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ΕΝΔΕΙΣΙΚΟ ΘΕΜΑ:  
«ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ, 
Η ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ» 
  
ΣΟΧΟ:  
Η ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟ PROJECT   

  
 
 
 
 
 
 

ΒΗΜΑ 1ο: Από το κζμα ςτθν «προβλθματικι» (30ϋ) 
 
 
 

- κεφτόμαςτε «γιατί» μασ προβλθματίηει το κζμα μασ  
- Μοιραηόμαςτε κάκε ςκζψθ ι ςτάςθ μασ, εκφραςμζνεσ με λζξεισ ι μικρζσ 

φράςεισ, με τουσ ςυναδζλφουσ τθσ ομάδασ μασ  
- Αφιερϊνουμε χρόνο για να τισ ςυηθτιςουμε και να τισ αναδιατυπϊςουμε 
-  Καταγράφουμε τισ αναδιατυπωμζνεσ ςκζψεισ και ςτάςεισ μασ πάνω ςτο 

χαρτόνι εργαςίασ τθσ ομάδασ μασ 
- Ετοιμαηόμαςτε να το παρουςιάςουμε ςτθν ολομζλεια του τμιματοσ 

 
Η ςυηιτθςθ που κα ακολουκιςει κατά τθν ολομζλεια κα καταλιξει ςε μια 
νζα και κοινι διατφπωςθ,  θ οποία κα ςυνοψίηει ςτθν ουςία το «γιατί» 
επιλζξαμε να αςχολθκοφμε με αυτό το κζμα, με ποια οπτικι και με ποιεσ 
προςδοκίεσ κα το προςεγγίςουμε. Δθλαδι κα ςυνοψίηει τθν «κατ’ εμάσ» 
προβλθματικι του κζματοσ.  

 
 

 
 
 
 



 
Επιςκόπθςθ, Τποκζματα  

 
 

κεφτόμαςτε: 
- «ποιεσ» παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ μπορεί κάποιοσ να ςυναντιςει ςτθν 

περιοχι ςασ  
- «με ποια» επαγγζλματα και εργαηόμενουσ διαςυνδζονται 
- «αν» και «πϊσ» ζχει επιδράςει θ κρίςθ που βιϊνουμε ςτισ παραγωγικζσ 

δραςτθριότθτεσ 
- «αν»,  «πϊσ» και «πόςο» ζχει επιδράςει ςτουσ επαγγελματίεσ και ςτουσ 

εργαηόμενουσ  
- «πϊσ» κα μποροφςαν να ανατραποφν οι ςυνζπειεσ και κυρίωσ οι αιτίεσ 

 
 
 
 

- Επινοοφμε αντιπροςωπευτικζσ και χαρακτθριςτικζσ λζξεισ-κλειδιά που κα 
εκφράηουν τισ ςκζψεισ μασ και τισ καταγράφουμε ςτο χαρτόνι εργαςίασ τθσ 
ομάδασ μασ ι ςτον πίνακα τθσ ςχολικισ αίκουςασ  

- Προςπακοφμε να δθμιουργιςουμε επιμζρουσ ςφνολα με ςυναφείσ μεταξφ 
τουσ λζξεισ-κλειδιά. Δίνουμε ςτα επιμζρουσ ςφνολα αντιπροςωπευτικοφσ 
τίτλουσ και τα κεωροφμε ωσ «υποκζματα». 

- Επιλζγουμε το ςφνολο που μασ ενδιαφζρει περιςςότερο και κα αποτελζςει 
το υπο-κζμα που κα διερευνιςουμε.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ΒΗΜΑ 2ο: Εςτίαςθ ςτο Τπο-κζμα, Ερευνθτικά Ερωτιματα (30ϋ) 

 
 

- Εςτιάηουμε τθν προςοχι μασ ςτο υποκζμα που επιλζξαμε.  
- Εμπλουτίηουμε το ςφνολο των λζξεων-κλειδιϊν που ζχουμε ιδθ εντοπίςει με 

νζεσ, οι οποίεσ κα το φωτίηουν πιο λεπτομερϊσ και κα μασ βοθκιςουν να το 
δοφμε ωσ το πεδίο όπου κα διεξάγουμε τθν ζρευνά μασ  

- κεφτόμαςτε τουσ ςτόχουσ μασ και τουσ διατυπϊνουμε ωσ ερευνθτικά 
ερωτιματα  

 
 
 
 
 



 
Διατυπϊνουμε ερωτιματα ικανά:  
 
- να περιγράφουν τα γεγονότα ι τισ καταςτάςεισ κάκε υποκζματοσ 

(Ερωτιματα Πραγματολογικά: «τι», «πότε», «πόςο», «ποιοσ», «ποφ») 
- να ερμθνεφουν τισ αιτίεσ και να εντοπίηουν τισ ςυνζπειεσ (Ερωτιματα 

Ερμθνευτικά, «γιατί;», «τι ςυνεπάγεται;»), 
- να εκφράηουν τθ ςτάςθ ςασ απζναντι ςτουσ αποφαςίηοντεσ, τουσ ελζγχοντεσ 

(Ερωτιματα Κριτικά)  
- να ενεργοποιοφν προςωπικοφσ αναςτοχαςμοφσ (Ερωτιματα  Αυτοκριτικά ωσ 

προσ τισ προςωπικζσ ςασ αποφάςεισ) και να αναηθτοφν ςθμεία βελτίωςθσ 
τθσ διαδικαςίασ (Ερωτιματα Αυτοκριτικά ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ 
ζρευνασ) 

- να υποκινοφν κοινωνικζσ παρεμβάςεισ και δράςεισ   
 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα ερευνθτικϊν ερωτθμάτων 

Πραγματολογικά Ερωτιματα: «Ποια» αγροτικά προϊόντα παράγονται ςτθν 

περιοχι; «Ποιο» είναι το κόςτοσ τθσ παραγωγισ τουσ (μζςα και εργαςία); «Ποφ» 

διατίκενται και ςε «ποιεσ» τιμζσ για εμπόρουσ, εταιρίεσ, πολίτεσ; «Πόςο» ειςόδθμα 

εξαςφαλίηουν για τουσ αγρότεσ ι τουσ εργάτεσ; «Πόςο» ζχουν αλλάξει τα 

παραπάνω τα τελευταία χρόνια;   

Ερμθνευτικά Ερωτιματα: «Γιατί» ζχουν αλλάξει όςα ςχετίηονται με τθν αγροτικι 

παραγωγι ςτθν περιοχι; «Ποιουσ» ζχει ωφελιςει θ αλλαγι και «ποιουσ» ζχει κίξει 

και «πϊσ»; «Ποιοι» και «πϊσ» είναι υπεφκυνοι για τα εργαςιακά ςτον κλάδο τθσ 

αγροτικισ παραγωγισ (κρατικά όργανα, ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ);  

Κριτικά Ερωτιματα: «Πϊσ» κρίνουμε τισ αποφάςεισ των οργάνων που ρυκμίηουν 

ηθτιματα αγροτικισ παραγωγισ, αςφάλειασ, πρόνοιασ, περίκαλψθσ; «Πϊσ» 

κρίνουμε τθν ικανότθτα, τθ ςυνζπεια και εν γζνει τισ αξίεσ και τισ αντιλιψεισ των 

«αρμοδίων» για τθν κοινωνία και τουσ πολίτεσ;     

Αυτοκριτικά Ερωτιματα: «Σι» γίνεται από τθν πλευρά τθσ κοινωνίασ για να 

αντιμετωπιςτοφν οι ςυνζπειεσ ς’ αυτό το πεδίο και «πϊσ» κα μποροφςε να 

ςυμβάλουμε από τθν πλευρά μασ; «Σι» κα μποροφςαμε να κάνουμε καλφτερα ι 

διαφορετικά ςε ςχζςθ με τθν πορεία τθσ ζρευνάσ μασ;  

Ερωτιματα Δράςθσ: «Πϊσ» κα μποροφςαμε να κάνουμε ςαφζσ ότι εμείσ 

νοιαηόμαςτε και κζλουμε να παρζμβουμε ενεργά και δθμιουργικά; 



Αναηθτϊντασ τισ απαντιςεισ ςτα πραγματολογικά ερωτιματα κα προςφζρετε 

ςτον αναγνϊςτθ τθσ Ερευνθτικισ ςασ Εργαςίασ το βαςικό υπόβακρο που 

χρειάηεται, για να κατανοιςει το κζμα ςασ. κεφτείτε, ότι ο αναγνϊςτθσ ςασ μπορεί 

να αγνοεί  τα πάντα γφρω από το κζμα ςασ και ετοιμαςτείτε να του πείτε ό,τι 

χρειάηεται, διατυπϊνοντασ ερωτιματα του τφπου: «ποιοσ», «τι», «πότε», «ποφ», 

«πόςο».  

Αναηθτϊντασ απαντιςεισ ςτα ερμθνευτικά ερωτιματα κα αποκαλφψετε τα «γιατί» 

των γεγονότων και των καταςτάςεων, ςθμειϊνοντασ και ςυςχετίηοντασ τισ δομζσ, 

τισ αξίεσ, τισ κοςμοκεωρίεσ και τισ πρακτικζσ που διαμόρφωςαν το κζμα ςασ. Ζτςι, 

κα φζρετε ςτο προςκινιο τισ ςχζςεισ εξουςίασ-χειραγϊγθςθσ αλλά και τουσ 

κεςμικοφσ φορείσ, τα πρόςωπα και τισ ομάδεσ που βρίςκονταν ςτο παραςκινιο. 

Κατά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που κα αφοροφν ςε ερμθνευτικά ερωτιματα 

κα «λάμψει» θ δθμιουργικι ςασ ςκζψθ και θ ικανότθτα να φωτίηετε ςχζςεισ και 

διαπλοκζσ και να τισ ςυνδζετε με κρυμμζνα κίνθτρα και ςυμφζροντα.  

Αναηθτϊντασ απαντιςεισ ςτα κριτικά ερωτιματα κα αποκαλφψετε ξεκάκαρα τθ 

ςτάςθ ςασ απζναντι ςτισ ςφγχρονεσ δομζσ, τισ αξίεσ, τισ κοςμοκεωρίεσ και τισ 

πρακτικζσ των κεςμικϊν φορζων και των ανκρϊπων ι των ομάδων που είτε τουσ 

εκπροςωποφν είτε «ςυνδιαλζγονται» μαηί τουσ. Με δεδομζνα που κα αφοροφν ςε 

κριτικά ερωτιματα, κα διαμορφϊςετε επιχειριματα που κα υποςτθρίηουν τισ αξίεσ 

ςασ και τθ ςτάςθ ςασ.  

Αναηθτϊντασ απαντιςεισ ςτα αυτοκριτικά ερωτιματα, τζλοσ, κα αποφαςίςετε για 

το «αν» και το «γιατί» υπάρχει ανάγκθ να ξαναςκεφτείτε τισ επιλογζσ, τθ ςτάςθ και 

τισ αντιλιψεισ ςασ αναφορικά με το κζμα ςασ. Δε κα ξεχάςετε, όμωσ, να 

διατυπϊςετε και αυτοκριτικά ερωτιματα που κα αφοροφν ςτον τρόπο με τον οποίο 

οργανϊςατε το κζμα, ςτα ίδια τα ερευνθτικά ερωτιματα και τζλοσ ςτισ πθγζσ, τα 

εργαλεία, τισ τεχνικζσ και τισ μεκόδουσ που υιοκετιςατε.  

Η δζςμθ των παραπάνω ερωτθμάτων κα ολοκλθρωκεί με ερωτιματα που κα 

αφοροφν ςτισ δράςεισ που κα αναλάβετε, ϊςτε θ κριτικι και αυτοκριτικι ςασ 

ςκζψθ να αρκρωκεί (α) λεκτικά (κείμενα, ποίθςθ, λογοτεχνικά και δραματουργικά 

δθμιουργιματα), (β) ςυμβολικά (εικαςτικά δθμιουργιματα) και (γ) ωσ πράξθ. 

 



ΒΗΜΑ 3ο  (30ϋ) 
 

 

 

- Επιλζγουμε για κάκε ερϊτθμα τισ πθγζσ, τα ερευνθτικά εργαλεία και τθ 
μζκοδο που κα αξιοποιιςουμε για να διαμορφϊςουμε άποψθ και να 
καταλιξουμε ςε απαντιςεισ 

- υμβουλευόμαςτε τισ ςθμειϊςεισ που ακολουκοφν 
- Δοκιμάηουμε να δθμιουργιςουμε ζνα δικό μασ ερευνθτικό εργαλείο  

  
 

 

 

 

ΠΗΓΕ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 
ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΔΙΟΤ: 
Αναγνωριςτικζσ 
Διαγνωςτικζσ 
Πειραματικζσ 
ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΣΙ 
ΗΜΕΙΩΕΙ 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ  
 
ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 
«Ποιοσ» μιλάει; Για να πει «τι»; ε «ποιον»;  
«Πϊσ»; Με «ποιο» ςτόχο;  
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΣΟ 
ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΑΕΩΝ 

Κινθματογράφοσ, 
 Σθλεόραςθ, 
Ραδιοφωνικζσ Εκπομπζσ 

Βιβλία 
Άρκρα ςε περιοδικά 
Άρκρα ςε εφθμερίδεσ 
Άτλαντεσ 

Ηλεκτρονικζσ βάςεισ 
δεδομζνων, 
Ιςτοςελίδεσ 

Η Πόλθ και οι πολίτεσ,  
Οι φορείσ, 
Οι χϊροι όπου χτυπά θ 
καρδιά τθσ πόλθσ 



ΒΗΜΑTA 4ο, 5ο (30ϋ) 

 
 
- Φανταηόμαςτε το περίγραμμα τθσ ζκκεςθσ που αφορά ςτο υπο-κζμα μασ, 

όπωσ ςτο υπόδειγμα που ακολουκεί  
- Ξεκινοφμε με μια φράςθ κακοριςτικι για τθν ειςαγωγι και για κακζνα από 

τα ςθμεία που κα κίξουμε και κα υποςτθρίξουμε με δεδομζνα ι μαρτυρίεσ. 
 
 

 
 
Θζμα: ----------------------  
I. Πρόλογοσ: ______________________________________________________________________  
II. Ειςαγωγι: ______________________________________________________________________  
 
III. Πρϊτο Τπο-κζμα, Ειςαγωγι: _______________________________________________________ 

 A. Πρϊτο θμείο (πραγματολογικό): _____________________ (Τποςτθρικτικά Δεδομζνα)  

 B. Δεφτερο θμείο (ερμθνευτικό):______________________ (Τποςτθρικτικζσ Μαρτυρίεσ)     

 Γ. Σρίτο θμείο (κριτικό, αυτοκριτικό):  _________________   (Τποςτθρικτικζσ Μαρτυρίεσ)  

Δ. υμπεράςματα: ___________________________________________________________ 

 

IV. Δεφτερο Τπο-κζμα, Ειςαγωγι: _____________________________________________________ 

 A. Πρϊτο θμείο (πραγματολογικό): _____________________ (Τποςτθρικτικά Δεδομζνα)  

 B. Δεφτερο θμείο (ερμθνευτικό):______________________ (Τποςτθρικτικζσ Μαρτυρίεσ)     

 Γ. Σρίτο θμείο (κριτικό, αυτοκριτικό):  _________________   (Τποςτθρικτικζσ Μαρτυρίεσ)  

Δ. υμπεράςματα: ________________________________________________________ 

 
V. Σρίτο Τπο-κζμα, Ειςαγωγι: ________________________________________________________  
 A. Πρϊτο θμείο (πραγματολογικό): _____________________ (Τποςτθρικτικά Δεδομζνα)  
 B. Δεφτερο θμείο (ερμθνευτικό):______________________ (Τποςτθρικτικζσ Μαρτυρίεσ)     
 Γ. Σρίτο θμείο (κριτικό, αυτοκριτικό):  _________________   (Τποςτθρικτικζσ Μαρτυρίεσ)  

Δ. υμπεράςματα: ________________________________________________________  
 
VI. Σζταρτο Τπο-κζμα, Ειςαγωγι: _____________________________________________________  
 A. Πρϊτο θμείο (πραγματολογικό): _____________________ (Τποςτθρικτικά Δεδομζνα)  
 B. Δεφτερο θμείο (ερμθνευτικό):______________________ (Τποςτθρικτικζσ Μαρτυρίεσ)     
 Γ. Σρίτο θμείο (κριτικό, αυτοκριτικό):  _________________   (Τποςτθρικτικζσ Μαρτυρίεσ)  

Δ. υμπεράςματα: ________________________________________________________  
    
VII. Γενικά υμπεράςματα: _________________________________________________________  
 
 
 

 
Ολομζλεια: υνόψιςθ των εργαςτθρίων. κζψεισ και προβλθματιςμοί 
για τθν αξιολόγθςθ. υηιτθςθ (30ϋ) 
 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 


