
Ενδοσχολικό σεμινάριο στο Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου για τις 

Ερευνητικές Εργασίες 

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο Λονδίνου 

σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέμα το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας (Project) στο 

Λύκειο. Το σεμινάριο παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο. Εισηγητής 

ήταν ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Κόσυβας.  

Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα ένα 

συνεχόμενο δίωρο την εβδομάδα την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου  και μια διδακτική ώρα για τη  Β΄ 

τάξη του Λυκείου. Βασικό κριτήριο για την επιλογή θεμάτων είναι η συσχέτιση πραγματικών 

καταστάσεων που βιώνουν οι μαθητές με ενότητες των μαθημάτων που διδάσκονται.  

Οι ερευνητικές εργασίες δεν συνιστούν ούτε πανεπιστημιακή εργασία ούτε ευχάριστες 

δραστηριότητες χωρίς ακαδημαϊκό προσανατολισμό. Δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 

αφήσουν πίσω την απομνημόνευση και να ασχοληθούν με ζητήματα που τους απασχολούν ή τους 

ενδιαφέρουν, να μάθουν να συνεργάζονται, να παίρνουν αποφάσεις, να ακολουθούν τα ερευνητικά 

τους ενδιαφέροντα, να αρθρώνουν τον δικό τους λόγο και να κρίνουν ανθρώπινες επιλογές και 

πράξεις, κυρίαρχα πρότυπα και ηθικά διλήμματα της εποχής μας. Επιπλέον, βοηθούν στην 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στη βαθύτερη κατανόηση του φυσικού και κοινωνικού κόσμου, την 

επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων σε πραγματικές καταστάσεις, την  ανάπτυξη 

δεξιοτήτων/ικανοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, έρευνας και την κατασκευή ποικίλης φύσης 

αντικειμένων και τεχνημάτων. 

Με τις Ερευνητικές Εργασίες, που καθιερώθηκαν από το σχολικό έτος 2011-2012 ως διακριτή 

μονάδα του Προγράμματος Σπουδών του Νέου Λυκείου, οι μαθητές/τριες, αφού επιλέξουν ανάλογα 

με το ενδιαφέρον τους ένα από τα προσφερόμενα θέματα, συνεργάζονται σε μικρο-ομάδες των 

τριών έως έξι μαθητών/τριων και θέτουν ερωτήματα επιστημονικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, 

καλλιτεχνικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια μελετούν συστηματικά 

και συνεργατικά τα ερευνητικά ερωτήματα με τη χρήση πρόσφορων και 

καθιερωμένων ερευνητικών μεθόδων. Τέλος, παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους με τη μορφή 

ερευνητικής έκθεσης και τεχνήματος, το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή καλλιτεχνικού 

δημιουργήματος ή τεχνολογικής κατασκευής. 

 


