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Στον επίλογο της Τρίτης Ενότητας (Γ1), δεσμευτήκαμε για ένα «Παράρτημα», 
όπου θα συγκεντρώναμε όλα τα «ενδεικτικά» Φύλλα Ημερολόγιων, ιδέες για τη 
Αρχιτεκτονική της Ερευνητικής Εργασίας και συνοπτικές σημειώσεις για τη 
Μεθοδολογία της Έρευνας.  
 
Το αν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε το ζήτημα της Μεθοδολογία της Έρευνας, 
μας απασχόλησε αρκετά. Στο τέλος, όμως, υποκύψαμε στην πρόκληση και θα 
επιχειρήσουμε μια συνοπτική ανασκόπηση αυτού του κρίσιμου ζητήματος, για 
δυο λόγους. Πρώτο, διότι η έρευνα είναι το επιστέγασμα της σχέσης του 
ανθρώπου με τον κόσμο, μέσα στον οποίο ζει, αναπτύσσεται γνωστικά και 
δημιουργεί. Δεύτερο, διότι, οι εκπαιδευτικοί  που θα κληθούν να συντονίσουν 
και να αξιολογήσουν μια Ερευνητική Εργασία των μαθητών τους, χρειάζεται να 
έχουν μια συνοπτική «εικόνα» των θεωριών που έχουν διαμορφωθεί για το 
περιεχόμενο της γνώσης και για τον τρόπο με τον οποίο η γνώση οικοδομείται, 
αναπτύσσεται και «μεταβιβάζεται» από τον έναν άνθρωπο στον άλλο.  



Η γνωριμία που ανθρώπου με τον κόσμο ξεκίνησε αβίαστα και απρογραμμάτιστα, με 
γνώμονα την ανάγκη του να διερευνήσει από κοινού με τους άλλους τις βιωματικές του 
δυνατότητες, μέσα στον κόσμο που όριζαν, και πάντα θα ορίζουν, οι κοινές με τους 
άλλους εμπειρίες.  
Με το πέρασμα των χρόνων, ωστόσο, η ανθρώπινη εμπειρία1, συνδέθηκε μεθοδικά με 
τη λογική σκέψη2 και από αυτήν τη σύνδεση δημιουργήθηκε η Επιστημονική Έρευνα3.  
Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να ισχυριστούμε, ότι η Επιστημονική Έρευνα «αναδύθηκε» 
από τις ιδέες που γέννησε η ανθρώπινη εμπειρία και από τον τρόπο με τον οποίο ιδέες 
και εμπειρίες συναρθρώθηκαν μεθοδευμένα προκειμένου να προσεγγιστεί γνωστικά ο 
κόσμος μας. 
 
1. Γνώσεις και δεξιότητες που διαμορφώνονται από την ανθρώπινη συμβίωση και χρησιμοποιούνται για να λυθούν 
προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά  
2.Συνθετικές κρίσεις που κάνουν δυνατό, το να γνωρίζουμε τα φαινόμενα του κόσμου μας 
3. Cohen, L. & Manion, L. (1997) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Έκφραση, Mouly, J. (1987) Educational 
Research: the Art and Science of Investigation, Boston : Allyn and Bacon  

Ένα τέχνημα για τη Μεθοδολογία της 
Επιστημονικής Έρευνας 

Πηγή: Σχίζα, Κ. (2008)  
Συστημική Σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  

Αθήνα, Χρ. Δαρδανός 



Η συστηματική ένταξη της επιστημονικής έρευνας σε δέσμες κριτηρίων, 
προτύπων και κανόνων δημιούργησε και εγκαθίδρυσε διαφορετικές και 
διακριτές μεταξύ τους «δέσμες παραδοχών» για τη «φύση» ή την ουσία των 
φαινομένων που ερευνώνται, για τη «φύση» και το περιεχόμενο της 
ανθρώπινης γνώσης και για τη σχέση του γνωρίζοντος υποκειμένου με τον 
αντικείμενο κόσμο της εμπειρίας του1. 
Όταν, λοιπόν, αναφερόμαστε στην επιστημονική έρευνα, χρειάζεται να έχουμε 
κατά νου, ότι κινούμαστε σε διακριτά μεταξύ τους πεδία επιστημολογικών και 
οντολογικών παραδοχών και αντιλήψεων. Για το λόγο αυτό, η επιλογή μιας 
ερευνητικής μεθόδου έναντι άλλων είναι ανάγκη να υποδεικνύει ρητά αλλά και 
να υποστηρίζει τη «δέσμη των παραδοχών» που συγκροτεί το «Μεθοδολογικό 
Παράδειγμα» μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται.  

1. Γέμτος, Π. (1985) Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα : Παπαζήσης ,  

Ματσαγγούρας, Η. (1996) Η Εξέλιξη της Διδακτικής, Επιστημολογική Θεώρηση, Αθήνα : Gutenberg, 
Κουζέλης, Γ. (1996) Η Φαντασία στην Επιστήμη, στο Κουζέλης, Γ. και Ψυχοπαίδης, Κ. (Επιμ), Επιστημολογία των 
Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα : Νήσος 
Κουζέλης, Γ. (1997) Εικόνες της Επιστήμης, στο Κουζέλης, Γ. (επιμ.), Επιστημολογία : Κείμενα, Αθήνα : Νήσος 
Burrell, G. & Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis, London : Heinemann,  
Cohen, L. & Manion, L. (1997) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα : Έκφραση 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 



 
Bασική ιδέα: η δυνατότητα της «βέβαιης» γνώσης 
 
Κεντρικό πρόβλημα: η αναζήτηση έγκυρων πηγών και η «εξήγηση» των φαινομένων   
 
Οι εμπειριστές αποβλέπουν:  
- στη χωρίς προϋποθέσεις και γνωστικές προσδοκίες, συλλογή εμπειρικού υλικού  
- στο διαχωρισμό των σταθερών από τα μεταβαλλόμενα στοιχεία  
- στην ανάδειξη κανονικοτήτων και τη διατύπωση υποθέσεων  
- στον έλεγχο των υποθέσεων μέσω της συλλογής και άλλων εμπειρικών στοιχείων 
- στη διατύπωση των επαληθευμένων υποθέσεων σε επιστημονικούς νόμους. 
 
Οι ορθολογιστές αποβλέπουν στην κατασκευή μιας λογικά έγκυρης διαδικασίας, 
ικανής να προσδίδει σε προτάσεις πραγματολογικού περιεχομένου (δηλαδή σε 
προτάσεις που αφορούν στην πραγματικότητα), τη βεβαιότητα που δίνει στις 
μαθηματικές προτάσεις η απόδειξη και στα λογικά θεωρήματα η επαγωγή και η λογική 
ακολουθία.  
 

Θετικισμός-
Ορθολογισμός 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 



 
Ο Θετικισμός-Ορθολογισμός μεταφέρθηκε ως «ερευνητικό παράδειγμα» από τις Φυσικές 
Επιστήμες στον χώρο των Επιστημών του Ανθρώπου. Εδραιώθηκε, έτσι, σταδιακά η συστηματική 
παρατήρηση και το πείραμα για τη συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από τα «ανθρώπινα 
φαινόμενα». Ενώ, οι υποθετικο-παραγωγικές διαδικασίες οδήγησαν στη διατύπωση νόμων με 
γενική ισχύ που εξηγούσαν και προέβλεπαν την ανθρώπινη κατάσταση.  
 
Οι γενικεύσεις που συγκρότησαν την επιστημονική γνώση του κοινωνικού μας κόσμου θεωρούνται 
1) δι-υποκειμενικά ελεγμένες 2)  αντικειμενικές, δηλαδή, απαλλαγμένες από κάθε περιεχόμενο 
που δεν μπορεί να ελεγχθεί δι-υποκειμενικά και 3) ικανές να περιγράφουν, να εξηγούν, να 
προβλέπουν και να κατευθύνουν τις καταστάσεις και τα φαινόμενα αλλά όχι να τα αξιολογούν. 
 
Στην Παιδαγωγική, η επιστημονική γνώση χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων που 
αναφύονται στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, για την 
εκπαίδευση και την αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, για τη σύνταξη των αναλυτικών 
προγραμμάτων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και κυρίως για τη διεκπεραίωση της 
διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας που συντελείται μέσα στην τάξη.  
Οι θετικιστικές έρευνες, όποιο ερευνητικό σχήμα και αν υιοθετούν, επιχειρούν την 
ποσοτικοποίηση των δεδομένων τους, χρησιμοποιώντας την παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο, τις 
κλίμακες αξιολόγησης, τις κοινωνιομετρικές κλίμακες κ.α. 
 

Θετικισμός-
Ορθολογισμός 



 
Η Ερμηνευτική συγκροτήθηκε, αρχικά, ως μεθοδολογία για την ερμηνεία κειμένων. Στην 
πορεία της, ωστόσο, διαμορφώθηκε σε μία γενική μεθοδολογία, όχι μόνο του 
πνευματικού έργου αλλά και των ανθρώπινων πράξεων  

 
Βασική ιδέα: η γνώση είναι συμφραστική και δι-ερμηνευτική, δηλαδή, είναι 
συνυφασμένη με ένα πλαίσιο σκοπών και επιδιώξεων και αναπτύσσεται κατά την 
ανθρώπινη συμβολική (γλωσσική) επικοινωνία.  
 
Κεντρικό πρόβλημα: η «κατανόηση», ως ένα είδος «εμβίωσης», δηλαδή, πνευματικής 
σύλληψης των «κατηγοριών» ενός φαινομένου  
 
Για να αμβλυνθεί η αντιπαράθεση μεταξύ «εξήγησης» και «κατανόησης», προτάθηκε η 
«τελεολογική εξήγηση». Βασική έννοια της «τελεολογικής εξήγησης» είναι η ανθρώπινη 
«πράξη» και μαζί μ' αυτή η ιδέα του «πρακτικού συλλογισμού». Οι πρακτικοί συλλογισμοί 
μπορεί να μην εξηγούν την πράξη, μπορούν όμως να την εντάξουν σε ένα πλαίσιο 
σκοπών και επιδιώξεων που την κάνει κατανοητή.   
 

Ερμηνευτική 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 



 
Για τους ερμηνευτικούς ερευνητές της Παιδαγωγικής, η εκπαιδευτική πραγματικότητα θεωρείται 
κοινωνικά προσδιοριζόμενη.  Έργο του ερευνητή είναι να αναζητήσει, τόσο το πλαίσιο των σκοπών 
και των επιδιώξεων που συγκρότησαν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική πραγματικότητα, όσο και τον 
τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πραγματικότητα γίνεται αντιληπτή από 
εκπαιδευτικούς και μαθητές.  
Ο ερευνητής πρέπει, έτσι, να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές  προκειμένου 
να συλλάβει τα δικά τους σχήματα που περιγράφουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα.  
 
Οι γενικεύσεις μιας ερμηνευτικής έρευνας έχουν την έννοια των «πιθανών προβλέψεων» σχετικά 
με το «πώς δημιουργούνται αμοιβαία και ταυτόχρονα» τα σχήματα που περιγράφουν μια κοινή 
πραγματικότητα. Και η συμβολή των γενικεύσεων της έρευνας στα παιδαγωγικά πράγματα, 
συνίσταται στη διευκόλυνση της κατανόησης των ερευνούμενων παιδαγωγικών καταστάσεων και 
φαινομένων. Δηλαδή στο «πώς θα γίνει κατανοητό» το πλαίσιο των σκοπών και των επιδιώξεων 
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, προκειμένου να πράξουμε μέσα σ' αυτό.  
 
Το ότι το ερευνητικό παράδειγμα της Ερμηνευτικής συγκροτήθηκε από ποικίλες αντιλήψεις και 
πρακτικές, οδήγησε σε ανομοιογενή ερευνητικά σχήματα τα οποία συχνά συνδυάζουν τις 
«ποιοτικές μεθόδους» (ημερολόγια, οπτικο-ακουστικές καταγραφές) με τις «ποσοτικές». 
 

Ερμηνευτική 



 
Η έντονη κριτική που ασκήθηκε (α) στο Θετικισμό-Ορθολογισμό, σχετικά με την 
παραποίηση της κοινωνικής πραγματικότητας -λόγω των αιτιοκρατικών περιγραφών 
της και του τεχνολογικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη βάση της γνωσιοθεωρίας 
του- και (β) στην Ερμηνευτική, σχετικά με την υποβάθμιση της κοινωνικής συνιστώσας 
της υποκειμενικότητας, έφερε στο προσκήνιο το «Μακροκοινωνιολογικό 
Παράδειγμα», το οποίο θεμελιώνεται στην Κριτική Θεωρία της Σχολής της 
Φρανκφούρτης.  

 
Η «Σχολή» της Φρανκφούρτης δημιουργήθηκε στη δεκαετία 1950-1960 από 
διανοούμενους που συνδέθηκαν στενά με το Ινστιτούτο για την  Κοινωνική Έρευνα της 
Φρανκφούρτης (το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1923, διαλύθηκε από τους 
εθνικοσοσιαλιστές και επανιδρύθηκε το 1950) και κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων όπως Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία, Ψυχανάλυση, Κοινωνική Ψυχολογία, 
Θεωρία του Δικαίου κ.α. 
  

Κριτική «Σχολή»  
της Φρανκφούρτης 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 



 
Βασική επιδίωξη της Σχολής ήταν η κριτική ανάπτυξη της Διαλεκτικής του Marx, με σκοπό να 
αποτελέσει μέσο ανάλυσης και κριτικής στάσης απέναντι στον πολιτισμό μας. Η επίσημη 
ονομασία της Σχολής ήταν «Κριτική Σχολή της Κοινωνίας» και οι ιδρυτές και τα μέλη της Σχολής, 
Horkheimer, Adorno, Fromm, Marcuse, Habermas, διαπνέονταν από την προσδοκία να 
συγκροτήσουν μια κριτική θεωρία που θα έβαζε τα θεμέλια μιας καθολικής κοινωνικής 
μεταβολής.  
 
Κύριο ζήτημα για την Κριτική Θεωρία ήταν η ανάδειξη των σχέσεων εξάρτησης της προσωπικής 
ζωής από την κοινωνική και η ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπου να τις αναγνωρίσει και 
να τις αμφισβητήσει.   
 
Για το Μακροκοινωνιολογικό  παράδειγμα  η συμφραστική (contextual) διάσταση της γνώσης 
διευρύνει τα όρια του συγκειμένου της (context) από το άμεσο περιβάλλον του ανθρώπου και 
συμπεριλαμβάνει ιστορικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία. Φαίνεται, ότι, για το 
Μακροκοινωνιολογικό Παράδειγμα η γνώση αποκτά κριτική διάσταση καθώς αναγνωρίζει τις 
κοινωνικές αντιθέσεις και προσβλέπει στην αλλαγή των μηχανισμών που οδηγούν σε σχέσεις 
εξουσίας και εξάρτησης.  
 
Στο χώρο της Παιδαγωγικής, η «Κριτική Παιδαγωγική» ή «Χειραφετητική Παιδαγωγική» 
αποβλέπει στην «υποβοήθηση του ανθρώπινου υποκειμένου να απαλλαγεί από τους 
ετεροπροσδιορισμούς και τις εξαρτήσεις και να αυτο-προσδιορίζεται σε πλαίσιο ελευθερίας και 
υπευθυνότητας». 
 

Κριτική «Σχολή»  
της Φρανκφούρτης 



ΕΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ 
 

Στο πλαίσιο της Κριτικής «Σχολής» αναπτύχθηκε το παράδειγμα της  «Κριτικής Αυτοδιερεύνησης» που 
είναι διεθνώς γνωστό ως «action research» και έχει αποδοθεί στα ελληνικά  με τους όρους «’Ερευνα-
Δράση» και «Ενεργός Έρευνα».  
Η Έρευνα-Δράση απέκτησε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα από τις περισσότερες από τις άλλες μεθόδους 
των κοινωνικών επιστημών. Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στις δυο διαφορετικές έννοιες που την 
απαρτίζουν, οι οποίες, αν θεωρηθούν ξεχωριστά, Έρευνα και Δράση, αφορούν σε πεδία όχι μόνο 
πολύπλοκα αλλά και φιλοσοφικά και ιδεολογικά φορτισμένα.  
 
Η Έρευνα αφορά στο πεδίο το οποίο συγκροτούν τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη 
γνώση και ιδιαίτερα την επιστημονική γνώση, όπου οι επιστημολογικές αντιπαραθέσεις μπορούν να 
πάρουν τη μορφή φιλοσοφικών συγκρούσεων. Ενώ, η Δράση αφορά στο πεδίο το οποίο συγκροτούν 
τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις μορφές και τους τύπους των σχέσεων που αναπτύσσει η κοινωνία 
με τη Φύση, με τον πολιτισμό και με την κοινωνικο-πολιτισμική προσωπικότητα του ανθρώπου, όπου 
οι φιλοσοφικές και επιστημολογικές αντιπαραθέσεις μπορούν να πάρουν τη μορφή ιδεολογικών 
συγκρούσεων.  
Έτσι, ο ορισμός της Έρευνας-Δράσης εξαρτάται από το ερευνητικό πεδίο στο οποίο διεξάγεται, από 
τους στόχους του ερευνητή ή των ερευνητών και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο οι δυο ξεχωριστές 
έννοιες Δράση και Έρευνα συλλαμβάνονται ταυτόχρονα. Θα μπορούσαμε ωστόσο να δεχτούμε αρχικά 
ότι η Έρευνα-Δράση είναι μια παρέμβαση μικρής κλίμακας στον πραγματικό κόσμο και ταυτόχρονα η 
παρατήρηση της παρέμβασης και των επιδράσεών της σ' αυτόν.  
  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 



 
Ο Kurt Lewin, ο οποίος εισήγαγε τον όρο «Έρευνα-Δράση», περιέγραψε τη διαδικασία της με τους 
όρους: σχεδιασμός, ανεύρεση γεγονότων και εκτέλεση1. Κατά τον Lewin, η έρευνα-δράση διεξάγεται 
με βάση τα παρακάτω βήματα: 1) την ανεύρεση στοιχείων και το σχηματισμό εννοιών σχετικά με τα 
κοινωνικά προβλήματα 2) το σχεδιασμό προγραμμάτων δράσης, την εκτέλεση και τη νέα επισήμανση 
γεγονότων ή την αξιολόγησή τους και 3) την επανάληψη ολόκληρου του κύκλου των 
δραστηριοτήτων.  
Φαίνεται, έτσι, ότι η Έρευνα-Δράση συγκροτεί μια σπείρα που αποτελείται από δημιουργικά 
ανελισσόμενους κύκλους, με άξονες, σύμφωνα με το Lewin, τη συμμετοχικότητα, τη δημοκρατική 
πρόθεση και την προσδοκία να συμβάλει στη διαμόρφωση των κοινωνικών αλλαγών.  
 
Οι ιδέες του Lewin πέρασαν γρήγορα στην εκπαίδευση, όπου αναπτύχθηκαν για μια δεκαετία, μετά 
από την οποία ακολούθησε μια περίοδος λήθης για την Έρευνα-Δράση.  
Το σύγχρονο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική Έρευνα-Δράση ενεργοποιήθηκε κατά το Πρόγραμμα 
Διδασκαλίας Ford (1973-1976) στο Britian, το οποίο διηύθυναν οι John Elliot και Clem Adelman2.  
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνονταν σε δασκάλους και είχε ως κεντρική ιδέα τη διαμόρφωσή τους σε 
«αυτοδιαχειριζόμενους δασκάλους». Θεωρητικός πυρήνας του προγράμματος ήταν οι απόψεις του 
Lawrence Stenhouse που ήθελε το δάσκαλο ερευνητή και «διευρυμένων ενδιαφερόντων 
επαγγελματία»3. Από τότε και μέχρι σήμερα, η Έρευνα-Δράση έχει κάνει σημαντικά βήματα στο 
πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας και έχει αποσαφηνίσει αρκετά τις επιστημολογικές της βάσεις. 
 
1. 2. Carr, W. & Kemmis, S. (1997) Για μια Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία, (μτφρ.) Λαμπράκη-Παγανού, Α. Μηλίγκου, Ευ. Ροδιάδου-
Αλμπάνη, Κ. Αθήνα : Kώδικας  
2. Stenhouse, L. (1978) Case Study Records : towards a contemporary history of Education, British Educational Research Journal, τ. 4, no.2 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 



Οι σύγχρονοι θεωρητικοί της Έρευνας-Δράσης δέχονται ότι η συμμετοχικότητα, δηλαδή, η από κοινού 
λήψη αποφάσεων σχετικά με την έρευνα, αποτελεί σημαντικό ζήτημα αρχής και ουσιαστικό στοιχείο 
δέσμευσης στη δράση, παρά θέμα τεχνικής που τη διευκολύνει. Η ιδέα ότι οι συμμετέχοντες στην 
Έρευνα-Δράση οδηγούνται σε πιο δημοκρατικές μορφές συνεργασίας, δεν ικανοποιεί τους 
σύγχρονους θεωρητικούς. Κατά τη γνώμη τους, η Έρευνα-Δράση ενσωματώνει τις δημοκρατικές αρχές 
και, με αυτήν την έννοια, επιτρέπει στους ερευνητές να επηρεάσουν το πεδίο της έρευνάς τους -που 
είναι και πεδίο της εργασίας τους- και να διατυπώσουν κριτικές απόψεις για τις συνθήκες που 
συντηρούν οποιασδήποτε μορφής εξαρτήσεις και ανισότητες.  
 
Το εύρος των εφαρμογών της Έρευνας-Δράσης είναι εντυπωσιακό. Μπορεί να συντελεστεί στο 
πλαίσιο της σχολικής τάξης, όταν δοκιμάζεται ένας νέος τρόπος διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό ή 
επιδιώκεται η επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή της. Μπορεί, όμως, να 
συντελεστεί και από ερευνητικές ομάδες που μελετούν, σχεδιάζουν και οργανώνουν παρεμβάσεις σε 
τομείς της διοίκησης και της λειτουργίας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, από μια σχολική μονάδα ή 
ένα νοσοκομείο, μέχρι ένα οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή μια επιχείρηση.  
 
Οι δυνατότητες της Έρευνας-Δράσης έχουν αναγνωριστεί όχι μόνο από την επιστημονική κοινότητα 
αλλά και από τους κοινωνικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, αφού όλο και πιο συχνά οι 
διοικήσεις τους ζητούν τη συνεργασία ερευνητικών ομάδων, για να ερμηνεύσουν κριτικά, οργανωτικά 
προβλήματα και να προτείνουν λύσεις.   
Η φυσιογνωμία της Έρευνας-Δράσης στο πεδίο της Παιδαγωγικής συνοψίζεται στην άποψη που 
διατύπωσε γι' αυτήν ο Stenhouse. Στο ότι, δηλαδή, η Έρευνα-Δράση είναι μια διαδικασία που 
συγκροτεί μια θεωρία για την Παιδεία και τη διδασκαλία στην οποία μπορούν να έχουν ρόλο όλοι οι 
εκπαιδευτικοί.   

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 



Κάθε Έρευνα-Δράση εφαρμόζεται με τη μορφή των «σπειροειδώς επαναλαμβανόμενων ενεργειών»: 

σχεδιασμός, πραγματοποίηση, παρατήρηση, αναστοχασμός και δημιουργική επανάληψη του σχεδιασμού, 

όπως αυτές περιγράφονται από τους Kurt Lewin, Stephen Kemmis, John Elliott και Dave Ebbutt. Ενώ, η 

οργάνωση της ερευνητικής διαδικασίας στηρίζεται στην αντιστοίχιση των «σπειροειδώς επαναλαμβανόμενων 

διαδικασιών» του Lewin με τις «δηλώσεις» (statements) του Whitehead και αμφότερων με τις «κρίσιμες 

ερωτήσεις» του Whitehead (Whitehead & Barrett, 1985).  

Ενέργειες 

Lewin 

Κρίσιμες Ερωτήσεις 

Whitehead 

Δηλώσεις 

Whitehead 
Εκκίνηση Προσδοκούμε Τι μας ενδιαφέρει και γιατί; Μας ενδιαφέρει να 

διαμορφώσουμε έναν 
άλλο τρόπο σκέψη 

Σχεδιασμός Σχεδιάζουμε Τι μπορούμε να κάνουμε; Έχουμε φανταστεί έναν 
άλλο τρόπο σκέψης 

Πραγματοποίηση Πραγματοποιούμε Πώς θα ενεργήσουμε; Μπορούμε να 
παρέμβουμε διδακτικά 
προς αυτήν την 
κατεύθυνση 

 

Παρατήρηση 

 

Παρατηρούμε 

Τι είδους δεδομένα θα 
συλλέξουμε σχετικά με τα 
αποτελέσματα των 
ενεργειών μας και πώς; 

Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε τον άλλο 
τρόπο σκέψης 

 

Αναστοχασμός 

 

Στοχαζόμαστε 

Πώς θα ελέγξουμε τις δικές 
μας ενέργειες και τα 
δεδομένα ως 
αποτελέσματα των δικών 
μας ενεργειών;  

Μπορούμε να 
αξιολογήσουμε τον άλλο 
τρόπο σκέψης και τη δική 
μας παρέμβαση 

Επανάληψη Βελτιώνουμε Τι θα μπορούσαμε να 
κάνουμε επί πλέον ή 
διαφορετικά; 

Μπορούμε να 
βελτιώσουμε τις 
διδακτικές μας ενέργειες 

Πηγή: Σχίζα, Κ. (2008)  

Συστημική Σκέψη και 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  

Αθήνα, Χρ. Δαρδανός 



 
Ερχόμαστε, τώρα, στην Αρχιτεκτονική της Ερευνητικής Εργασίας, την 
οποία χρειάζεται κάθε εκπαιδευτικός να έχει κατά νου, πριν ξεκινήσει το 
καινοτόμο αυτό εγχείρημα με τους μαθητές και τις μαθήτριές του. 
 
Ως «Αρχιτεκτονική» της Ερευνητικής Εργασίας, εννοούμε το σχέδιο που 
ακολουθούν οι επιμέρους ενέργειες του ερευνητή, προκειμένου να τον 
οδηγήσουν σταδιακά, μεθοδικά και προγραμματισμένα στην 
ολοκλήρωση του έργου του.  
Η «Αρχιτεκτονική» της Ερευνητικής Εργασίας, όμως, με την παραπάνω 
έννοια, αποκρυσταλλώνεται και στη δομή του έργου-«προϊόντος» και 
σηματοδοτεί την εσωτερική και απόλυτα συνεκτική διάρθρωση των 
επιμέρους στοιχείων του (των περιεχομένων του έργου-«προϊόντος»), 
ώστε να συγκροτηθούν σε  ένα ενιαίο «όλο».  



Α. Εισαγωγή 
στο Πρόβλημα 

Β. Διατύπωση, 
Αναδιάταξη 
Ερωτημάτων   

Γ. Οργάνωση 
Διαδικασίας 

Δ. Ανασύνθεση των 
συμπερασμάτων 

1. Συνομιλία στις ομάδες, 
συμβολική αποτύπωση του 
προβλήματος   

2. Παρουσίαση της 
συμβολικής αποτύπωσης 
στην ολομέλεια, εμβάθυνση  

3. Αναδιάταξη της 
συμβολικής αποτύπωσης, 
αρχικά συμπεράσματα 

4. Αναστοχασμός: «τι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε 
καλύτερα ή διαφορετικά» 

Ε. Κριτική – 
Αυτοκριτική 
προσέγγιση 

Στ. Θέματα προς 
συζήτηση 

Αρχιτεκτονική  
της Ερευνητικής Εργασίας 

Σχέδιο Ενεργειών Ερευνητή ή Ερευνητών  

Ζ. Δυσκολίες, 
Προοπτικές, Δράσεις  



Στ. Θέματα 
προς Συζήτηση 

 
Ζ. Δυσκολίες, 
Προοπτικές, 

Δράσεις 
  
 
 

Α. Εισαγωγή 
στο Πρόβλημα, «Μακροσκοπική» 

Επισκόπηση 
 
 
 
 
 
 

Β. Διαμόρφωση 
«Πλαισίων Προβληματισμού», 

(Δραστηριότητες)  
 
 
 
 
 
 

Γ. Οργάνωση της ερευνητικής 
διαδικασίας 

 
 
 
 
 
 
 

Αρχιτεκτονική  
της Ερευνητικής Εργασίας 

Δομή της Έρευνας  

Δ. Τελική Σύνθεση των 
Συμπερασμάτων 

 
 
 
 
 
 
 

Ε. Κριτική, Αυτοκριτική 
Προσέγγιση 

 
  
 
 
 
 
 

Στ. Θέματα προς Συζήτηση 
 
 
 
 

Ζ. Δυσκολίες, Προοπτικές, Δράσεις 
  
 
 

Ε. Κριτική, 
Αυτοκριτική 
Προσέγγιση 

 
  
 
 
 
 

Δ. Τελική 
Σύνθεση των 

Συμπερασμάτων 
 
 
 
 
 
 

Γ. Οργάνωση 
της ερευνητικής 

διαδικασίας 
 
 
 
 
 
 
 

Β. Διαμόρφωση 
«Πλαισίων 

Προβληματισμού, 
(Δραστηριότητες)  

 
 
 
 
 
 

Α. Εισαγωγή 
στο Πρόβλημα, 

«Μακροσκοπική» 
Επισκόπηση 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΈΡΕΥΝΑ 
 
 
 
 



Παραμένοντας στο θέμα, πάνω στο οποίο διαμορφώσαμε τις δυο «παραδειγματικές» προτάσεις 
μας -στο «Κινητό Τηλέφωνο»- και ανατρέχοντας στην Προβληματική του, θα διαπιστώσουμε, ότι 
προσεγγίζεται, ως ένα τεχνολογικό προϊόν-αγαθό, του οποίου όλα τα στάδια παραγωγής (η 
πρωτογενής, η δευτερογενής και η τριτογενής) προσφέρουν δυνατότητες (εργασίας και 
επικοινωνίας) και προκαλούν συνέπειες (στον άνθρωπο, στη Φύση και τις φυσικές συνθήκες).   
Στην ουσία, το θέμα της Ερευνητικής Εργασίας αφορά σε ένα ανθρώπινο έργο και με αυτήν την 
έννοια, στόχος μας, είναι να κατανοηθούν και να ερμηνευθούν κριτικά οι όροι (τεχνολογικοί και 
κοινωνικοί) και οι συνθήκες (πολιτικές και πολιτισμικές) που συνθέτουν το πλαίσιο της εμφάνισης 
και εξάπλωσής του στην αγορά.  
Με βάση αυτούς τους συλλογισμούς, η έρευνά μας, δεν μπορεί παρά να κινείται εκτός του 
Θετικισμού-Ορθολογισμού και να αναζητά μεθόδους και ερευνητικά εργαλεία που εγγράφονται 
στην Ερμηνευτική και στην Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης.  
 
Ωστόσο, η Ερευνητική Εργασία διεξάγεται από τους μαθητές, με στόχο να μάθουν να συνεργάζονται 
για να διαμορφώσουν (i) έναν λόγο κριτικό και αυτοκριτικό απέναντι στο «προϊόν» (Κινητό 
Τηλέφωνο) αλλά και (ii) έναν λόγο κριτικό και αυτοκριτικό ως προς τη συνεργασία τους (συνεργατική 
έρευνα). Ως προς αυτό, το δεύτερο περιεχόμενο του λόγου των μαθητών, η έρευνα αποκτά τη 
φυσιογνωμία μιας Έρευνας-Δράσης.    
 
Σημείωση: τις σχηματικές αποτυπώσεις (τεχνήματα) της έρευνας, ως προς το «αντικείμενο»-θέμα και ως προς την 
ίδια την ερευνητική διαδικασία, θα τις βρείτε  στην επόμενη διαφάνεια.  



2. ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΜΕΘΟΔΟΥ, 

ΠΗΓΩΝ 

3. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΤΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

4. ΑΝΑΔΥΣΗ 
ΝΕΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

5. ΝΕΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

2.  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ 

3.  

ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

3.  

ΑΝΑΣΤΟΧΑΖΟΜΑΙ 

4.  

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟ 

ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ 

1.  

ΕΠΙΝΟΩ , 
ΣΧΕΔΙΑΖΩ  

Η ΕΡΕΥΝΑ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

(ΚΡΙΤΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ)  

Η ΕΡΕΥΝΑ  
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

(ΈΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ)  



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ:  
Αναγνωριστικές  

χωρίς προηγούμενες υποθέσεις  
Διαγνωστικές  

που ψάχνουν μια άμεση 
απάντηση σε πρακτικές 

ερωτήσεις  
Πειραματικές  

για επαλήθευση υποθέσεων 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
«Ποιος» μιλάει; 
Για να πει «τι»; 

Σε «ποιον»; 
«Πώς»; 

Με «ποιο» στόχο; 
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ) 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ , ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
(ΠΗΓΕΣ) 
ΓΡΑΠΤΑ:  

Επίσημα Έγγραφα 
Ιδιωτικά Έγγραφα 

Τύπος 
Βιβλία 

ΆΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ: 
Αντικείμενα 

Σχέδια,  
Πίνακες Ζωγραφικής 

Φωτογραφίες 
Κινηματογράφος 

Πραγματικές Καταστάσεις  

Το ζήτημα των ερευνητικών σχημάτων που μπορεί κάποιος να επιλέξει είναι σύνθετο. Θα 
μπορούσαμε, όμως, να αξιοποιήσουμε (συνειδητά) ανομοιογενή ερευνητικά σχήματα, τα 
οποία να συνδυάζουν τις ποιοτικές μεθόδους και τεχνικές (τα ημερολόγια, τις οπτικο-
ακουστικές καταγραφές, κ.α.). με τεχνικές που μπορούν να οδηγήσουν σε ποσοτικοποιήσεις 
των δεδομένων μας (την παρατήρηση, το ερωτηματολόγιο κ.α.) 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Οι ιδέες και οι προτάσεις που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το 
ηλεκτρονικό υλικό,  
συγκροτήθηκαν με την προσδοκία να υποστηρίξουν το 
έργο των εκπαιδευτικών  των Λυκείων,  
στηρίχθηκαν στην προηγούμενη εμπειρία μας πάνω σε 
ερευνητικά projects με μαθητές και εκπαιδευτικούς και σε 
βιβλιογραφικά δεδομένα,  
προσφέρονται ως αφετηρία κριτικού αναστοχασμού, γύρω 
από μια καινοτομία που θα μπορούσε να ανοίξει ένα 
γόνιμο και δημιουργικό διάλογο με την παιδαγωγική, την 
κοινωνία και την εκπαίδευση ως θεσμό και  
συνοδεύονται με τα πιο φιλικά αισθήματα προς τους 
συναδέλφους μας.    



Υ.Γ. Ακολουθούν …. 

«Σελίδες Ημερολογίου», για τις Ομάδες ή 
για το Τμήμα,  
«Σελίδες Ημερολογίου», για τους μαθητές 
και τις μαθήτριες  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ …… 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΙΧΑΛΗΣ  …… 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑ (Γ) 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑ (Β) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑ (Α) 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΘΕΜΑ:  
…./…/… 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Προβληματική 
…../…./….. 

ΘΕΜΑ …… 

 
 
Σύντομη Παρουσίαση της 
Προβληματικής 
 
 

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

 
Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

 
Πλαίσια Αναφοράς / Πτυχές 
της Προβληματικής 
 

Γνωστικά Πεδία 

 
Μέθοδοι/Ερευνητικά 
Εργαλεία 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 



 
ΟΜΑΔΑ 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
…………………………….. 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

…………………………………. 
…………………………….. 

 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
 

…………………………………. 
…………………………….. 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ, 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 

Προβληματική 
…/…/… 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 

Ερευνητική 
Δραστηριότητα 

Ημερομηνία …../…./…. 

 
Σύντομη Παρουσίαση της 
Ερευνητικής Δραστηριότητας 
 

……………………. 
………………. 
…………….. 

 
Ερωτήματα/Προβληματισμοί 
 

…………………….. 
…………………………… 

 
Ντοκουμέντα/Μαρτυρίες 
 

……………………….. 
………………………………… 

 
Μέθοδος/Εργαλεία Έρευνας 
 

…………………………. 
………………………………. 

 
Απολογισμός/Συμπεράσματα 
 

……………………….. 
……………………………… 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 

Εργασία για…. 
 
 
 
 
 
Ποιος έκανε κάτι 
ιδιαίτερο; 

………………………………….. 
………………………… 
Περιγραφή της Διαδικασίας 
…………………………………… 
……………………………… 
Ο Μιχάλης ………..,  
Η  Κατερίνα ………, 
Ο ………. …………….,  
Η ………….. …………, 

Χώρος 
 

Τάξη,  
Αίθουσα Η/Υ 

Απολογισμός 
Τι μας δυσκόλεψε 
Τι μας άρεσε 
Τι μας ενθουσίασε  

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

Παρατηρήσεις  ή 
παραινέσεις των 
εκπαιδευτικών 
(Προαιρετικές) 

…………………………..…… 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 

Απολογισμός 
Ερευνητικής 

Δραστηριότητας 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 

Εργασία για…. Δημιουργία ……….. 
Έρευνα για ... 
Σύνταξη ….. 
Παρατήρηση ………. 

Μοίρασμα εργασίας  Ποιος θα κάνει «τι» 
………………… 
…………………. 
 

Προγραμματισμός 
(αίθουσες, συναντήσεις, 
προσκλήσεις κ.α.) 

Αίθουσα Η/Υ 
Άδεια εξόδου ………. 

Ενδεχόμενη βοήθεια Άλλοι Εκπαιδευτικοί, 
Ειδικοί Επιστήμονες,  
Ερευνητές, 
Πρόσωπα της πράξης 
Φορείς 

Μέσα και υλικά Φωτοτυπίες, εικονίδια, projector, camera 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 

Προγραμματισμός 



Αναφορές των 
ντοκουμέντων  
(Πληροφορίες που θα 
συμπεριληφθούν στη 
βιβλιογραφία ) 

Περιεχόμενο των 
ντοκουμέντων  
(λέξεις κλειδιά και/ή 
σημαντικές πληροφορίες 

Οριστική θέση μέσα στην 
Ερευνητική Εργασία 

N° 1 Γράφημα  Χαρακτηρισμός των 
εφαρμογών του 
κινητού τηλεφώνου 

1ο Μέρος (τίτλος) 
1.1 
 

N° 2 Χαρτόνι Εργασίας 
(σχηματική αποτύπωση) 

………………. 1ο Μέρος (τίτλος) 
1.1 

N° 3 

N° 4 

N° 5 

N° 6 

N° 7 

N° 8 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 

Οργάνωση 
Έκθεσης-
Φακέλου  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 



Όνομα: ……………….., Επώνυμο: ……………………………… 

Ονοματεπώνυμο των Μελών της Ομάδας:  ………………………………, 
………………………., …………………., ……………………………………., …………………………, 
……………………………, 

Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών: …………………………………………., 
…………………………………… 

Θέμα: …………………………………………… 

Τι σχετικό με το θέμα έχετε μάθει στο σχολείο, τι έχετε ακούσει από άλλες 
πηγές, ποιες εμπειρίες και ποια ενδιαφέροντα, σας οδήγησαν να το 
επιλέξετε;  
1... 
2... 
3... 

Προσωπικό  
Ημερολόγιο 

Φύλλο 1ο   

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 



Όνομα: ……………….., Επώνυμο: ……………………………… 

Ονοματεπώνυμο των μελών της Νέας Ομάδας:  ………………………………, 
………………………., …………………., ……………………………………., …………………………, 
……………………………, 

Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών: …………………………………………., 
…………………………………… 

Υπο-θέμα: …………………………………………… 

Τι σχετικό με το υπο-θέμα έχετε μάθει στο σχολείο, τι έχετε ακούσει από 
άλλες πηγές, ποιες εμπειρίες και ποια ενδιαφέροντα, σας οδήγησαν να το 
επιλέξετε;  
1... 
2... 
3... 

Προσωπικό  
Ημερολόγιο 

Φύλλο …   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 

Ονοματεπώνυμο ……………………………. 

Ημερομηνία  …../…./….. 

Εργασία για…. 
 
 

………………………………….. 
………………………… 
Περιγραφή της Διαδικασίας 
…………………………………… 
……………………………… 

Χώρος 
 

Τάξη,  
Αίθουσα Η/Υ 

Απολογισμός 
Τι με δυσκόλεψε 
Τι μου άρεσε 
Τι με ενθουσίασε  

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

Παρατηρήσεις  ή 
παραινέσεις των 
εκπαιδευτικών 
(Προαιρετικές) 

…………………………..…… 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Προσωπικό  
Ημερολόγιο  



ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  

Ονοματεπώνυμο …………………………………… 

Ημερομηνία:  ../../.. 

Με ποιο τρόπο βοήθησες 
την ομάδα σου και τους 
συμμαθητές σου 

………………………………….. 

Ποιος βοήθησε εσένα ή 
άλλα παιδιά της ομάδας 
και με ποιο τρόπο 

…………………………….. 

Τι σκοπεύεις να κάνεις, 
για να βοηθήσεις την 
ομάδα, από εδώ και πέρα   

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

Τι περιμένεις από τους 
άλλους να κάνουν, για να 
βοηθήσουν την ομάδα 
από εδώ και πέρα 

…………………………..…… 

Προσωπικό  
Ημερολόγιο  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 



«Σελίδες Ημερολογίου», για τους 
εκπαιδευτικούς που θα αξιολογήσουν  
την Ερευνητική Εργασία 



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ:  
……………… 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
…………………….. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (30%)  

ΛΙΑΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ  

ΚΑΤΩ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΠΗΓΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 
ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών 
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. 
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)  



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ:  
……………… 
 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
…………………….. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ (30%)  

ΛΙΑΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ  

ΚΑΤΩ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΝΝΟΙΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ, 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΩΝ  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών 
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. 
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)  



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ:  
……………… 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
…………………….. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (20%)  

ΛΙΑΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ  

ΚΑΤΩ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΟΜΗ 
1. Εισαγωγή στο θέμα, το σκοπό και στη 
σπουδαιότητα του θέματος, με σχετική 
βιβλιογραφική επισκόπηση 

2. Παρουσίαση των υπο-θεμάτων και των 
κεντρικών ερωτημάτων εντός φυσικο-
κοινωνικών πλαισίων 

3. Περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών, των 
μέσων και των διαδικασιών συλλογής των 
δεδομένων 

4. Εξήγηση και αιτιολόγηση των διαδικασιών 
επεξεργασίας των δεδομένων 

5. Σαφής διατύπωση και κριτική των 
συμπερασμάτων 

6. Αναστοχαστική κριτική του όλου 
εγχειρήματος, των εμπειριών και των ζητημάτων 
που ανέκυψαν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών 
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. 
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)  



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ:  
……………… 
 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
…………………….. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%)  

ΛΙΑΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ  

ΚΑΤΩ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ 

ΆΡΙΣΤΑ 

1. Σαφής ενημέρωση του κοινού για τους 
στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες, τα 
δεδομένα και τα συμπεράσματα της 
έρευνας, τις θέσεις της ομάδας στα 
ερευνητικά ερωτήματα και την κριτική 
στάση της στα διαλαμβανόμενα ζητήματα 

2. Η χρήση της γλώσσας και των 
συμπληρωματικών/ πολυτροπικών μέσων 
και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου και στις 
κατάλληλες στιγμές 

3. Η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και 
παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και 
την κατάλληλη στιγμή  

4. Η ετοιμότητα και πληρότητα των 
απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια 
του κοινού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών 
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. 
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)  



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:  
…………………………………… 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
…………………….. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ………………… 

1 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

2 3 4 5 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Α. Πόσο αποτελεσματικός είναι/ήταν ο προγραμματισμός των 
επιμέρους φάσεων που κάνατε;  
 

Β. Πόσο συνεπείς είστε/ήσασταν στην τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων;  

Γ. Σε τι βαθμό επικρατεί/επικρατούσε στην ομάδα σας πνεύμα 
ανάληψης ρόλων και πρωτοβουλιών;  

Δ. Πόσο αποτελεσματικοί είστε/ήσασταν στη διαχείριση 
αντίθετων απόψεων, διαφωνιών και συγκρούσεων;  

Ε. Πόσο εύκολα καταλήγετε/καταλήγατε στη λήψη των 
αποφάσεων; 

Στ. Πόσο θετικό είναι/ήταν το κλίμα και το πνεύμα αποδοχής, 
συνεργασίας και στήριξης των μελών;  

Ζ. Πόσο εύκολος είναι/ήταν στην ομάδα σας ο συντονισμός και ο 
συλλογικός τρόπος εργασίας;  

Η. Πόσο αποτελεσματική είναι/ήταν η ομάδα σας στην 
αξιοποίηση του χρόνου;  ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών 

Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. 
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)  



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:  
…………………………………… 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
…………………….. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ………………… 

1 
ΚΑΘΟΛΟΥ 

2 3 4 5 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Α. Συμμετέχω ενεργά με πληροφορίες, ιδέες, ερωτήματα και 
επιχειρήματα στις συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες της 
ομάδας;  

Β. Αναγνωρίζω, επαινώ και ενθαρρύνω τις προσπάθειες των 
άλλων μελών;  

Γ. Προσφέρω βοήθεια σε μέλη της ομάδας μου, όταν την έχουν 
ανάγκη;  

Δ. Ζητώ βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, 
όταν είμαι σε δύσκολη θέση; 

Ε. Είμαι συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και παραδίδω τις 
εργασίες μου έγκαιρα;  

Στ. Είμαι υπεύθυνος και εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου με 
επάρκεια;  

Ζ. Συμβάλλω θετικά στην άμβλυνση εντάσεων, συγκρούσεων και 
στην αναζήτηση συνθετικών λύσεων;  

Η. Αποδέχομαι και συζητώ την κριτική και τις διαφορετικές 
απόψεις και αναζητώ τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις 
στείρες αντιπαραθέσεις;  

ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών 
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. 
Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)  


