
ΠΡΩΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ
ΑΘΘΝΑ, ΙΟΤΝΙΟ 2011

Ο.ΕΠ.ΕΚ 



ΣΡΙΣΘ 14 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

09:30-10:00, Ρροςζλευςθ, παραλαβι επιμορφωτικοφ 
υλικοφ, δθμιουργία Τμθμάτων (A, B)
10:00-11:15, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Γεϊργιοσ Μπαγάκθσ, «Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
και οι Εκπαιδευτικζσ Καινοτομίεσ», Συηιτθςθ
Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, «Η Καινοτομία  των 
Ερευνητικϊν  Εργαςιϊν ςτο Γενικό Λφκειο: Τι, Γιατί, 
Ποιοι, Ποφ, Πότε, Πϊσ, Πόςο;» , Συηιτθςθ

11:15-11:45, Διάλειμμα 

11:45-13:15, ΡΩΤΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ: 
«Τα ςημεία αιχμήσ των Ερευνητικϊν Εργαςιϊν και οι 
αλλαγζσ ςτη διδακτική μεθοδολογία που ειςάγουν»
Σμιμα Α: Κωνςταντίνα Σχίηα, Ραφλοσ Κοςμίδθσ, 
Θεόδωροσ Ρετρζςκου
Σμιμα Β: Κατερίνα Μπαηίγου, Διμθτρα  
Σωτθροποφλου, Άννα Μπαράτςθ
13:15-13:40, Ολοκλιρωςθ Εργαςτθρίου.
Συμπεράςματα

13:40-14:40, Ελαφρφ Γεφμα

14:40-15:45, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Κατερίνα Μπαηίγου, Άννα Μπαράτςθ, Θεόδωροσ 
Ρετρζςκου: «Ενδεικτικζσ Ερευνητικζσ Εργαςίεσ, 
Θεϊρηςη, Δομή, Θεμελίωςη». Συηιτθςθ

15:45-16:15, Διάλειμμα

16:15-17:45, ΔΕΥΤΕΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ: 
«Κριτικόσ αναςτοχαςμόσ του Πρϊτου Εργαςτηρίου»
Σμιμα Α: Κωνςταντίνα Σχίηα, Ραφλοσ Κοςμίδθσ, 
Θεόδωροσ Ρετρζςκου
Σμιμα Β: Κατερίνα Μπαηίγου, Διμθτρα 
Σωτθροποφλου, Άννα Μπαράτςθ
17:45-18:15, Ολοκλιρωςθ του εργαςτθρίου. 
Συμπεράςματα



ΣΕΣΑΡΣΘ 15 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

09:00-10:30, ΤΙΤΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ, ΤΕΤΑΤΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ 
(1οσ ΚΤΚΛΟ): 
Τμιμα Α
Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, «Φάςεισ Ερευνητικήσ 
Μεθοδολογίασ: Μετατροπή Δεδομζνων ςε Γνϊςη και 
Σφνθεςη Συμπεραςμάτων», 
Τμιμα Β
Κωνςταντίνα Σχίηα, Ρετρζςκου Θεόδωροσ, Ραφλοσ 
Κοςμίδθσ , 
«Πολυμεςική Ζκθεςη Ερευνητικήσ Εργαςίασ»

10:30-11:00, Διάλειμμα

11:00-12:30. ΤΙΤΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ, ΤΕΤΑΤΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ 
(2οσ ΚΤΚΛΟ): 
Τμιμα Α 
Κωνςταντίνα  Σχίηα, Θεόδωροσ Ρετρζςκου, Ραφλοσ 
Κοςμίδθσ, 
«Πολυμεςική Ζκθεςη Ερευνητικήσ Εργαςίασ», 
Τμιμα Β
Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ
«Φάςεισ Ερευνητικήσ Μεθοδολογίασ: Μετατροπή 
Δεδομζνων ςε Γνϊςη και Σφνθεςη Συμπεραςμάτων»,

12:30-13:00 Ελαφρφ Γεφμα

13:00-14:00, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ζνα Μπριςίμθ
«Οι Ερευνητικζσ Εργαςίεσ ςτο Δημόςιο  Εκπαιδευτικό  
Σφςτημα τησ Γαλλίασ», Συηιτθςθ
14:00-15:00, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ
«Συνόψιςη των ςημαντικότερων ςτοιχείων των 
Ερευνητικϊν Εργαςιϊν». Συηιτθςθ  
Γεϊργιοσ Μπαγάκθσ
υμπεράςματα , Συηιτθςθ



Ο ςχεδιαςμόσ του ςεμιναρίου υιοκζτθςε δυο μορφζσ επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και 
πραγμάτευςθσ των ηθτθμάτων αιχμισ για τουσ επιμορφωτζσ 
(α) τισ ειςθγιςεισ, οι οποίεσ ακολουκοφνταν από ςυηθτιςεισ και ςχόλια 
(β) τα εργαςτιρια, όπου οι επιμορφωτζσ  ςυμμετείχαν ςε «ομαδοςυνεργατικζσ»  διαδικαςίεσ, 
για να αποςαφθνίςουν ηθτιματα διδακτικισ μεκοδολογίασ και ζρευνασ. 

Οι ςτόχοι του ςεμιναρίου διαμορφϊκθκαν γφρω από τρεισ άξονεσ: 
(α) να διαγραφοφν οι οργανωτικζσ-κεςμικζσ πτυχζσ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτο πλαίςιο 
λειτουργίασ του Γενικοφ Λυκείου 
(β) να αποςαφθνιςτεί θ ταυτότθτα μιασ πολφμθνθσ διακεματικισ και διεπιςτθμονικισ 
ςχολικισ εργαςίασ (project), ϊςτε να μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ «ερευνθτικι»
(γ) να διερευνθκοφν οι παιδαγωγικζσ ενζργειεσ και ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν που κα 
αναλάβουν να υλοποιιςουν και να αξιολογιςουν μια Ερευνθτικι Εργαςία, όπου οι μακθτζσ 
και οι μακιτριζσ τουσ κα εργάηονταν «ομαδοςυνεργατικά»

Ειςθγθτζσ του ςεμιναρίου ιταν (α) ο πρόεδροσ του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και κακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο 
Πελοποννιςου, κ. Γεϊργιοσ Μπαγάκθσ, (β) ο πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ των 
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν και κακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, κ. Θλίασ Ματςαγγοφρασ και 
(γ) θ εκπαιδευτικόσ τθσ Ελλθνογαλλικισ χολισ «Ευγζνιοσ Ντελακρουά» και ςυντονίςτρια των 
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν κατά το «Γαλλικό Πρότυπο», κ. Ρζνα Μπριςίμθ



ΣΜΘΜΑ Αϋ
1ο , 2ο ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΣΜΘΜΑ Βϋ

Α1 Α2 Α3 Α4

Β1 Β2 Β3 Β4

3ο ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΣΜΘΜΑ Αϋ

4ο ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΣΜΘΜΑ Βϋ

Α1 Α2 Α3 Α4

Β1 Β2 Β3 Β4

ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ

Σα δυο πρϊτα εργαςτιρια  
εξελίχκθκαν παράλλθλα και τα 
δυο επόμενα με κυκλικι 
εναλλαγι.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕ

ΣΜΘΜΑ Αϋ                         ΣΜΘΜΑ Βϋ

Α1 Α2 Α3 Α4

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Β1 Β2 Β3 Β4

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ

Σα εργαςτιρια ςχεδιάςτθκαν, ζτςι, 
ϊςτε να ςυνεργαςτοφμε με τουσ 
πενιντα ζξι επιμορφωτζσ ςε δυο 
ιςάρικμα Σμιματα (Α, Β) και να 
δουλζψουμε ςε δυο επίπεδα: ςτισ 
ομάδεσ (τζςςερισ τον αρικμό) και 
ςτθν ολομζλεια του Σμιματοσ.



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

Σο πρϊτο, το δεφτερο και το τρίτο
εργαςτιριο αποτελοφςαν μια ενότθτα
με ζναν τελικό ςτόχο:
να αποκτιςουμε μια πρϊτθ εμπειρία
για το «πϊσ» δθμιουργείται θ Ζκκεςθ
μιασ ομαδοςυνεργατικισ Ερευνθτικισ
Εργαςίασ.



ΣΕΣΑΡΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ (1)    ΔΕΔΟΜΕΝΑ (2) 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ (3)  ΔΕΔΟΜΕΝΑ (4)

ΑΠΟ ΣΘΝ ΠΑΡΑΘΕΘ 
ΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 

ΣΘΝ  ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΚΑΙ ΣΘΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΝΕΑ ΓΝΩΘ  

Tο Σζταρτο Εργαςτιριο, ξεκίνθςε με τθ ςυνολικι κζαςθ των φάςεων τθσ
ομαδοςυνεργατικισ ζρευνασ και εςτίαςε ςε μια, με ςτόχο να εμβακφνει ςε ζνα
κρίςιμο ηιτθμα: ςτθ διαχείριςθ των δεδομζνων, ϊςτε να υπερκεραςτεί θ παράκεςι
τουσ και να προκφψει θ κατανόθςθ και θ παραγωγι νζασ γνϊςθσ.



ΣΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 
ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

Σθ λεπτομερι ανάπτυξθ του 
Εργαςτθρίου και τα υλικά που 

αξιοποιικθκαν κα τα βρείτε ςτθν 
ιςτοςελίδα του Ο.ΕΠ.ΕΚ.



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 
Αϋ ΣΑΞΘ ΣΙ ΑΛΛΑΗΕΙ;

ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

Κατά το Ρρϊτο Εργαςτιριο οι επιμορφωτζσ προςζγγιςαν 
τθ νζα πραγματικότθτα που διαμορφϊνεται ςτο Λφκειο, 
μετά τθ κεςμοκζτθςθ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτθν Αϋ 
Τάξθ. 

Με δεδομζνα τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ, τισ γνϊςεισ 
και τθν ενθμζρωςθ που διζκεταν και με εργαλείο μια 
δζςμθ ερωτθμάτων, μοιράςτθκαν τισ ςκζψεισ και τισ 
απόψεισ τουσ ςτισ ομάδεσ και ςτθν ολομζλεια του 
Τμιματόσ τουσ. 

τόχοσ του Εργαςτθρίου και ζργο των επιμορφωτϊν ιταν 
να ςυνοψίςουν περιγραφικά, ερμθνευτικά και κριτικά τισ 
αλλαγζσ που επιφζρει θ καινοτομία των Ερευνθτικϊν 
Εργαςιϊν ςε κάκε πτυχι τθσ παραδοςιακισ διδακτικισ-
μακθςιακισ διαδικαςίασ.  



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 
Αϋ ΣΑΞΘ ΣΙ ΑΛΛΑΗΕΙ;

ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ
ΣΙ  ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΑΜΕ 

ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 
ΚΑΛΤΣΕΡΑ;

ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

τόχοι του εργαςτθρίου ιταν (α) να αποςαφθνιςτοφν οι «ομαδοςυνεργατικζσ» διαδικαςίεσ και οι τεχνικζσ μζςω 
των οποίων διαγράφονται οι πτυχζσ ενόσ  «προβλιματοσ» και (β) να επιχειρθκεί μια πρϊτθ κριτικά ερμθνευτικι 
προςζγγιςθ του  «προβλιματοσ» και τθσ «ομαδοςυνεργατικότθτασ».
Σθμείωςθ. Για να λειτουργιςει το Δεφτερο Εργαςτιριο, είχαμε φροντίςει να εφοδιάςουμε τουσ επιμορφωτζσ με
«ηωντανζσ» μαρτυρίεσ από το Πρϊτο Εργαςτιριο, με τθ βοικεια των Παρατθρθτϊν

Κατά το Δεφτερο Εργαςτιριο, ζργο των επιμορφωτϊν 
ιταν να αναςτοχαςτοφν κριτικά και αυτοκριτικά όλεσ 
τισ πτυχζσ του πρϊτου εργαςτθρίου, κακϊσ και τα 
ςυμπεράςματα ςτα οποία κατζλθξαν. 



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΑϋΣΑΞΘ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ, 
ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΙ ΑΛΛΑΗΕΙ;

ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ
ΣΙ  ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΑΜΕ 

ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 
ΚΑΛΤΣΕΡΑ;

ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ
Σα δυο Εργαςτιρια, ςτθν ουςία, αποτελοφςαν το κεντρικό
«μοτίβο» μιασ ςυνεργατικισ ερευνθτικισ δράςθσ, όπου οι
επιμορφωτζσ (δρϊντα υποκείμενα-ερευνθτζσ) αναςτοχάηονται
(α) αυτοκριτικά τθ δράςθ τουσ και τα αποτελζςματά τθσ
(β) κριτικά το ερευνϊμενο αντικείμενο και το ςχεδιαςμό των
εργαςτθρίων.



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 
Αϋ ΣΑΞΘ ΣΙ ΑΛΛΑΗΕΙ;

ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ
ΣΙ  ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΑΜΕ 

ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ 
ΚΑΛΤΣΕΡΑ;

ΔΕΤΣΕΡΟ 
ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΠΡΩΣΟ 
ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ 

Αϋ ΣΑΞΘ

ΣΙ 
ΑΛΛΑΗΕΙ;

ΠΡΩΣΟ 
ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΠΩ 
ΚΑΣΑΛΘΞ

ΑΜΕ;

ΕΚΘΕΘ

ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

Και εδϊ, ακριβϊσ, ζφταςε το Σρίτο Εργαςτιριο, κατά το οποίο όλα, όςα είχαν ςυντελεςτεί 
ςτα δυο προθγοφμενα, ςυντζκθκαν κάτω από τθ μορφι μιασ «πολυμεςικισ» Ζκκεςθσ-
Αναφοράσ. 



Επειδι, όμωσ, κατά τθν πορεία του επιμορφωτικοφ εγχειριματοσ,
διαπιςτϊςαμε ότι και υπιρχαν ηθτιματα πρϊτθσ προτεραιότθτασ
από τθν πλευρά των επιμορφωτϊν, περιορίςαμε τθ δθμιουργία τθσ
Ζκκεςθσ ςε δυο μικρο-ομάδεσ (δφο και τριϊν ατόμων, ςε κάκε
Σμιμα) και με το κφριο ςϊμα των επιμορφωτϊν πραγματευτικαμε:
(α) τθν οργάνωςθ τθσ διιμερθσ επιμόρφωςθσ που κα αναλάβουν
προςεχϊσ οι ςυμμετζχοντεσ ωσ Επιμορφωτζσ,
(β) τθν οργάνωςθ των τρίωρων μιασ τετράμθνθσ Ερευνθτικισ
Εργαςίασ
(γ) το ςχεδιαςμό μιασ Ερευνθτικισ Εργαςίασ με ενδεικτικό κζμα, ϊςτε
να γίνεται ςαφζσ το «πϊσ» διαπερνά όλα τα γνωςτικά πεδία τθσ Αϋ
Σάξθσ του Γενικοφ Λυκείου.



Στισ διαφάνειζσ που ακολουκοφν κα  δείτε 
«πϊσ», εκκινϊντασ από ζνα πρόβλθμα -τθ νζα πραγματικότθτα που 

αναδφεται ςτο Γενικό Λφκειο μετά τθν ειςαγωγι των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν-
διερευνικθκαν «ομαδοςυνεργατικά» οι πτυχζσ τθσ διδαςκαλίασ-μάκθςθσ 

που αλλάηουν.  
*

Ελπίηουμε, ζτςι να ςασ δϊςουμε ζνα μικρό αλλά ςαφζσ «δείγμα» τθσ 
«ομαδοςυνεργατικότθτασ», θ οποία κα χαρακτθρίηει το ζργο των 

εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τουσ -κατά τα τρίωρα των 
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν- από τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά .



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΕΙΑΓΩΓΘ ΣΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ: ΔΕΜΘ ΕΡΩΣΘΜΑΣΩΝ

Πλοι, όςοι ςυμμετζχετε ς’ αυτό το εργαςτιριο, όποια 
και αν είναι θ ςθμερινι ςασ κζςθ και ο ρόλοσ ςασ ςτο 
Εκπαιδευτικό Σφςτθμα, ζχετε προχπάρξει «μάχιμοι 
εκπαιδευτικοί». Γυρίςτε, λοιπόν, λίγο πίςω ςτο χρόνο 
και ςκεφτείτε το διδακτικό ζργο του εκπαιδευτικοφ 
ειδικότθτασ.
Ξεκινιςτε από τα εφόδιά του και τισ οδθγίεσ, για το 
«πϊσ» κα οργανϊςει τθ «διδακτζα φλθ» του 
γνωςτικοφ του αντικειμζνου για μια ςχολικι χρονιά.
κεφτείτε «πϊσ» προετοιμάηεται, για μια διδακτικι 
ϊρα, «ποιεσ» είναι οι διδακτικζσ του ενζργειεσ μζςα 
ςτθν τάξθ και ποιεσ είναι οι ενζργειεσ των μακθτϊν και 
μακθτριϊν του. 
χολιάςτε το ρόλο του ςχολικοφ βιβλίου ςτθ 
διδαςκαλία και τθ μάκθςθ.
Εςτιάςτε ςτο «πϊσ» διερευνά ο εκπαιδευτικόσ τθν 
επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ τουσ ςτουσ μακθτζσ του και 
μετρά τθν επίδοςι τουσ.
Αναρωτθκείτε για το «πϊσ» νιϊκει ο εκπαιδευτικόσ  
ωσ «λειτουργόσ», αλλά και για το «πϊσ» νιϊκουν οι 
μακθτζσ και οι μακιτριεσ για τα μακιματα.

Τϊρα, είςαςτε ζτοιμοι να κάνετε ζνα νοθτό άλμα
ςτθν καινοτομία των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, 
ςυνεκτιμϊντασ το κεςμικό και παιδαγωγικό τουσ 
πλαίςιο.
Ανατρζξτε ςτθν αρχικι δζςμθ ερωτθμάτων. 
Απαντιςτε τα (ζνα προσ ζνα) με τθ ςκζψθ  
ςτραμμζνθ  ςτο ζργο του εκπαιδευτικοφ που κα 
αναλάβει μια Ερευνθτικι Εργαςία, ςε ςυνεργαςία με 
ζναν ςυνάδελφό του.
Εςτιάςτε μεκοδικά ςτο «τι» κα αλλάξει, βιμα προσ 
βιμα ωσ προσ όλεσ τισ πτυχζσ του διδακτικοφ ζργου.   
Αφιερϊςτε χρόνο, προκειμζνου να ςυνομιλιςετε με 
τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ ςασ και να οργανϊςετε 
μεκοδικά απόψεισ και ςκζψεισ. 
Φροντίςτε, όμωσ, να «ακουμπιςετε» τισ απαντιςεισ 
ςασ, πάνω ςτθν ίδια μορφι και με τθν ίδια 
εποπτικότθτα, με τθν οποία απαντιςατε ςτθν αρχικι 
δζςμθ ερωτθμάτων, ζτςι ϊςτε να γίνεται εμφανισ ο 
μεταςχθματιςμόσ κάκε πτυχισ.

Αποτυπϊςτε (με τθν καλφτερθ δυνατι 
εποπτικότθτα) όλεσ τισ πτυχζσ του ζργου των 
εκπαιδευτικϊν ειδικότθτασ μζςα ςτθ ςχολικι 
τάξθ.



ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ
ΔΕΜΘ ΕΡΩΣΘΜΑΣΩΝ:ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

Πάρτε ςτα χζρια ςασ τισ μαρτυρίεσ από το πρϊτο ςασ 
εργαςτιριο. Μελετιςτε τισ προςεκτικά. Αναςτοχαςτείτε όλα 
όςα ζγιναν και  προςπακιςτε να απαντιςετε ςτα παρακάτω 
ερωτιματα:

«Ποια» υλικά είχαν προετοιμάςει οι ειςθγθτζσ των 
εργαςτθρίων. «Ποιεσ» ιταν οι ενζργειζσ τουσ κατά τθ διάρκεια 
του εργαςτθρίου. «Πϊσ» κα ερμθνεφατε και κα αξιολογοφςατε 
αμφότερα (υλικά και ενζργειεσ) .

«Πϊσ» κα αξιολογοφςατε: 
Τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιιςατε τθ δζςμθ των 
ερωτθμάτων και  τα παιδαγωγικά υλικά που ςασ δόκθκαν;
Τισ ςυνομιλίεσ ςασ ςτθν ομάδα ςασ, τθ ςυνόψιςθ του λόγου ςασ 
και τθ ςυμβολικι του  αποτφπωςθ  ςτο χαρτόνι εργαςίασ;

«Πϊσ» κα αξιολογοφςατε τθν παρουςίαςι  ςασ ςτθν ολομζλεια 
και τθ ςυμβολι τθσ ομάδασ ςασ ςτθ ςυηιτθςθ που ζγινε ; 
«Πϊσ» κα αξιολογοφςατε τθ ςυνόψιςθ του λόγου των ομάδων 
του Τμιματόσ ςασ, κάτω από μια ενιαία, ςυνεκτικι και κριτικι 
περιγραφι, κακϊσ και τθ ςυμβολικι του αποτφπωςθ ςτο 
χαρτόνι εργαςίασ του Τμιματόσ ςασ;

«Τι» από όλα τα παραπάνω κα κάνετε καλφτερα ι 
διαφορετικά. 
«Ποιεσ» ενζργειεσ των ειςθγθτϊν κα διευκόλυναν 
περιςςότερο το ζργο ςασ. 

Επινοήςτε μια  μορφι, ικανι να αποτυπϊνει -με τθν 
καλφτερθ δυνατι εποπτικότθτα- τον κριτικό 
αναςτοχαςμό όλων των πτυχϊν, των βθμάτων και των 
ςυντελεςτϊν του πρϊτου εργαςτθρίου, ςε αντιςτοίχιςθ 
με τισ «μαρτυρίεσ».
Ετοιμαςτείτε να παρουςιάςετε τισ απόψεισ ςασ ςτθν 
ολομζλεια.
Ακοφςτε τισ απόψεισ των άλλων ομάδων και ςκεφτείτε, 
όλοι μαηί το χαρτόνι εργαςίασ του Τμιματόσ ςασ, το 
οποίο κα δείχνει το «τι» και «πϊσ» (με ποιεσ τεχνικζσ και 
μαρτυρίεσ) αναςτοχαςτικατε κριτικά  και αυτοκριτκά το 
ςυνολικό εγχείρθμα.  



ΣΜΘΜΑ (Α)



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΟΙ ΟΜΑΔΕ 



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΣΑ ΧΑΡΣΟΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 

(«ΠΡΟΪΟΝΣΑ») 

1. Συνομιλία ςτισ ομάδεσ, 
ςυμβολικι αποτφπωςθ του 
προβλιματοσ  

2. Ραρουςίαςθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ 
ςτθν ολομζλεια, εμβάκυνςθ 

3. Αναδιάταξθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ, 
αρχικά ςυμπεράςματα

4. Αναςτοχαςμόσ: «τι κα 
μποροφςαμε να κάνουμε 
καλφτερα ι διαφορετικά»



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Συνομιλία ςτισ ομάδεσ, 

ςυμβολικι αποτφπωςθ του 
προβλιματοσ  

2. Ραρουςίαςθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ 
ςτθν ολομζλεια, εμβάκυνςθ 

3. Αναδιάταξθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ, 
αρχικά ςυμπεράςματα

4. Αναςτοχαςμόσ: «τι κα 
μποροφςαμε να κάνουμε 
καλφτερα ι διαφορετικά»



1. Συνομιλία ςτισ ομάδεσ, 
ςυμβολικι αποτφπωςθ του 
προβλιματοσ  

2. Ραρουςίαςθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ 
ςτθν ολομζλεια, εμβάκυνςθ 

3. Αναδιάταξθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ, 
αρχικά ςυμπεράςματα

4. Αναςτοχαςμόσ: «τι κα 
μποροφςαμε να κάνουμε 
καλφτερα ι διαφορετικά»

ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΣΟ ΧΑΡΣΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ 
ΣΜΘΜΑΣΟ («ΠΡΟΪΟΝ») 



ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΟΙ ΟΜΑΔΕ 



ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΣΑ ΧΑΡΣΟΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ («ΠΡΟΪΟΝΣΑ») 



ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ («ΠΡΟΪΟΝ») 

1. Συνομιλία ςτισ ομάδεσ, 
ςυμβολικι αποτφπωςθ του 
προβλιματοσ  

2. Ραρουςίαςθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ 
ςτθν ολομζλεια, εμβάκυνςθ 

3. Αναδιάταξθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ, 
αρχικά ςυμπεράςματα

4. Αναςτοχαςμόσ: «τι κα 
μποροφςαμε να κάνουμε 
καλφτερα ι διαφορετικά»



ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ:
ΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΤΜΕΝΩΝ, 
ΣΑ ΣΡΙΩΡΑ ΜΙΑ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 



ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ:
Θ ΔΙΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΣΘΣΑ ΕΝΟ ΘΕΜΑΣΟ  



ΣΜΘΜΑ (Β)



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΟΙ ΟΜΑΔΕ 



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΣΑ ΧΑΡΣΟΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ («ΠΡΟΪΟΝΣΑ»)

Το Χαρτόνι Εργαςίασ που λείπει, βρίςκεται 
ςτη μεθεπόμενη διαφάνεια, καθϊσ 

υιοθετήθηκε από την Ολομζλεια, 
προκειμζνου να την «αντιπροςωπεφςει»  

1. Συνομιλία ςτισ ομάδεσ, 
ςυμβολικι αποτφπωςθ του 
προβλιματοσ  

2. Ραρουςίαςθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ 
ςτθν ολομζλεια, εμβάκυνςθ 

3. Αναδιάταξθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ, 
αρχικά ςυμπεράςματα

4. Αναςτοχαςμόσ: «τι κα 
μποροφςαμε να κάνουμε 
καλφτερα ι διαφορετικά»



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

1. Συνομιλία ςτισ ομάδεσ, 
ςυμβολικι αποτφπωςθ του 
προβλιματοσ  

2. Ραρουςίαςθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ 
ςτθν ολομζλεια, εμβάκυνςθ 

3. Αναδιάταξθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ, 
αρχικά ςυμπεράςματα

4. Αναςτοχαςμόσ: «τι κα 
μποροφςαμε να κάνουμε 
καλφτερα ι διαφορετικά»



ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΣΟ ΧΑΡΣΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ («ΠΡΟΪΟΝ») 

1. Συνομιλία ςτισ ομάδεσ, 
ςυμβολικι αποτφπωςθ του 
προβλιματοσ  

2. Ραρουςίαςθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ 
ςτθν ολομζλεια, εμβάκυνςθ 

3. Αναδιάταξθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ, 
αρχικά ςυμπεράςματα

4. Αναςτοχαςμόσ: «τι κα 
μποροφςαμε να κάνουμε 
καλφτερα ι διαφορετικά»



ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΟΙ ΟΜΑΔΕ 



ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΣΑ ΧΑΡΣΟΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ («ΠΡΟΪΟΝΣΑ») 



ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ. 
ΣΟ ΧΑΡΣΟΝΙ ΕΡΓΑΙΑ («ΠΡΟΪΟΝ») 

1. Συνομιλία ςτισ ομάδεσ, 
ςυμβολικι αποτφπωςθ του 
προβλιματοσ  

2. Ραρουςίαςθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ 
ςτθν ολομζλεια, εμβάκυνςθ 

3. Αναδιάταξθ τθσ 
ςυμβολικισ αποτφπωςθσ, 
αρχικά ςυμπεράςματα

4. Αναςτοχαςμόσ: «τι κα 
μποροφςαμε να κάνουμε 
καλφτερα ι διαφορετικά»



ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ:
ΣΑ ΣΡΙΩΡΑ ΜΙΑ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ, 
Θ ΔΙΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟΣΘΣΑ ΕΝΟ ΘΕΜΑΣΟ  



ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ:
ΣΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΟΤΜΕΝΩΝ  





ΜΑΤΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ
ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΡΑΝΤΑΖΗΣ

ΜΗΤΟΓΙΑΝΝΟΡΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΡΟΥΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΤΟΡΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΡΑΡΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΙΑ
ΡΑΡΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΡΑΥΛΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ
ΡΕΔΙΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

ΡΕΥΣΙΝΑΚΗ ΕΙΗΝΗ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΧΙΣΤΟΣ

ΣΑΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΣΟΥΜΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΑ

ΣΤΑΜΡΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΧΤΕΑΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΩΤΗΟΡΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΑ ΕΥΤΕΡΗ
ΤΙΚΑΛΙΤΗ AΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΑΛΙΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΤΣΕΜΡΕΛΙΔΟΥ ΜΑΙΑΝΝΑ
ΤΣΙΡΛΑΚΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

ΦΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΟΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΦΩΤΙΟΥ ΡΗΝΕΛΟΡΗ
ΧΙΣΤΟΦΟΙΔΗΣ ΣΤΑΥΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΟΡΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΟΥΛΑ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΒΑΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΑ
ΒΑΣΙΛΟΡΟΥΛΟΥ ΜΑΙΑ

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΥΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΥΩΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΓΙΑΔΟΥ ΑΓΑΘΗ
ΕΡΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

ΚΑΓΙΑΒΗ ΜΑΙΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΕΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΖΥΒΑ ΡΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΥΛΟΥΜΡΑΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΑ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΛΑΜΡΟΣ
ΚΗΤΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΑΛΗΣ ΡΑΝΤΕΛΗΣ

ΜΑΓΑΙΤΗ ΣΡΥΙΔΟΥΛΑ

Τουσ Επιμορφωτζσ και 
τισ Επιμορφϊτριεσ
ευχαριςτοφμε κερμά 
για τθ ςυνεργαςία τουσ.

Πολφ φιλικά, 
θ Ομάδα Οργάνωςθσ 
του Σεμιναρίου


