
Εξεπλεηηθέο 
Εξγαζίεο
Τν γεληθόηεξν πιαίζην



Γνκή ηεο εηζήγεζεο

• Η θηινζνθία ηνπ Νένπ Σρνιείνπ

• Οη αξρέο ηνπ καζήκαηνο ησλ ΔΔ

• Έληαμε ζην σξνιόγην πξόγξακκα

• Τππηθέο ππνρξεώζεηο δηδαζθόλησλ θαη 
Σπιιόγνπ Καζεγεηώλ

• Τππηθέο αηνκηθέο ππνρξεώζεηο 
καζεηώλ

• Τππηθέο ππνρξεώζεηο ηεο θάζε νκάδαο

• Χξνλνπξνγξακκαηηζκόο

• Αμηνιόγεζε Σπιινγηθνύ Έξγνπ Οκάδαο 
θαη Αηνκηθήο ζπλεηζθνξάο.



Η θηινζνθία ηνπ Νένπ Σρνιείνπ

• Ο καζεηήο γίλεηαη «κηθξόο 
δηαλννύκελνο»

• Ο καζεηήο γίλεηαη «κηθξόο 
επηζηήκνλαο»

• Ο καζεηήο γίλεηαη «κηθξόο 
εξεπλεηήο»

• Ο καζεηήο γίλεηαη «γισζζνκαζήο»

• Ο καζεηήο θαηαθηά ην «καζαίλσ 
πώο λα καζαίλσ»



Αξρέο ηνπ καζήκαηνο ησλ ΔΔ

Απνηεινύλ θαηλνηνκία γηα ηα 
ειιεληθά δεδνκέλα, γηαηί αιιάδνπλ 
λννηξνπία, πξαθηηθέο,  ξόινπο θαη  
θνπιηνύξα

Βαζίδνληαη ζε 3 παηδαγσγηθέο αξρέο:

• Γηεξεπλεηηθέο Γηαδηθαζίεο Μάζεζεο

• Γηεπηζηεκνληθή Σπλεξγαζία 
Καζεγεηώλ

• Οκαδνζπλεξγαηηθή Οξγάλσζε 
Μαζεηώλ



Δηεξεπλεηηθή Μάζεζε εζηηάδεη:

 εθθίλεζε κε  πξνβιήκαηα θαη 
εξσηήκαηα

 ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ

 δηακόξθσζε ηεθκεξησκέλσλ 
απαληήζεσλ

 αλάπηπμε επεμεγήζεσλ

 εμέηαζε αληηζέησλ απόςεσλ

 ζηνραζηηθή αλάιπζε 
δηαδηθαζηώλ θαη ζπκπεξαζκάησλ



Αξρή   Σπλεξγαζίαο  ηωλ Εθπαηδεπηηθώλ: 
Παξάγνληαο Επαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο

• παξάγεη λέα γλώζε, ιεηηνπξγεί σο ελδνζρνιηθή  
επηκόξθωζε γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

• νδεγεί ζε επεμεξγαζκέλεο πξνηάζεηο θαηά 
ηε ιήςε απνθάζεσλ & ηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ 

• βειηηώλεη καζεηηθέο επηδόζεηο & 
ιεηηνπξγηθόηεηα ζρνιείνπ, αιιά πξαθηηθέο 
ζπλεξγαζίαο ζπαλίδνπλ

• ζπιινγηθέο έξεπλεο πξνσζνύλ ηέηνηεο 
πξαθηηθέο. 

Σπλεξγαζία: Γηδαθηηθό Σρεδηαζκό,Team Teaching



Δηεπηζηεκνληθή Σπλεξγαζία Καζεγεηώλ

• Καζεγεηέο: δπλαηόηεηα ππεξθεξαζκνύ  
ηεο «κνλαμηάο» επηζηεκώλ θαη επηζηεκόλσλ 
θαη  αμηνπνίεζεο  δπλαηνηήησλ  
δηεπηζηεκνληθήο  ζύκπξαμεο

• Μαζεηέο: επίγλσζε πώο είλαη 
νξγαλωκέλνη θπζηθόο  θαη θνηλσληθόο 
θόζκνο, πώο αιιάδνπλ, πώο 
αιιεινζπζρεηίδνληαη, πώο 
επηθνηλωλνύκε κεηαμύ  δύν  θόζκσλ θαη, 
πώο αλαπαξηζηνύκε θαη εθθξάδνπκε ηε 
γλώζε καο γηα απηνύο.



Αξρή Οκαδνζπλεξγαηηθήο Οξγάλωζεο  ηωλ 
Μαζεηώλ (Οινκέιεηα & κηθξν-Οκάδεο)

Διιεληθό Λύθεην, όπσο θαη Γαιιηθό, 
επηιέγεη ζπλεηδεηά ηηο νκαδηθέο θαη 
όρη  ηηο αηνκηθέο Δξεπλεηηθέο 
Δξγαζίεο  γηα ιόγνπο:

• καζεζηαθνύο

• αλαπηπμηαθνύο

• Πνιηηηθνύο



Γεμηόηεηεο πνπ θαιιηεξγνύληαη:

Η κάζεζε, ε νιόπιεπξε αλάπηπμε, ε δηακόξθσζε 
ελόο ππεύζπλνπ, ελεξγνύ, δεκνθξαηηθνύ πνιίηε 
επηηπγράλνληαη κέζα από δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο 
θαη ζπλεξγαζίαο, θαζώο θαιιηεξγνύληαη νη 
δεμηόηεηεο:

α. αλάπηπμε Ιθαλνηήησλ Γιώζζαο & Δπηθνηλσλίαο 

β. αλάπηπμε Σθέςεο θαη Ιθαλνηήησλ Λήςεο 
Απνθάζεσλ θαη Δπίιπζεο Πξνβιεκάησλ 

β. αλάπηπμε εγσ-ηαπηόηεηαο θαη απην-αληίιεςεο 

γ. θνηλσληθνπνίεζε & ζηάζεηο απνδνρήο ηνπ 
“άιινπ”



Έληαμε ζην ωξνιόγην πξόγξακκα

• 3-σξν ππνρξεσηηθό κάζεκα, δηάξθεηαο ελόο 
ηεηξακήλνπ (16 εβδνκάδσλ πεξίπνπ)

• Γεκηνπξγνύληαη «ηκήκαηα ελδηαθέξνληνο» πνπ 
ιεηηνπξγνύλ ζηελ ίδηα 3-σξε δώλε 

…δηλαδή… 

αναδιάηαξη ηων μαθηηών ηηρ Α’ ηάξηρ ζε ν+1 
ημήμαηα ηο πολύ, όπος ν ο απιθμόρ ηων γενικών 
ημημάηων ηηρ Α’.

• Γύν ππεύζπλνη θαζεγεηέο, ν έλαο αλαιακβάλεη 2 
ώξεο θαη ν άιινο 1.

• Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο/πξνηίκεζε ζηελ 
εηδηθόηεηα ησλ θαζεγεηώλ, επηζπκεηό λα είλαη 
δηδάζθνληεο άιισλ καζεκάησλ ηεο Α’ ηάμεο.



Τππηθέο ππνρξεώζεηο δηδαζθόληωλ 
θαη Σπιιόγνπ Καζεγεηώλ

Η ζσζηή δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο 
ησλ ΔΔ απνηειεί επζύλε ηόζν ησλ 
δηδαζθόλησλ όζν θαη ηνπ Σπιιόγνπ 
Καζεγεηώλ.



Οη δηδάζθνληεο νθείινπλ:

• λα δηεξεπλήζνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ 
καζεηώλ ηνπο

• λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο 
εξεπλεηηθώλ πόξσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, 
δηαζέζηκσλ εληόο ηνπ ηξίσξνπ

• λα ζπληάμνπλ κηα ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε γηα 
θάπνην ζέκα, πξνο ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ 
(αλαθέξνληαο ηίηιν, ζθνπνύο, κεζνδνινγία, 
αλακελόκελα απνηειέζκαηα, απαηηνύκελα)

• Δθόζνλ ιάβνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ Σπιιόγνπ, 
λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.



Ο Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ νθείιεη:

• λα ειέγμεη ηελ εηζήγεζε γηα ηηο ΔΔ ησλ 
δηδαζθόλησλ, θαηά πόζν είλαη πινπνηήζηκε θαη 
ζπλεπήο κε ηνπο ζηόρνπο ηεο.

• λα εθξίλεη ηελ παξαπάλσ πξόηαζε ή πξώηα λα 
ηελ ηξνπνπνηήζεη θαη έπεηηα λα ηελ δερζεί ή λα 
ηελ απνξξίςεη.

• Ο ζύιινγνο εγθξίλεη ηόζα ζέκαηα όζα ηα 
ηκήκαηα ζπλ έλα.

• Ο Σύιινγνο νξίδεη ππνδηεπζπληή ή άιινλ 
εθπαηδεπηηθό  ζπληνληζηή γηα ηελ θαηαλνκή 
ρώξσλ, πόξσλ ζηηο ΔξΔξγ.  

• Κάζε θαζεγεηήο αηνκηθά, κπνξεί λα βνεζήζεη, 
κέζα από ην κάζεκά ηνπ, ζηελ δηαδηθαζία 
πινπνίεζεο ησλ ΔΔ. Π.ρ. αλάιπζε ιεμηινγίνπ. 



Τππηθέο αηνκηθέο ππνρξεώζεηο καζεηώλ

• λα δηεθπεξαηώλνπλ ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο 
πνπ αλαιακβάλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο.

• λα δηαηεξνύλ αηνκηθό θάθειν όπνπ ζα 
ζπγθεληξώλνπλ ηα παξαζηαηηθά 
(εξσηεκαηνιόγηα, πεγέο θιπ) ηεο δηθήο ηνπο 
ζπκβνιήο.

• Να ηεξνύλ εβδνκαδηαίν αηνκηθό εκεξνιόγην

Σηην Γαλλία ζσνηάζζοσν, με ηο πέρας ηης 
ΕΕ, μια αηομική αναθορά περίποσ 1-2 
ζελίδων.



Τππηθέο ππνρξεώζεηο ηεο θάζε νκάδαο

• Να δηαηεξνύλ θάθειν ηεο νκάδαο κε 
όια ηα παξαζηαηηθά ηεο έξεπλάο ηνπο.

• Να ζπληάμνπλ κία Έθζεζε όπνπ ζα 
ηεθκεξηώλνπλ ηελ έξεπλά ηνπο 
θξίλνληαο πεγέο, κεζόδνπο, 
απνδίδνληαο εξκελείεο θαη 
δηαηππώλνληαο ζπκπεξάζκαηα

• Να δεκηνπξγήζνπλ θάπνην ηέρλεκα 
(π.ρ. αθίζα, πεξηνδηθό, ηζηνιόγην ή 
θάηη άιιν)

• Να παξνπζηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 
ζηελ εκεξίδα παξνπζηάζεσλ.



Φξνλνπξνγξακκαηηζκόο

• Τηο 2 πξώηεο βδνκάδεο, νη δηδάζθνληεο δηεξεπλνύλ 
ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ ηνπο, ζην πιαίζην 
ησλ καζεκάησλ ηνπο.

• Οκάδεο ησλ 2 εθπαηδεπηηθώλ δηακνξθώλνπλ 
θάπνηα πξόηαζε γηα εξεπλεηηθό ζέκα θαη ηελ 
θαηαζέηνπλ ζην Σύιινγν Γηδαζθόλησλ.

• Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξνηάζεσλ, νη καζεηέο 
δειώλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη 
δηακνξθώλνληαη ηα ηκήκαηα ελδηαθέξνληνο.

• Γηεμάγνληαη νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο

• Γηνξγαλώλεηαη εκεξίδα παξνπζηάζεώλ ηνπο

• Αλαξηώληαη ππνρξεσηηθά ζην δηαδίθηπν.



Γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ 
«ηκεκάησλ ελδηαθέξνληνο»:

• Πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο  
ηζνδύλακσλ ηκεκάησλ κέζσ 
επηινγώλ θαη θιεξώζεσλ.

• Όζνη καζεηέο δελ εληαρζνύλ ζε 
πξώηε ηνπο επηινγή πξνεγνύληαη 
ζηηο επηινγέο ην επόκελν 
ηεηξάκελν.



Δξώηεκα:

Δάλ ε έξεπλα απνβεί άγνλε ζε έλα 
ζέκα, κπνξεί απηό λα απνζπξζεί; Καη 
κέρξη πόηε;



Αμηνιόγεζε Σπιινγηθνύ Έξγνπ Οκάδαο

Η αμηνιόγεζε ηνπ ζπιινγηθνύ έξγνπ θξίλεηαη κε ηελ 
βνήζεηα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη αθνξά ζε 4 
πηπρέο:

• Αμηνιόγεζε Εξεπλεηηθήο Δηαδηθαζίαο (30%)

• Αμηνιόγεζε Πεξηερόκελνπ Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο 
(30%)

• Αμηνιόγεζε Γιώζζαο θαη Δνκήο Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο 
(20%)

• Αμηνιόγεζε Δεκόζηαο Παξνπζίαζεο ηεο Οκαδηθήο 
Δξγαζίαο (20%)

Τα πνζνζηά δειώλνπλ ηελ βαξύηεηα ζηελ 
βαζκνινγία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο.



Η «αηνκηθή ζπκβνιή» αμηνινγείηαη κε 
βάζε:

• Τνλ αηνκηθό θάθειν ηνπ καζεηή

• Τν εκεξνιόγην πνπ ηεξνύζε

• Τνλ βαζκό ζπκκεηνρήο ηνπ κε ηδέεο, 
πξνηάζεηο εξσηήκαηα ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο 
ή ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο

Ο βαζκόο ηεηξακήλνπ ηνπ καζεηή εμαξηάηαη από 
ηελ «αηνκηθή ζπκβνιή» θαη ηνλ βαζκό ηεο νκαδηθήο 
εξγαζίαο. Γη’ απηό ηα κέιε κηαο νκάδαο είλαη 
δπλαηόλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο βαζκνινγίεο.

Τα παξαπάλω ζα ξπζκηζηνύλ από εηδηθή 
εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ.


