ μζχρι 8000 

λζξεων για τισ τετραμελείσ ομάδεσ …» (ςε. 68). 



Κάκε ομάδα μια Ε. Ζ. για όλα τα ςχιματα 

• Για τα τρία πρϊτα ερευνθτικά ςχιματα το περιεχόμενο του 

Φακζλου τθσ Ομάδασ περιλαμβάνει τθν Ζκκεςθ Ερευνθτικισ 

Εργαςίασ για το υπο-κζμα με το οποίο αςχολικθκε θ ομάδα. 

• Ειδικότερα, ςτο τζταρτο ςχιμα «θ γραπτι Ζκκεςθ Ερευνθτικισ 

Εργαςίασ υποδιαιρείται ςε τρεισ κφριεσ ενότθτεσ, που κα 

ανατεκοφν ςτισ τρεισ ομάδεσ του τμιματοσ αντίςτοιχα»... (ς. 

46)  

• Και ςυνεχίηει: «Ο Φάκελοσ που κα κατακζςει κάκε μία από 

τισ τρεισ ομάδεσ –ςυμπεριλαμβανομζνου και του 

«ςυμπεραςματικοφ κειμζνου»- με τθν Ερευνθτικι Ζκκεςθ και 

τα υπόλοιπα παραςτατικά, που αναφζρονται παραπάνω, κα 

αξιολογοφνται ωσ ςυλλογικό δθμιοφργθμα …» (ς. 47).  



• Οη νκάδεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα εηζρσξήζνπλ έγθαηξα ζηελ 

πποβλημαηική ηος θέμαηορ θαη ζηα κενηπικά επυηήμαηα πνπ 

πξέπεη λα πξαγκαηεπηνύλ. Η κέζνδνο ζπλπθαίλεηαη κε ην ζέκα.  

• Η Δξεπλεηηθή Δξγαζία απνηειεί δεκηνύξγεκα ησλ καζεηώλ, γη’ 

απηό δελ είλαη ηέιεηα, αιιά έρεη ηηο αδπλακίεο ηεο. Ο κύπιορ 

ζηόσορ ηηρ καινοηομίαρ είναι μαθηζιακόρ. 

• Γλσζηνπνηείηαη από ηελ αξρή ζηνπο καζεηέο ο ηπόπορ 

αξιολόγηζηρ. Θα πξέπεη λα απνθύγνπλ «θινππξαϊη», ή ηελ 

«εμωηεξηθή βνήζεηα». 

• Με ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο η μάθηζη γίνεηαι σαπά και 

παιγνίδι για ηοςρ μαθηηέρ.   

• Οη ζπλεξγαδόκελνη καζεηέο θαινύληαη λα αλαπηύμνπλ 

αςηενέπγεια, δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ππυηόηςπη ζκέτη. 

Συγγραφι, όχι ςυρραφι 



«Η φνκεςθ αποτελεί ηθτοφμενο των 
ςυλλογικϊν Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν» 
  

Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ (2011). Η καινοτομία των Ερευνθτικών Εργαςιών ςτο Νζο 
Λφκειο (Θ.Ματςαγγοφρασ) 



Εν κατακλείδι:  

Κάκε  μικρι ομάδα των 4-6 μακθτϊν ςυγγράφει και 

παρουςιάηει κάκε τετράμθνο τθ δικι τθσ 

ερευνθτικι εργαςία. 

Οι 3-4 ερευνθτικζσ εργαςίεσ κάκε τμιματοσ  

αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.   

Ανϊτερο όριο λζξεων: 8.000, δεν υπάρχει 

κατϊτερο όριο. 

Πάνω απ’ όλα θ Ερευνθτικι Εργαςία κα πρζπει να 

αρζςει ςτουσ μακθτζσ και ςτουσ κακθγθτζσ. 

ΚΑΛΕΣ, ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΛ ΟΥΣΛΑΣΤΛΚΕΣ 

ΕΕΥΝΘΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ! 
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ασ ευχαριςτϊ για τθ προςοχι ςασ! 


