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ΦΑΕΙ 1θ, 2θ : Από το κζμα ςτθν «προβλθματικι», τα υποκζματα, τον 
προγραμματιςμό των ομάδων και τα ερευνθτικά ερωτιματα  (60΄) 
 
 
Α1) Προβλθματικι   
Δθμιουργοφμε τζςςερισ ομάδεσ και ηθτάμε από τουσ εκπαιδευτικοφσ να ςκεφτοφν 
«γιατί» τουσ προβλθματίηει το κζμα τθσ μετακίνθςθσ ςτθν πόλθ. «Ποιεσ» απόψεισ 
και ςτάςεισ ζχουν διαμορφωκεί γφρω από τισ μετακινιςεισ μασ. «Ποιεσ» είναι οι 
δικζσ τουσ κζςεισ γφρω από το κζμα των μετακινιςεων ςτθν πόλθ. «Για ποιεσ» από 
αυτζσ ςυμφωνοφν και κα επικυμοφςαν να τισ υποςτθρίξουν μζςα από μια 
Ερευνθτικι Εργαςία. 
 
Α2) Τποκζματα  
Ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςκεφτοφν τα γεγονότα και τισ καταςτάςεισ που 
ςυνδζονται με το κζμα (brain storming) και να τισ κατατάξουν ςε δυο ςφνολα, ϊςτε 
να προκφψουν δφο υποκζματα. Γίνεται ςυηιτθςθ γφρω από τα υποκζματα ςτθν 
ολομζλεια και ςτθ ςυνζχεια, αναδιατάςςουμε τισ ομάδεσ με κριτιριο το υποκζμα 
που ενδιαφζρει περιςςότερο τουσ ςυμμετζχοντεσ   εκπαιδευτικοφσ. 
 
Πρώτο Τπο-κζμα:  
Αφετθρία, θ φυςικι διάςταςθ 
 

 
Δεφτερο Τπο-κζμα:  
Αφετθρία, θ κοινωνικι διάςταςθ  

 

 
1θ ΟΜΑΔΑ 

 
2θ ΟΜΑΔΑ 

 
1θ ΟΜΑΔΑ 

 
2θ ΟΜΑΔΑ 



Α3) Διατφπωςθ Ερευνθτικών Ερωτθμάτων 
Ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να διατυπϊςουν ερωτιματα ικανά  

 να περιγράφουν τα γεγονότα ι τισ καταςτάςεισ κάκε υποκζματοσ 
(Ερωτιματα Πραγματολογικά: «τι», «πότε», «πόςο», «ποιοσ», «ποφ») 

 να τα ερμθνεφουν (Ερωτιματα Ερμθνευτικά, «γιατί», «αιτίεσ-ςυνζπειεσ»), 

 να εκφράηουν αξιολογικζσ κρίςεισ (Ερωτιματα Κριτικά ωσ προσ τθ βάςθ 
αξιϊν γφρω από τθν οποία εξυφαίνεται το κζμα, τουσ αποφαςίηοντεσ, τουσ 
ελζγχοντεσ)  

 να ενεργοποιοφν κοινωνικζσ παρεμβάςεισ και δράςεισ (Ερωτιματα  
Αυτοκριτικά ωσ προσ τισ προςωπικζσ αποφάςεισ, ςτάςεισ και αυτοκριτικοφσ 
αναςτοχαςμοφσ). 

 να επιςθμαίνουν ανάγκεσ βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ (Ερωτιματα 
Αυτοκριτικά ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ)  

 
 
Παραδείγματα Ερευνητικών Ερωτημάτων (Αφετηρία, η φυςική διάςταςη) 

 
(1) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςε ρφπουσ (πραγματολογικό):   
Συμβάλλουν ςτθ ρφπανςθ τθσ πόλθσ ςασ τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ και πϊσ;  
(2) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτισ αιτίεσ (πραγματολογικό):  
Υπάρχει διαβάκμιςθ τθσ ρφπανςθσ από Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ και γιατί;  
(3) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτισ ςυνζπειεσ (επεξηγηματικό):  
Πϊσ ςυςχετίηονται οι καλοκαιρινοί καφςωνεσ ςτθν πόλθ ςασ με τθ μεταφορικι τθσ λειτουργία;  
(4) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτισ ςυνζπειεσ (ερμηνευτικό):  
Ποιοι πλιττονται περιςςότερο από τουσ καφςωνεσ ςτθν πόλθ ςασ και γιατί;  
(5) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςε λφςεισ (κριτικό):  
Τι ζχει γίνει ωσ τϊρα από τθν πολιτεία υπζρ των πλθττόμενων;  
(6) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτο μζλλον (κριτικό):  
Θα μπορζςει κάποτε να αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά αυτό το ηιτθμα και πϊσ;  
(7) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτην αυτοαξιολόγηςη και τον αυτοςτοχαςμό 
Τι κα μποροφςαμε να κάνουμε καλφτερα; Πϊσ κα δροφςαμε αν …..  

 
 
Παραδείγματα Ερευνητικών Ερωτημάτων (Αφετηρία, η κοινωνική διάςταςη) 
  
(1) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτουσ τρόπουσ μετακίνηςησ (πραγματολογικό):   
Πϊσ μετακινοφμαςτε κακθμερινά ςτθν πόλθ;  
Ποιεσ αλλαγζσ ζχουν γίνει διαχρονικά ςτουσ τρόπουσ μετακίνθςθσ των πολιτϊν; 
(2) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτισ αιτίεσ (πραγματολογικό):  
 Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που κακορίηουν τισ επιλογζσ των πολιτϊν για τισ μετακινιςεισ τουσ; 
(3) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτισ ςυνζπειεσ (επεξηγηματικό):  
Ζχουν όλοι πολίτεσ τθν ίδια πρόςβαςθ ςε γριγορεσ και αςφαλείσ μετακινιςεισ; 
(4) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτισ ςυνζπειεσ (ερμηνευτικό):  
Επθρεάηει θ  οικονομικι κρίςθ τισ επιλογζσ για μετακίνθςθ των πολιτϊν; Πϊσ;    
 (5) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςε λφςεισ (κριτικό):                
Είναι ικανοποιθμζνοι οι πολίτεσ από τισ υπθρεςίεσ των ΜΜΜ;  
(6) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτο μζλλον (κριτικό):  
Θα μπορζςει κάποτε να αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά αυτό το ηιτθμα και πϊσ;  
(7) Ερευνητικό Ερώτημα που αφορά ςτην αυτοαξιολόγηςη και τον αυτοςτοχαςμό 
Τι κα μποροφςαμε να κάνουμε καλφτερα; Πϊσ κα δροφςαμε αν ...  
  



ΦΑΘ 3θ: Από τα Ερευνθτικά Ερωτιματα ςτισ πθγζσ, τα εργαλεία και 
τισ μεκόδουσ (30΄) 
 
Ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να επιλζξουν για κάκε ερϊτθμα τισ πθγζσ, τα 
ερευνθτικά εργαλεία και τθ μζκοδο που κα αξιοποιιςουν για να διαμορφϊςουν 
άποψθ και να καταλιξουν ςε απαντιςεισ.  
 
ΠΘΓΕ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Προτάςεισ για τα επόμενα βιματα 

 
Για να απαντιςετε ςτο πρϊτο 
ερϊτθμα δε κα κάνετε, εςείσ, τθν 
πρωτογενι ζρευνα. Ζρευνεσ αυτοφ 
του είδουσ υπάρχουν, ζχουν 
διεξαχκεί από ειδικοφσ και είναι 
διακζςιμεσ. Εςείσ, κα αναηθτιςετε 
γραπτζσ πθγζσ μζςα από το Web 
Site, κα τισ διαβάςετε και κα ςθμειϊςετε τα (αρικμθτικά) δεδομζνα, ωσ βάςθ των 
επιχειρθμάτων με τα οποία κα χτίςετε τον προβλθματιςμό ςασ.  
Τα ίδια ιςχφουν και για τθν ερϊτθςθ 
(2). Απαντιςεισ κα μποροφςατε να 
βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του 
Οργανιςμοφ Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν 
Αττικισ (Ο.Α.Σ.Α.) για κάκε τφπο 
Μαηικϊν Μζςων Μεταφοράσ και 
μζςω των δεδομζνων που κα πάρετε 
(αναφζροντασ ταυτόχρονα τθν πθγι), να ςτθρίξετε τον προβλθματιςμό ςασ. Θα 
μποροφςατε, όμωσ, να κάνετε και ζρευνα ςτο πεδίο, καταγράφοντασ τουσ τφπουσ 
των Μαηικϊν Μζςων Μεταφοράσ, τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται και να 

Κινθματογράφοσ, 
 Σθλεόραςθ, 
Ραδιοφωνικζσ Εκπομπζσ 

Βιβλία 
Άρκρα ςε περιοδικά 
Άρκρα ςε εφθμερίδεσ 
Άτλαντεσ 

Θλεκτρονικζσ βάςεισ 
δεδομζνων, 
Ιςτοςελίδεσ 

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

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ 
ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΔΙΟΤ: 
Αναγνωριςτικζσ 
Διαγνωςτικζσ 
Πειραματικζσ 
ΕΠΕΞΘΓΘΕΙ ΣΙ 
ΘΜΕΙΩΕΙ 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ  
 
ΑΝΑΛΤΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 
«Ποιοσ» μιλάει; Για να πει «τι»; ε «ποιον»;  
«Πϊσ»; Με «ποιο» ςτόχο;  
ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΝΟΘΜΑΣΟ 
ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ ΣΑΕΩΝ 



αναηθτιςετε πλθροφορίεσ για τθν παλαιότθτα και το είδοσ των καυςίμων που 
χρθςιμοποιοφν. Ενϊ, για τθν ερϊτθςθ (3) δε χρειάηεται να αναλφςετε διεξοδικά το 
φαινόμενο του κερμοκθπίου, κα αρκοφςε ζνα δικό ςασ ςχιμα που κα το 
αποτφπωνε εφςτοχα και ευφάνταςτα (πάλι με αναφορζσ ςτισ πθγζσ που ςασ 
βοικθςαν να το δθμιουργιςετε). 
 
Για το ερϊτθμα (4) κα αναηθτιςετε πθγζσ ςε ςχετικά άρκρα που αφοροφν ςτθν 
ποιότθτα των οικοδομϊν ςτθν πόλθ, ςτθ Δ.Ε.Η. για ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν 
κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρζματοσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ και ςτον κακθμερινό 
τφπο, όπου αναγράφονται περιςτατικά κερμοπλθξιϊν ςε θλικιωμζνουσ, μοναχικοφσ 
και άπορουσ πολίτεσ. Ταυτόχρονα, όμωσ, να κάνετε και ζρευνα πεδίου, 
εφοδιαςμζνοι με φωτογραφικζσ μθχανζσ ι βίντεο και προετοιμαςμζνοι για 
ςυνεντεφξεισ με τουσ κατοίκουσ των υποβακμιςμζνων περιοχϊν τθσ πόλθσ ςασ και 
άλλεσ όπου θ δόμθςθ είναι οικολογικι και πανάκριβθ.  
 
Όλα αυτά τα δεδομζνα, κα τα αξιοποιιςετε για να μιλιςετε για το ιδιαίτερο ηιτθμα 
ςτο οποίο αφορά το ερευνθτικό ςασ ερϊτθμα και να διαμορφϊςετε επιχειριματα 
που καταδεικνφουν καταπάτθςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων περί ιςότθτασ και 
δικαίου. Τα κείμενα που κα ςυνκζςετε, μπορεί να ξεκινοφν από αρικμοφσ και 
διαγράμματα αλλά ςτόχοσ ςασ κα είναι να τουσ ξεπεράςουν και να ςτακοφν με 
ευαιςκθςία και φροντίδα τθν ποιότθτα τθσ ηωισ των ςυμπολιτϊν ςασ. Να γίνουν θ 
δικι τουσ φωνι, γεννθμζνθ από τισ δικζσ τουσ κακθμερινζσ και ςκλθρζσ εμπειρίεσ. 
  
Για το ερϊτθμα (5) κα επιδιϊξετε ςυναντιςεισ με τουσ φορείσ τθσ πόλθσ ςασ 
(Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ) για να ρωτιςετε «τι κάνουν για τουσ 
ανιμπορουσ πολίτεσ κατά τουσ κερινοφσ καφςωνεσ». Ταυτόχρονα, όμωσ, κα 
μποροφςατε να κάνετε ερωτιςεισ και ςε άλλουσ (Πολεοδομία, Υπουργείο 
Περιβάλλοντοσ, Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Υπουργείο Οικονομίασ), όπωσ «γιατί 
κεωρείται πολυτζλεια ζνα ςωςτά κτιςμζνο ςπίτι και κοςτολογείται ανάλογα;». 

Προςζξτε, δε μιλάμε εδϊ για τα πολυτελι υλικά που τοποκετοφνται ςτο εςωτερικό 
μιασ οικοδομισ. Μιλοφμε για το κζλυφοσ τθσ οικοδομισ, για τισ μονϊςεισ ςτουσ 
τοίχουσ και τισ ταράτςεσ. Μιλοφμε για τα ςχζδια δόμθςθσ που δεν προβλζπουν 
ανοίγματα για τθν κυκλοφορία των ανζμων. Μιλοφμε για τθν ζλλειψθ χϊρων ι 
ηωνϊν πραςίνου που βελτιϊνουν το μικροκλίμα μιασ γειτονιάσ και κάνουν τθ ηωι 
των κατοίκων καλφτερθ.  
Από τισ απαντιςεισ που κα πάρετε αλλά κυρίωσ από τα ζργα των φορζων, κα 
διαμορφϊςετε το λόγο ςασ για τουσ αποφαςίηοντεσ και τουσ ελζγχοντεσ τα δθμόςια 
πράγματα ςτθν πόλθ και τθ χϊρα. Στα κείμενα τθσ Ζκκεςισ ςασ, κα 
αποκρυςταλλϊνεται θ γνϊμθ και θ ςτάςθ ςασ απζναντι ςτθν πολιτεία, με λίγα αλλά 
ιςχυρά επιχειριματα, ζτςι όπωσ κα ξεπθδιςουν από όλα όςα κα δείτε, κα ακοφςετε 
και κα ςυνειδθτοποιιςετε.  
Για το ερϊτθμα (6) κα μποροφςατε να ανατρζξετε ςε πθγζσ για να βρείτε αν 
υπάρχουν λφςεισ. Αυτζσ τισ εναλλακτικζσ λφςεισ κα τισ ςυηθτιςετε. Ωςτόςο, κα 
επιδιϊξετε να ςκεφτείτε μικρζσ και χωρίσ ιδιαίτερο οικονομικό κόςτοσ λφςεισ, τισ 
οποίεσ κα μποροφςαν να υιοκετιςουν οι δικοί ςασ ανκρϊπουσ ι οι ςυμπολίτεσ ςασ 
και κάποιεσ από αυτζσ (όςεσ ςασ αφοροφν προςωπικά) κα δεςμευτείτε να τισ 
επιδιϊξετε. Όλα αυτά, κα τα καταγράψετε ςτθν Ζκκεςι ςασ.   



ΦΑΕΙ 4θ, 5θ : Περίγραμμα και Περιεχόμενο τθσ Ζκκεςθσ  (30΄) 
 
Ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να δθμιουργιςουν το περίγραμμα τθσ ζκκεςθσ, 
ϊςτε να φαίνεται θ πορεία τθσ ςκζψθσ τουσ, κακϊσ κα κινείται από το πρϊτο μζχρι 
το τελευταίο ερϊτθμα.  
 

Πρόταςθ περιγράμματοσ (Τπο-κζμα 1ο) 
 
I. Πρώτο Τπο-κζμα, Ειςαγωγι: _______________________________________________________ 

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

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

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

Δ. υμπεράςματα: ___________________________________________________________ 

 

II. 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: ________________________________________________________ 
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ΘΜΕΙΩΕΙ 
Σα ερευνθτικά εργαλεία με δυο λόγια…. 
 

υνζντευξθ: 
Κατάλλθλο ερευνθτικό εργαλείο για τθ διερεφνθςθ ςτάςεων, αντιλιψεων, ανάδειξθ 
ςτερεότυπων. Χαρακτθρίηεται ωσ ποιοτικό ερευνθτικό εργαλείο γιατί δεν απευκφνεται ςε 
μεγάλο αρικμό πλθροφορθτϊν, αλλά διερευνά ςε βάκοσ τισ απόψεισ των λίγων.  
Οδθγόσ ςυνζντευξθσ: Αποφαςίηουμε ωσ ομάδα τισ πιο βαςικζσ ερωτιςεισ που κζλουμε να 
υποβάλουμε ςτουσ πλθροφορθτζσ μασ και τισ καταγράφουμε. υνικωσ δεν ξεπερνοφν τισ 
4-5 ερωτιςεισ. Ενθμερϊνουμε τουσ μακθτζσ/τριεσ μασ ότι κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυνζντευξθσ κα πρζπει να φροντίςουν να υποβάλουν τισ ερωτιςεισ αυτζσ, αλλά να 
καταγράψουν και οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία οι πλθροφορθτζσ τουσ αναφζρουν και οι 
ίδιοι/εσ δεν είχαν ςκεφκεί να ρωτιςουν.  
 Ερωτθματολόγιο 
Μορφι ερωτιςεων: Είναι προτιμότερο οι ερωτιςεισ να είναι κλειςτοφ τφπου ϊςτε να 
κωδικοποιοφνται ευκολότερα και να μθν χάνεται χρόνοσ ςτθν επεξεργαςία τουσ. Κλειςτοφ 
τφπου ερωτιςεισ μπορεί να είναι: πολλαπλι επιλογι, κλίμακα.  
Μζγεκοσ δείγματοσ: Αν και θ Ερευνθτικι Εργαςία δεν διεκδικεί τθν επιςτθμονικι 
εγκυρότθτα των μεγάλων ερευνϊν, κα πρζπει να εξοικειϊνει τουσ μακθτζσ/τριεσ με 
βαςικζσ αρχζσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. Σο δείγμα του ερωτθματολόγιου κα πρζπει να 
είναι ζνασ ικανόσ αρικμόσ, ο οποίοσ κα μπορεί να αποτυπϊνει τθν τάςθ του δείγματοσ ςτισ 
ερωτιςεισ.  

 

Μελζτεσ Πεδίου  

Αναγνωριςτικζσ : μελζτεσ που ξεκινοφν χωρίσ προθγοφμενεσ υποκζςεισ  
Διαγνωςτικζσ: μελζτεσ  που ψάχνουν μια άμεςθ απάντθςθ ςε πρακτικζσ ερωτιςεισ  
Πειραματικζσ : μελζτεσ που γίνονται για επαλικευςθ υποκζςεων 
Είναι πολφ ςθμαντικό οι μακθτζσ/τριεσ να βγουν ςτο πεδίο ζχοντασ ςυγκεκριμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ να διεξάγουν. Θ ςυηιτθςθ προετοιμαςίασ τθσ μελζτθσ πεδίου που ζχει 
προθγθκεί κα πρζπει να ζχει καταλιξει ςτθν παραγωγι φφλλων εργαςίασ τα οποία κα 
ςυμπλθρωκοφν από τουσ μακθτζσ/τριεσ κατά τθν επίςκεψθ τουσ ςτο πεδίο. θμαντικό ρόλο 
επίςθσ παίηει και ο εξοπλιςμόσ ο οποίοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο πεδίο (κάμερα, 
φωτογραφικι μθχανι, μαγνθτόφωνο κ.λ.π.) 
Για περιςςότερα… L. Cohen, L. Manion, K. Morrison, Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ, 
εκδ. Μεταίχμιο, κακϊσ και ςτο «Τποςτθρικτικό Τλικό», αρχείο 5ο , τίτλοσ «Παράρτθμα».  

 
Επεξεργαςία ερευνθτικών δεδομζνων 
  

«Είναι πολφ βοθκθτικό να μαγνθτοφωνιςετε τισ ςυνεντεφξεισ. Αφοφ ακοφςετε προςεκτικά 
τισ ςυνεντεφξεισ, απομαγνθτοφωνιςτε τα κομμάτια τα οποία κεωρείτε ςθμαντικά 
(απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ ςασ ι αναφζρονται ςε άλλα κζματα τα οποία δεν είχατε 
προβλζψει να ρωτιςετε, αλλά αναδφκθκαν κατά τθ ςυνζντευξθ και κρίνετε ότι είναι 
χριςιμο να τα εντάξετε ςτθν ζρευνα ςασ).   
Η κάκε ομάδα κα ςυντάξει μια αναφορά με βάςθ τισ ερωτιςεισ που τζκθκαν και τισ 
απαντιςεισ. Προςπακιςτε να αναδείξετε τα κοινά κζματα ςτα οποία αναφζρονται οι 
πλθροφορθτζσ ςασ, αλλά και τισ διαφορζσ που εμφανίηονται ςτισ απαντιςεισ τουσ. 
Μπορείτε να εμπλουτίςετε τθν αναφορά με ςτοιχεία για τθν εποχι ςτθν οποία αναφζρονται 
οι πλθροφορθτζσ ςασ (ςτοιχεία για τθν κοινωνία, τισ ςυνικειεσ κ.λ.π.).»  (Θ καινοτομία των 
ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτο Νζο Λφκειο, ς. 228). 



«Μόλισ ςυγκεντρϊςετε όλα τα ςυμπλθρωμζνα ερωτηματολόγια, είναι θ ϊρα να 
επεξεργαςτείτε τα ςτοιχεία και να ςυντάξετε μια αναφορά τθσ ζρευνασ. Ανά ομάδεσ 
μπορείτε να δουλζψετε ωσ εξισ:  
- Συγκεντρϊςτε τα ερωτθματολόγια και περάςτε τισ απαντιςεισ ςτο Excel ι ςε οποιοδιποτε 
άλλο ςτατιςτικό πακζτο υπάρχει διακζςιμο. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ καταχϊρθςθ των 
αποτελεςμάτων, καταςκευάςτε ιςτογράμματα με τισ απαντιςεισ. 
- Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ κα ςυντάξετε τθν αναφορά τθσ 
ζρευνασ. Μπορείτε να μοιραςτείτε μεταξφ ςασ τισ ερωτιςεισ και να γράψετε μια αναφορά 
για κάκε ερϊτθςθ. Φροντίςτε να περιλάβετε ςτθν ανάλυςθ: Γενικό ςχόλιο για κάκε 
ερϊτθςθ βαςιςμζνο ςτθν επικρατοφςα απάντθςθ, παρουςίαςθ των ποςοςτϊν ςε κάκε 
επιλογι, ζνα μικρό ςχόλιο για κάκε απάντθςθ (τι πιςτεφετε για το αποτζλεςμα, τα αίτια που 
οδθγοφν ςε αυτι τθν απάντθςθ, ενδεχόμενεσ ςυνζπειεσ κ.λ.π.).» 

 

Παραδείγματα  
1ο Ανάλυςθ περιεχομζνου 
2ο Επεξεργαςία φωτογραφιϊν 
 

Ερευνθτικι Ζκκεςθ και δθμόςια παρουςίαςθ 
 
το τζλοσ τθσ ΕΕ οι μακθτζσ κα πρζπει να ςυντάξουν μια ερευνθτικι ζκκεςθ με βάςθ όλα 
όςα ζχουν υλοποιιςει.  
Πϊσ κα οργανϊςουν οι μακθτζσ/τριεσ τθν ερευνθτικι τουσ ζκκεςθ; Σι κα περιλαμβάνει; 
(α) Περιεχόμενα,(β) Εξϊφυλλα, (γ) Ειςαγωγι, (δ) Θεωρθτικό πλαίςιο/προβλθματικι, (ε) 
Μεκοδολογία, (ςτ) Αποτελζςματα – υηιτθςθ, (η) υμπεράςματα, (θ) Παράρτθμα, (κ) 
Αναςτοχαςμόσ, (ι) Περίλθψθ 
 

Δθμόςια παρουςίαςθ 
Για πρϊτθ φορά θ μακθςιακι διαδικαςία παρουςιάηεται δθμόςια. θμεία που πρζπει να 
προςεχκοφν: 

- Οι μακθτζσ/τριεσ παρουςιάηουν τα κυριότερα ςθμεία τθσ δουλειάσ τουσ, γιατί θ 
παρουςίαςθ πρζπει να είναι ςφντομθ και περιεκτικι.  

- ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ οι μακθτζσ και όχι ο εκπαιδευτικόσ για τθν παρουςίαςθ και γι αυτό 
κα πρζπει να είναι προϊόν τθσ ςυνεργατικισ εργαςίασ των μακθτϊν και αυτι.  

- Θα πρζπει να τουσ ενκαρρφνουμε να χρθςιμοποιιςουν όποιο τρόπο κζλουν για τθν 
παρουςίαςθ και να μθν περιοριςτοφν ςτθν αποκλειςτικι χριςθ του power point.  

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΘ (ΔΕΚΑ ΣΕΕΡΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕ) 
 
1θ                                                                                      8θ                                                                                      
2θ                                                                                      9θ  
3θ                                                                                      10θ  
 
4θ                                                                                      11θ  
5θ                                                                                                                                       12θ  
6θ                                                                                                  
7θ                                                                                      13θ  
                                                                                          14θ  
 
 
 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Από το κζμα ςτθν «προβλθματικι», τα 
υποκζματα, τον προγραμματιςμό των 
ομάδων και τα ερευνθτικά ερωτιματα 
 
 
Από τα Ερευνθτικά Ερωτιματα ςτισ 
πθγζσ, τα εργαλεία και τισ μεκόδουσ 
και ςτισ Ερευνθτικζσ Δραςτθριότθτεσ  

Δθμιουργία του περιγράμματοσ τθσ 
ζκκεςθσ και ταυτόχρονα επεξεργαςία των 
δεδομζνων και ςφνκεςθ αρχικϊν κειμζνων 
 
 

Διόρκωςθ κειμζνων, προετοιμαςία 
προφορικισ ανακοίνωςθσ 
 
Κριτικόσ αναςτοχαςμόσ του εγχειριματοσ, 
τελικι διόρκωςθ των κειμζνων και τθσ 
προφορικισ ανακοίνωςθσ   
  


