
ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ
ΑΘΘΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011
Ο.ΕΠ.ΕΚ 
Αρχικι υνεδρία

Γ. Σφπασ, 
φμβουλοσ Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου και 
μζλοσ του Δ.. του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ

Γ. Μπαγάκθσ,  
Πρόεδροσ του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και 
Κακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου

Θ.Γ. Ματςαγγοφρασ,
Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ του Αναλυτικοφ Προγράμματοσ για τισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ τθσ Αϋ Λυκείου και 
Κακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν



ΑΒΒΑΣΟ 17 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2011
09:00-09:30, Προςζλευςθ, παραλαβι επιμορφωτικοφ 
υλικοφ
09:30-10:00, Γεϊργιοσ Μπαγάκθσ, «Παρουςίαςη του 
Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ», 
10:00-11:30, Θλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, «Η Καινοτομία  
των Ερευνητικϊν  Εργαςιϊν ςτο Γενικό Λφκειο:   Οι 
τζςςερισ Παιδαγωγικζσ Αρχζσ και οι πρακτικζσ τουσ»
11:30-12:00, Διάλειμμα
12:00 -13:30, Ρζνα Μπριςίμθ: «Οι Ερευνητικζσ 
Εργαςίεσ ςτο Δημόςιο  Εκπαιδευτικό  Σφςτημα τησ 
Γαλλίασ»

13:30-14:00, Ελαφρφ Γεφμα

14:00-16:30, ΠΡΩΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 
Ειςθγθτζσ:  Κωνςταντίνα χίηα, Θεόδωροσ 
Πετρζςκου, Παφλοσ Κοςμίδθσ, «Φάςεισ Συνεργατικήσ 
Διερεφνηςησ (1η, 2η φάςη): Θζμα, Σκοπόσ, Ερευνητικά 
Ερωτήματα, Προγραμματιςμόσ Ομάδασ,  (Εφαρμογή 
για το θζμα: Το Κινητό Τηλζφωνο)
16:30-16:45, Διάλειμμα
16:45-18:15 ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 
Ειςθγθτζσ: Κατερίνα Μπαηίγου, Άννα Μπαράτςθ, 
Διμθτρα ωτθροποφλου,  «Φάςεισ Συνεργατικήσ 
Διερεφνηςησ (3η φάςη):  Ερευνητικζσ μζθοδοι και 
ερευνητικά εργαλεία» (Εφαρμογή για τα Ερευνητικά 
Ερωτήματα του Πρϊτου Εργαςτηρίου)

ΚΤΡΙΑΚΘ 18 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2011
09:00-10:30 ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ    
Ειςθγθτισ: Θλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, «Φάςεισ  
Συνεργατικήσ Διερεφνηςησ (4η φάςη): Επεξεργαςία 
Δεδομζνων, υμπεράςματα»
10:30-10:45, Διάλειμμα
10:45-12:15, ΣΕΣΑΡΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 
Ειςθγθτζσ: Κωνςταντίνα χίηα, Παφλοσ Κοςμίδθσ, 
Ευκυμίου Δθμιτρθσ, Θεόδωροσ Πετρζςκου, 
«Φάςεισ  Συνεργατικήσ Διερεφνηςησ(5η φάςη):  
Τρόποι κοινοποίηςησ τησ νζασ γνϊςησ. Ζκθεςη 
Ερευνητικήσ Εργαςίασ και Αξιολόγηςη»

12:15-12:30, Ελαφρφ Γεφμα

12:30-14:00, ΠΕΜΠΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 
Ειςθγθτζσ: Κατερίνα Μπαηίγου, Άννα Μπαράτςθ, 
Ευκυμίου Δθμιτρθσ, «Οργάνωςη τησ Διήμερησ 
Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικϊν ςτα ΠΕΚ» 
14:00-14:30, Διάλειμμα
14:30-16:00 Ολομζλεια. Προεδρείο: Γεϊργιοσ 
Μπαγάκθσ και Θλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ, 
«Ερωτήςεισ,  Τοποθετήςεισ  Προτάςεισ και   
Συμπεράςματα Σεμιναρίου»



Για να ςχεδιαςτεί το επιμορφωτικό ςεμινάριο του επτεμβρίου, προθγικθκε
ζνασ ςυςτθματικόσ αναςτοχαςμόσ του ςεμιναρίου του Ιουνίου και
ςυηθτικθκαν εκ νζου τα κρίςιμα ςτοιχεία, τα οποία ςυνκζτουν τθν
ιδιαιτερότθτα τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν.
Ζτςι, ο νζοσ ςχεδιαςμόσ διατιρθςε τισ ειςθγιςεισ πάνω ςτα κεςμικά και
κεωρθτικά ηθτιματα, κακϊσ και ςτα τεκταινόμενα αναφορικά με τισ
Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ ςτο Γαλλικό Εκπαιδευτικό φςτθμα (Travaux Personnels
Encadrés).
Ενϊ, για τα αντικείμενα των εργαςτθρίων φροντίςαμε, ϊςτε να κζτουν ςε

διάλογο τισ πζντε βαςικζσ φάςεισ μιασ διερευνθτικισ διαδικαςίασ, αρχικά ςε
κάκε ομάδα και ςτθ ςυνζχεια, ςτθν ολομζλεια των ςυμμετεχόντων
(διαφάνεια 5).



ΟΙ ΠΕΝΣΕ ΦΑΕΙ 
ΣΘ ΔΙΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ



ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Θ «ΟΜΑΔΟΤΝΕΡΓΑΣΙΚΘ» 
ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ
Σα εργαςτιρια, ωσ οργανωμζνα πεδία ςτοχαςμοφ και 
αναςτοχαςμοφ, από τα οποία προκφπτει ζνα 
ςυλλογικό «προϊόν».

ΑΙΘΟΤΑΟΜΑΔΕ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΣΕΧΝΘΜΑΣΑ
ΣΕΧΝΘΜΑΣΑ

ΣΕΧΝΘΜΑΣΑΦΤΛΛΑ

ΕΡΓΑΙΑ 

ΛΟΓΟ

«ΠΡΟΪΟΝΣΑ»



ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 
ΠΡΩΣΟ
(1η , 2η Φάςη)



τόχοι του εργαςτθρίου ιταν 
(1) να οριοκετθκεί ζνα κζμα, 
(2) να διατυπωκοφν τα Ερευνθτικά Ερωτιματα και 

να ενταχκοφν ςε ςφνολα που κα 
αντικατοπτρίηουν τισ πτυχζσ του (υπο-κζματα), 

(3) να αναηθτθκοφν ςυνειρμοί που κα ςυνδζουν 
τα υπο-κζματα και κα ςχθματοποιοφν το 
«όλο», 

(4) να ςυγκροτθκεί θ προβλθματικι του,
(5) να προγραμματιςτεί ο βθματιςμόσ των ομάδων 



Η ομάδα τησ «Άνοιξησ»



Η ομάδα του «Καλοκαιριοφ»



Η ομάδα του «Φθινοπώρου»



Η ομάδα του «Χειμώνα»



ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΤΠΟ-ΘΕΜΑΣΑ

ΓΝΩΣΙΚΑ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
(Καρτελάκια που δόθηκαν ςτισ ομάδεσ) 



ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ
ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ
ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ
ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ
ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ
ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ
ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΛΕΞΘ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΓΝΩΣΙΚΑ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΝΩΣΙΚΑ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΝΩΣΙΚΑ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΝΩΣΙΚΑ 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΠΟ-ΘΕΜΑ

ΤΠΟ-ΘΕΜΑ ΤΠΟ-ΘΕΜΑ

ΤΠΟ-ΘΕΜΑ

(1) (2) 

(3) (4) 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ που περιμζναμε από τισ ομάδεσ) 



ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ που πήραμε από τισ ομάδεσ) 



ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ που 
πήραμε από τισ ομάδεσ) 



ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ που πήραμε από τισ ομάδεσ) 



ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ που πήραμε 
από τισ ομάδεσ) 



ΘΜΕΙΩΘ ΠΡΩΣΘ: Αν οι επιμορφωτζσ επαναλάβουν αυτό το 
εργαςτιριο με τουσ επιμορφοφμενουσ εκπαιδευτικοφσ, καλό κα ιταν 
(α) να τουσ ηθτιςουν, να ςυντάξουν μια ελίδα Θμερολογίου ςε κάκε 
ομάδα και να τθν παρουςιάςουν ςτθν ολομζλεια (διαφάνεια 25),
(β) να επιχειριςουν τθν αναςφνταξθ των ελίδων Θμερολογίου ςτθν 
ολομζλεια, ϊςτε να προκφψει θ ελίδα Θμερολογίου του Σμιματοσ 
(διαφάνεια 26).



ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑ

Προβλθματικι

ΟΜΑΔΑ: …………………………

Πτυχζσ του κζματοσ/Τπο-
κζματα

φντομθ Παρουςίαςθ τθσ 
Προβλθματικισ

………………………………..
………………………………………..
………………………………
…………………………………………
……………………………………………
…………………..



ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΣΜΘΜΑΣΟ

Προβλθματικι

Σελικζσ πτυχζσ του
κζματοσ/Τπο-κζματα

φντομθ Παρουςίαςθ τθσ 
Προβλθματικισ

………………………………..
………………………………………..
………………………………
…………………………………………
……………………………………………
…………………..



ΘΜΕΙΩΘ ΔΕΤΣΕΡΘ: Αν οι εκπαιδευτικοί επαναλάβουν αυτό το 
εργαςτιριο με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ τουσ ςτα Σμιματα 
Ενδιαφζροντοσ, τα παιδιά κα είναι ςε κζςθ 
(α) να επιλζξουν το υπο-κζμα που τουσ ενδιαφζρει και 
(β) να οργανϊςουν τθν ζρευνά τουσ, ξεκινϊντασ με τθ ςυμπλιρωςθ 
τθσ επόμενθσ ελίδασ Θμερολογίου τθσ ομάδασ τουσ (διαφάνεια 28). 



ΟΜΑΔΑ  Αϋ 

ΤΠΟ-ΘΕΜΑ Πρϊτεσ φλεσ, Παραγωγι, Προϊκθςθ, Χρόνοσ Ηωισ

ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΚΘ

Σα κινθτά τθλζφωνα φτιάχνονται από ςτοιχεία τα οποία 
μακαίνουμε ςτθ Χθμεία (και ςυχνά δεν καταλαβαίνουμε το 
«γιατί»), τα οποία αποςπϊνται από τα βάκθ τθσ γθσ με 
αμφιλεγόμενεσ πρακτικζσ, μασ ζχουν γίνει απαραίτθτα με τισ 
πολλζσ τουσ δυνατότθτεσ, τα αλλάηουμε ςυχνά πριν χαλάςουν 
για να πάρουμε άλλα με περιςςότερεσ (όπωσ μασ λζνε οι 
διαφθμίςεισ) και, πολλοί από εμάσ  τα πετάμε όπου τφχει. 
Μάλλον, χρειάηεται να τα ψάξουμε όλα αυτά καλφτερα και να 
ςκεφτοφμε τισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ. Για να γίνουμε πιο 
ςυνειδθτοί καταναλωτζσ και πολίτεσ.   

ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

«Εργάτεσ ορυχείων», «εταιρίεσ εξόρυξθσ 
μεταλλευμάτων και μθ δθμοκρατικά κακεςτϊτα», 
«ορυχεία ςτισ πόλεισ του Σρίτου Κόςμου» 

ΠΘΓΕ ΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Πεδίο: Εταιρίεσ Ανακφκλωςθσ
Εργαςτιριο: πάνιεσ Γαίεσ
Internet: Γεωγραφικι κατανομι 
πρϊτων υλϊν 
Δθμοςιογραφία τεκμθρίωςθσ: ...  
Φωτογραφίεσ: ορυχείων, χϊρων 
απόρριψθσ θλεκτρονικϊν 
αποβλιτων
Κινθματογράφοσ: …….

Παρατιρθςθ, Πείραμα, Διερεφνθςθ 
τάςεων, 
Ανάλυςθ Περιεχομζνου, 
Ερμθνεία Νοιματοσ  

Ερωτθματολόγια, υνεντεφξεισ, 

ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑ 

Προβλθματικι, 
Ηθτιματα για 

τθν Ολομζλεια, 
Πθγζσ, 

Μζκοδοι, 
Εργαλεία



ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ (ΧΘΜΑ 2ο): ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ  

ΘΕΜΑΣΟ Ε  ΤΠΟ-ΘΕΜΑΣΑ  ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΘ ΣΟΤ ΣΙ 
ΣΕΕΡΙ ΟΜΑΔΕ   

ΟΜΑΔΑ Α
ΤΠΟΘΕΜΑ1ο

ΟΜΑΔΑ Β
ΤΠΟΘΕΜΑ2ο

ΟΜΑΔΑ Γ
ΤΠΟΘΕΜΑ3ο

ΟΜΑΔΑ Δ
ΤΠΟΘΕΜΑ4ο

Σο εργαςτήριο που προηγήθηκε 
αφορά ςτο Δεφτερο χήμα 
οργάνωςησ τησ Ερευνητικήσ 
Εργαςίασ 



ΘΜΕΙΩΘ ΣΡΙΣΘ: Κατά τθν ολομζλεια αυτοφ του εργαςτθρίου ςυηθτιςαμε 
με τουσ επιμορφωτζσ και το ενδεχόμενο να υιοκετιςουν κάποιοι 
εκπαιδευτικοί το Σζταρτο χιμα οργάνωςθσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ 
(διαφάνεια 31). 
Για αυτιν τθν περίπτωςθ, αναπτφξαμε ςυνοπτικά τα τζςςερα πλαίςια 
αναφοράσ μζςα ςτα οποία οι μακθτζσ κα διατυπϊςουν τα ερευνθτικά τουσ 
ερωτιματα και επιςθμάναμε, ότι ς’ αυτό το ςχιμα οργάνωςθσ δεν 
δθμιουργοφνται υπο-κζματα και όλεσ οι ομάδεσ εργάηονται ταυτόχρονα 
εντόσ των τεςςάρων πλαιςίων αναφοράσ ςε τζςςερισ διαδοχικζσ φάςεισ 
(διαφάνεια 32). 



ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ (ΧΘΜΑ 4ο): ΣΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗΕΣΑΙ 

ΣΘ ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΟΤ ΘΕΩΡΘΘ, ΜΕΩ ΕΝΟ ΚΡΙΣΙΚΑ ΕΡΜΘΝΕΤΣΙΚΟΤ 
ΚΤΚΛΟΤ Ε ΣΕΕΡΙ ΦΑΕΙ, ΑΠΟ ΣΡΕΙ ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΣΘΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΠΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Γ

ΟΜΑΔΑ Β

Σζταρτο χήμα οργάνωςησ 
τησ Ερευνητικήσ Εργαςίασ 



C
A
F
É

ΚΑΣ
ΟΙΚ
ΙΑ

ΦΡΟΝΣΙ
ΣΘΡΙΟ

ΧΟΛ
ΕΙΟ

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΣΤΩΝ

NOKIA

SONY

SAMSUNG

Ανακφκλωςθ 
υςκευϊν

Α.Ε.

Ε.Ε.

Ο.Ο..Α.

ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΘ

ΠΑΡΑΓΩΓΘ

ΧΡΘΘ

ΧΡΘΘ

ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ

(1) (2) 

(3) (4) 

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

Σα τζςςερα πλαίςια αναφοράσ , 
ςε αντιςτοίχιςθ με τισ τζςςερισ φάςεισ 
εξζλιξθσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ



ΘΜΕΙΩΘ ΣΕΣΑΡΣΘ: Για το επιμορφωτικό ςεμινάριο των εκπαιδευτικϊν τθσ 
Αϋ Λυκείου, καλό κα ιταν να προτείνουν οι επιμορφωτζσ τθ ςυμπλιρωςθ των 
επόμενων ελίδων Θμερολογίου (προςωπικοφ), ϊςτε να ζχουν μια πρϊτθ 
εμπειρία και να πάρουν κάποια χριςιμα κριτικά ςχόλια από τθν πλευρά τουσ 
(διαφάνειεσ 34, 35). 



ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ

Ονοματεπϊνυμο …………………………….

Θμερομθνία …../…./…..

Εργαςία για…. …………………………………..
…………………………
Περιγραφι τθσ Διαδικαςίασ
……………………………………
………………………………

Χϊροσ Σάξθ, 
Αίκουςα Θ/Τ

Απολογιςμόσ
Σι με δυςκόλεψε
Σι μου άρεςε
Σι με ενκουςίαςε 

……………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………..

Παρατθριςεισ  ι 
παραινζςεισ των 
εκπαιδευτικϊν
(Προαιρετικζσ)

…………………………..……

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Προςωπικό 
Θμερολόγιο 



ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΙ ΟΜΑΔΕ 

Ονοματεπϊνυμο ……………………………………

Θμερομθνία: ../../..

Με ποιο τρόπο βοικθςεσ 
τθν ομάδα ςου και τουσ 
ςυμμακθτζσ ςου

…………………………………..

Ποιοσ βοικθςε εςζνα ι 
άλλα παιδιά τθσ ομάδασ 
και με ποιο τρόπο

……………………………..

Σι ςκοπεφεισ να κάνεισ,
για να βοθκιςεισ τθν 
ομάδα, από εδϊ και πζρα 

……………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………..

Σι περιμζνεισ από τουσ 
άλλουσ να κάνουν, για να 
βοθκιςουν τθν ομάδα 
από εδϊ και πζρα

…………………………..……

Προςωπικό 
Θμερολόγιο 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 
ΔΕΤΣΕΡΟ
(3η Φάςη)



τόχοσ του εργαςτθρίου ιταν

(1) να αποςαφθνίςει το πζραςμα από τα Ερευνθτικά 
Ερωτιματα ςτισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ,
εςτιάηοντασ ςτθν αναηιτθςθ ςυμβατϊν μεταξφ τουσ  
(i) πθγϊν
(ii) μεκόδων ζρευνασ και 
(iii) ερευνθτικϊν εργαλείων-τεχνικϊν

(2) να διαγράψει ςυνοπτικά τρόπουσ παρουςίαςθσ και 
κριτικισ ερμθνείασ των δεδομζνων-μαρτυριϊν



ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
(Καρτελάκια που δόθηκαν ςτισ ομάδεσ) 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ , ΜΑΡΣΤΡΙΕ
(ΠΘΓΕ)
ΓΡΑΠΣΑ: 

Επίςθμα Ζγγραφα
Ιδιωτικά Ζγγραφα

Σφποσ
Βιβλία

ΆΛΛΘ ΦΤΘ:
Αντικείμενα

χζδια, 
Πίνακεσ Ηωγραφικισ

Φωτογραφίεσ
Κινθματογράφοσ

Πραγματικζσ Καταςτάςεισ 

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΑΝΑΛΤΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
«Ποιοσ» μιλάει;
Για να πει «τι»;

ε «ποιον»;
«Πώσ»;

Με «ποιο» ςτόχο;
(ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΝΟΘΜΑΣΟ)

ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ ΣΑΕΩΝ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΔΙΟΤ: 
Αναγνωριςτικζσ

χωρίσ προηγοφμενεσ υποθζςεισ 
Διαγνωςτικζσ 

που ψάχνουν μια άμεςη απάντηςη 
ςε πρακτικζσ ερωτήςεισ 

Πειραματικζσ 
για επαλήθευςη υποθζςεων



ΘΜΕΙΩΘ ΠΡΩΣΘ: ’ αυτό το εργαςτιριο, οι επιμορφωτζσ -εκκινϊντασ από
τα ερευνθτικά ερωτιματα ςτα οποία κατζλθξαν ςτο πρϊτο εργαςτιριο-
αναηιτθςαν κατάλλθλεσ πθγζσ δεδομζνων και μαρτυρίων, εργαλεία και
τεχνικζσ που ταίριαηαν με τισ πθγζσ και μεκόδουσ για τθν επεξεργαςία τουσ.
Ζτςι, προζκυψαν ερευνθτικά ςχιματα δραςτθριοτιτων, με βάςθ τθ λογικι
ακολουκία: «ερευνθτικό ερϊτθμα, πθγζσ, εργαλεία», τα οποία ςυνδφαηαν τισ
ποιοτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, με τεχνικζσ που (κατά περίπτωςθ) μποροφν
να οδθγιςουν ςε ποςοτικοποιιςεισ των δεδομζνων ι μαρτυριϊν.



ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ

ΠΘΓΕ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕΧΝΙΚΕ

ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ που περιμζναμε από τισ ομάδεσ) 

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΣΤΠΟ
ΒΙΒΛΙΑ

ΙΣΟΧΩΡΟ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΙΝΘΜΑΣΟ-
ΓΡΑΦΟ

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ 
ΚΑΣΑΣΑΕΙ, 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, 

ΓΕΓΟΝΟΣΑ

ΑΝΑΛΤΘ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ

ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ

ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ 
ΣΑΕΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΔΙΟΤ
ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΘΑΝΑΛΤΘ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΕΡΜΘΝΕΙΑ 
ΝΟΘΜΑΣΟ 
ΚΑΣΑΣΑΘ

ΕΡΜΘΝΕΙΑ 
ΝΟΘΜΑΣΟ 

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΔΙΟΤ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΘ

ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΔΙΟΤ
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΘ



ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ που πήραμε από τισ ομάδεσ) 



ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ που πήραμε από τισ ομάδεσ) 



ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ που πήραμε από τισ ομάδεσ) 



ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Χαρτόνια Εργαςίασ 
που πήραμε από τισ ομάδεσ) 



ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 
ΣΡΙΣΟ
(4η Φάςη)



τόχοσ του εργαςτθρίου ιταν
να προτείνει εναλλακτικοφσ τρόπουσ επεξεργαςίασ των 
«πρωτογενϊν» δεδομζνων από τθν μακθτικι ομάδα, 
προκειμζνου οι μακθτζσ 
(1) να κατανοοφν ςε βάκοσ τισ πλευρζσ του κζματοσ που 
μελετοφν, 
(2) να αναπτφςςουν τισ γνωςτικο-γλωςςικζσ δεξιότθτεσ 
επεξεργαςίασ των πρωτογενϊν δεδομζνων αλλά και 
δεξιότθτεσ κοινοποίθςθσ και διαπραγμάτευςθσ τθσ νζασ 
γνϊςθσ που παριγαγαν. 



ΣΡΙΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΠΡΩΣΟΓΕΝΘ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ╤ 

╤ ΦΩΤΟ

ΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
(Τλικό που δόθηκε ςτισ ομάδεσ) 

javascript:;


Σα 
ειςαγωγικά 
του τρίτου 
εργαςτηρίου 



ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 
ΣΕΣΑΡΣΟ
(5η Φάςη)



τόχοι του εργαςτθρίου ιταν

(1) να προςδιοριςτοφν
(i) θ δομι τθσ Ζκκεςθσ, 
(ii) οι επιμζρουσ ενότθτζσ τθσ, 
(iii) τα περιεχόμενα των ενοτιτων, 

(2) να ςυηθτθκεί το κρίςιμο ηιτθμα τθσ 
αξιολόγθςθσ



ΣΕΣΑΡΣΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ

ΕΞΩΦΤΛΛA
COVER PAGES

ΠΡΟΛΟΓΟ
PREAMBLE 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTS

ΕΙΑΓΩΓΘ
INTRODUCTION

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
CONCLUSION ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

BIBLIOGRAPHY

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ,
ΤΗΘΣΘΘ
RESULTS,

DISCUSSION
ΕΠΙΛΟΓΟ
EPILOGUE

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ APPENDIX

ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
ASSESSMENT CRITERIA

ΠΛΑΙΙΟ, ΣΟΧΟΙ
BACKGROUND, AIMS

ΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟΤ
(Καρτελάκια που δόθηκαν ςτισ ομάδεσ) 

………………..

………………..

………………..



Σα ειςαγωγικά του Εργαςτθρίου



ΚΘ 

ΕΞΩΦΤΛΛA 
COVER PAGES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
CONTENTS

ΠΡΟΛΟΓΟ
PREAMBLE 

ΕΙΑΓΩΓΘ
INTRODUCTION

ΠΛΑΙΙΟ, ΣΟΧΟΙ
BACKGROUND, AIMS

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
METHODOLOGY

ΤΛΛΟΓΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
DATA COLLECTION

ΕΡΜΘΝΕΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ, 
ΤΗΘΣΘΘ

DATA INTERPRETATION,
CONCLUSIONS,

DISCUSSION

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
BIBLIOGRAPHYΠΑΡΑΡΣΘΜΑ APPENDIX

ΠΡΟΪΟΝΣΑ
(Σα Φφλλα ή Χαρτόνια Εργαςίασ που περιμζναμε από τισ ομάδεσ) 

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑ

ΧΟΛΙΑΧΟΛΙΑ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(12)

ΔΟΜΘ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΘ 
ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ 
ΕΡΓΑΙΑ

ΚΡΙΣΙΚΘ, ΑΤΣΟΚΡΙΣΙΚΘ 
ΠΡΟΕΓΓΙΘ, 

CRITICAL , AUTOCRITICAL 
REFLECTION,  ASSESMENT

ΕΠΙΛΟΓΟ
EPILOGUE

ΧΟΛΙΑ

(9)

ΧΟΛΙΑ

(10)(11)



Χαρτόνια Εργαςίασ



Χαρτόνια

Εργαςίασ



ΘΜΕΙΩΘ ΠΡΩΣΘ: ’ αυτό το εργαςτιριο, οι επιμορφωτζσ -εκκινϊντασ από
τα καρτελάκια με τα οποία τουσ είχαμε εφοδιάςει, ςχθματοποίθςαν τθ δομι
μιασ Ερευνθτικισ Εργαςίασ και, κατά περίπτωςθ, πρόςκεςαν ι αναδιάταξαν
τα ςτοιχεία τθσ και αναφζρκθκαν ςτο ιδιαίτερο περιεχόμενο κάκε ςτοιχείου
και τθν ζκταςι του.
Για να διευκολφνουμε το ζργο των ομάδων και να αξιοποιιςουμε
περιςςότερο δθμιουργικά το χρόνο, κζςαμε ςτθ διάκεςι τουσ και άλλθ μια
δζςμθ από καρτελάκια, όπου περιζχονταν προτάςεισ για τα παραπάνω
(διαφάνεια 61).



A) Make sure you mention the background and aims
B) Include the basic concepts and theory relating to the investigation.
C) Describe the procedures used
D) Graphs are a particularly effective way of presenting results
E) Final results should be presented clearly and concisely;
F) The interpretation of the results must be discussed, and improvements and possible extensions of the work suggested.
G) Give references to any books, articles or other sources of information (e.g. web sites) that have proved useful in preparing 
the report, or carrying out the work.

The abstract should contain the essence of the report, based on which the reader decides whether to go ahead with reading 
the report or not: motivation, design, methodology, some results (2 paragraphs, 250 words)
Θ περίλθψθ κα πρζπει να περιζχει τθν ουςία τθσ Ζκκεςθσ, με βάςθ τθν οποία ο αναγνϊςτθσ κα αποφαςίςει αν κα ςυνεχίςει ι όχι: το 
ςτόχο, το ςχεδιαςμό, τα πιο ςθμαντικά αποτελζςματα (2 παράγραφοι, 250 λζξεισ).

The main body of the report may be divided into multiple sections as the case may be. In other words, you may have
different sections which delve into different aspects of the problem, including research activities, methods, techniques,
research tools and critical comments thaw could interpret the subject-issue.
Σο κφριο ςϊμα τθσ Ζκκεςθσ μπορεί να περιλαμβάνει ενότθτεσ που κα αντιςτοιχοφν ςτισ πτυχζσ του κζματοσ και ςτισ

επιμζρουσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτισ μεκόδουσ, τισ τεχνικζσ ι τα ερευνθτικά εργαλεία, όπου κα ενςωματϊνονται
ερμθνευτικά και κριτικά τα ςυμπεράςματα, κάποιεσ κεωρθτικζσ απόψεισ (προαιρετικά). Καλό κα ιταν το κφριο ςϊμα τθσ
Ζκκεςθσ να ξεκινά από τθ ςχθματικι αποτφπωςθ του κζματοσ και των Ερευνθτικϊν Ερωτθμάτων, ζτςι ϊςτε να προκφπτει θ
εςωτερικι διαςφνδεςθ των υπο-κεμάτων και να φωτίηεται το «όλο».

Background: the particular conditions of the research project which any eventual reader has to understand before entering 
into the details of your work.
Πλαίςιο: οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ εξελίςςεται το ερευνθτικό εγχείρθμα, οι οποίεσ χρειάηεται να γίνουν 
κατανοθτζσ από κάκε αναγνϊςτθ, πριν ειςζλκει ςτισ λεπτομζρειεσ τθσ εργαςίασ. 

Book – you need to cite title, authors, date published, edition (if not first), City of publication and publisher. e.g.
“Elements of Nuclear Physics” W. E. Burcham, (London) Longman, 1979.
A journal article,“The speed of light by interferometry” A. Dixon, Journal of Light, vol. 3, pp. 123-234, 2003.
A web page,
http://www.gobbeldygook.co.uk

http://www.gobbeldygook.co.uk/


ΘΜΕΙΩΘ ΔΕΤΣΕΡΘ: Αν οι επιμορφωτζσ επαναλάβουν αυτό το εργαςτιριο
κατά τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και αν καταλιξουν ωσ ολομζλεια ςε
μια περιςςότερο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθ δομι και τθν οργάνωςθ μιασ
Ερευνθτικισ Εργαςίασ, κα μποροφςαν να «ανακζςουν» ςε μια ομάδα τθ
ςυμπλιρωςθ τθσ δικισ μασ «ενδεικτικισ» και επί τοφτου θμιτελοφσ πρόταςθσ
(διαφάνεια 63).



ΘΜΕΙΩΘ ΣΡΙΣΘ: Για να μπορζςει να δθμιουργθκεί μια ολοκλθρωμζνθ
ζκκεςθ – φάκελοσ τθσ Ερευνθτικισ τουσ Εργαςίασ, ιδιαίτερα χριςιμθ κα είναι
θ επόμενθ ελίδα Θμερολογίου τθσ ομάδασ, όπου καταγράφονται αναλυτικά
τα «ντοκουμζντα», το περιεχόμενό τουσ και θ προβλεπόμενθ κζςθ τουσ ς’
αυτιν (διαφάνεια 65). Αυτιν τθ ελίδα, χρειάηεται να τθν υποςτθρίξουν
ιδιαίτερα οι επιμορφωτζσ, ςε κάκε επιμορφωτικό ςεμινάριο που κα
αναλάβουν.



Αναφορζσ των 
ντοκουμζντων 
(Πλθροφορίεσ που κα 
ςυμπεριλθφκοφν ςτθ 
βιβλιογραφία )

Περιεχόμενο των 
ντοκουμζντων 
(λζξεισ κλειδιά και/ι 
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ

Οριςτικι κζςθ μζςα ςτθν 
Ερευνθτικι Εργαςία

N° 1 Γράφθμα Χαρακτθριςμόσ των 
εφαρμογϊν του 
κινθτοφ τθλεφϊνου

1ο Μζροσ (τίτλοσ)
1.1

N° 2 Χαρτόνι Εργαςίασ 
(ςχθματικι αποτφπωςθ)

………………. 1ο Μζροσ (τίτλοσ)
1.1

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8

ΘΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑ

Οργάνωςθ 
Ζκκεςθσ-
Φακζλου 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΘΜΕΙΩΘ ΣΕΣΑΡΣΘ: Για τθν αξιολόγθςθ και αυτοαξιολόγθςθ των
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, τζλοσ, μιλιςαμε ςε ολομζλεια, με αφετθρία τισ
διαφάνειεσ που ακολουκοφν.



ΘΕΜΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ: ……………………..

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ  ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΘ ΖΡΕΤΝΑ (30%) 

ΛΙΑΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΘ 

ΚΑΣΩ ΣΟΤ 
ΜΕΣΡΙΟΤ

ΜΕΣΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ

ΠΘΓΕ

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΤΧΕΣΙΕΙ ΜΕΣΑΒΛΘΣΩΝ

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

ΣΘΡΘΘ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ, 
ΚΑΝΟΝΩΝ

ΧΡΘΘ ΣΠΕ

ΠΙΝΑΚΑ 1

ΠΘΓΘ: Ματςαγγοφρασ Γ. Θλίασ, «Θ Καινοτομία των Ερευνθτικϊν 
Εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ. Πρϊτο Μζροσ. 
Σζταρτο Κεφάλαιο, (ςελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011) 



ΘΕΜΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ: ……………………..

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ  ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΖΚΘΕΘ (30%) 

ΛΙΑΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΘ 

ΚΑΣΩ ΣΟΤ 
ΜΕΣΡΙΟΤ

ΜΕΣΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΑ

ΓΝΩΕΙ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ, 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΓΝΩΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΓΝΩΕΙ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΓΕΝΙΚΕΤΕΩΝ, 
ΤΓΚΡΟΣΘΘ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΘΜΑΣΩΝ 

ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΜΕΣΑΒΑΘ Ε ΝΕΑ
ΓΝΩΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕ 
ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΘ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ

ΠΙΝΑΚΑ 2

ΠΘΓΘ: Ματςαγγοφρασ Γ. Θλίασ, «Θ Καινοτομία των Ερευνθτικϊν 
Εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ. Πρϊτο Μζροσ. 
Σζταρτο Κεφάλαιο, (ςελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011) 



ΘΕΜΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ: ……………………..

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ  ΓΛΩΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΘ ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΚΘΕΘ (20%) 

ΛΙΑΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΘ 

ΚΑΣΩ ΣΟΤ 
ΜΕΣΡΙΟΤ

ΜΕΣΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΑ

ΓΛΩΑ

ΔΟΜΘ
1. Ειςαγωγι ςτο κζμα, το ςκοπό και ςτθ 
ςπουδαιότθτα του κζματοσ, με ςχετικι 
βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ

2. Παρουςίαςθ των υπο-κεμάτων και των 
κεντρικϊν ερωτθμάτων εντόσ φυςικο-
κοινωνικϊν πλαιςίων

3. Περιγραφι και αιτιολόγθςθ των πθγϊν, των 
μζςων και των διαδικαςιϊν ςυλλογισ των 
δεδομζνων

4. Εξιγθςθ και αιτιολόγθςθ των διαδικαςιϊν 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων

5. αφισ διατφπωςθ και κριτικι των 
ςυμπεραςμάτων

6. Αναςτοχαςτικι κριτικι του όλου 
εγχειριματοσ, των εμπειριϊν και των ηθτθμάτων 
που ανζκυψαν

ΠΙΝΑΚΑ 3

ΠΘΓΘ: Ματςαγγοφρασ Γ. Θλίασ, «Θ Καινοτομία των Ερευνθτικϊν 
Εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ. Πρϊτο Μζροσ. 
Σζταρτο Κεφάλαιο, (ςελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011) 



ΘΕΜΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ: ……………………..

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ  ΣΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ (20%) 

ΛΙΑΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΘ 

ΚΑΣΩ ΣΟΤ 
ΜΕΣΡΙΟΤ

ΜΕΣΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΤ
ΚΑΛΑ

ΆΡΙΣΑ

1. αφισ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τουσ 
ςτόχουσ και τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ, τα 
δεδομζνα και τα ςυμπεράςματα τθσ 
ζρευνασ, τισ κζςεισ τθσ ομάδασ ςτα 
ερευνθτικά ερωτιματα και τθν κριτικι 
ςτάςθ τθσ ςτα διαλαμβανόμενα ηθτιματα

2. Θ χριςθ τθσ γλϊςςασ και των 
ςυμπλθρωματικϊν/ πολυτροπικϊν μζςων 
και ΣΠΕ για τθ ςτιριξθ του λόγου και ςτισ 
κατάλλθλεσ ςτιγμζσ

3. Θ χριςθ χιοφμορ, δθμιουργικότθτασ και 
παραςτατικότθτασ ςτθ ςωςτι αναλογία και 
τθν κατάλλθλθ ςτιγμι 

4. Θ ετοιμότθτα και πλθρότθτα των 
απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ και τα ςχόλια 
του κοινοφ.

ΠΙΝΑΚΑ 4

ΠΘΓΘ: Ματςαγγοφρασ Γ. Θλίασ, «Θ Καινοτομία των Ερευνθτικϊν 
Εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ. Πρϊτο Μζροσ. 
Σζταρτο Κεφάλαιο, (ςελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011) 



ΟΜΑΔΑ: 
……………………………………

ΘΕΜΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ:
……………………..

ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 1
ΚΑΘΟΛΟΤ

2 3 4 5
ΑΠΟΛΤΣΑ

Α. Πόςο αποτελεςματικόσ είναι/ιταν ο προγραμματιςμόσ των 
επιμζρουσ φάςεων που κάνατε; 

Β. Πόςο ςυνεπείσ είςτε/ιςαςταν ςτθν τιρθςθ των 
χρονοδιαγραμμάτων; 

Γ. ε τι βακμό επικρατεί/επικρατοφςε ςτθν ομάδα ςασ πνεφμα 
ανάλθψθσ ρόλων και πρωτοβουλιϊν; 

Δ. Πόςο αποτελεςματικοί είςτε/ιςαςταν ςτθ διαχείριςθ 
αντίκετων απόψεων, διαφωνιϊν και ςυγκροφςεων; 

Ε. Πόςο εφκολα καταλιγετε/καταλιγατε ςτθ λιψθ των 
αποφάςεων;

τ. Πόςο κετικό είναι/ιταν το κλίμα και το πνεφμα αποδοχισ, 
ςυνεργαςίασ και ςτιριξθσ των μελϊν; 

Η. Πόςο εφκολοσ είναι/ιταν ςτθν ομάδα ςασ ο ςυντονιςμόσ και 
ο ςυλλογικόσ τρόποσ εργαςίασ; 

Θ. Πόςο αποτελεςματικι είναι/ιταν θ ομάδα ςασ ςτθν 
αξιοποίθςθ του χρόνου; 

ΠΘΓΘ: Ματςαγγοφρασ Γ. Θλίασ, «Θ Καινοτομία των Ερευνθτικϊν 
Εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ. Πρϊτο Μζροσ. 
Σζταρτο Κεφάλαιο, (ςελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011) 



ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΘΣΘ: 
……………………………………

ΘΕΜΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ:
……………………..

ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 1
ΚΑΘΟΛΟΤ

2 3 4 5
ΑΠΟΛΤΣΑ

Α. υμμετζχω ενεργά με πλθροφορίεσ, ιδζεσ, ερωτιματα και 
επιχειριματα ςτισ ςυηθτιςεισ και τισ λοιπζσ εργαςίεσ τθσ 
ομάδασ; 

Β. Αναγνωρίηω, επαινϊ και ενκαρρφνω τισ προςπάκειεσ των 
άλλων μελϊν; 

Γ. Προςφζρω βοικεια ςε μζλθ τθσ ομάδασ μου, όταν τθν ζχουν 
ανάγκθ; 

Δ. Ηθτϊ βοικεια και ιδζεσ από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, 
όταν είμαι ςε δφςκολθ κζςθ;

Ε. Είμαι ςυνεπισ ςτα χρονοδιαγράμματα και παραδίδω τισ 
εργαςίεσ μου ζγκαιρα; 

τ. Είμαι υπεφκυνοσ και εκπλθρϊνω τισ υποχρεϊςεισ μου με 
επάρκεια; 

Η. υμβάλλω κετικά ςτθν άμβλυνςθ εντάςεων, ςυγκροφςεων και 
ςτθν αναηιτθςθ ςυνκετικϊν λφςεων; 

Θ. Αποδζχομαι και ςυηθτϊ τθν κριτικι και τισ διαφορετικζσ 
απόψεισ και αναηθτϊ τρόπουσ ςφνκεςθσ, αποφεφγοντασ τισ 
ςτείρεσ αντιπαρακζςεισ; 

ΠΘΓΘ: Ματςαγγοφρασ Γ. Θλίασ, «Θ Καινοτομία των Ερευνθτικϊν 
Εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ. Πρϊτο Μζροσ. 
Σζταρτο Κεφάλαιο, (ςελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011) 


