
Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο 

«Tα Εναλλακτικά Ερευνητικά 

Σχήματα  

Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης 

Ομάδων» 

Ιωάννης Δημητρακόπουλος 

Υποδιευθυντής – Συντονιστής Ερευνητικών Εργασιών (Project)  

του 2ου ΓΕ.Λ.Πρέβεζας 



Ερευνητικό ερώτημα; 

Χωρισμός Ομάδων; 

Ποιό σχήμα θα χρησιμοποιήσω; 

 



 
 

Χρονοδιάγραμμα ? 

 

1.Εισαγωγή ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο. 

 

2. Επιμόρφωση (δυστυχώς για λίγους). 

 

3. Μας παρουσίασαν τα σχήματα.  

 

4. Σύλλογος διδασκόντων (Σεπτέμβριο). 

 

5. Προτεινόμενα θέματα και έγκριση θεμάτων. 

 

6. Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας ( για τους  

εμπλεκόμενους). 

 

7. Υλοποίηση Ερευνητικής Εργασίας. 



 
 

 

Ερευνητικά Ερώτηματα;  

 

• Το χρονοδιάγραμμα της δικής μου 

Ερευνητικής Εργασίας πώς 

υλοποιείται; 

 

• Ποιό από «Tα Εναλλακτικά 

Ερευνητικά Σχήματα Κατανομής 

Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων» θα 

χρησιμοποιήσω;  



  
 

 Εξυπακούεται ότι οι 

προτάσεις είναι ενδεικτικές 

και σε καμία περίπτωση 

δεσμευτικές για τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει 

τον τελικό λόγο στις επιλογές 

αναφορικά με το τμήμα του. 



 

 Ποιό από «Tα Εναλλακτικά Ερευνητικά 

Σχήματα Κατανομής Θεμάτων και 

Οργάνωσης Ομάδων» θα 

χρησιμοποιήσω;  

 

  
 

 Σε πρώτη φάση μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε : 

 

‘’Την Κάρτα Γνωριμίας του Μαθητή’’  







ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 



Παράδειγμα 1: 

 

Τίτλος:  

«Γεωγραφία και ‘’πολιτικές’’ της 

θάλασσας στο Β. Αιγαίο» 
 

 
 

 



Ενδεικτικός Χρονοπρογραμματισμός (?) 
 

1. Εκπαιδευτικό συμβόλαιο – Χωρισμός Ομάδων – Καταγραφή 

ερωτημάτων – Χρονοπρογραμματισμός. 

2. Καθορισμός της έρευνας (βιβλιοθήκη, τύπος, Internet, 

Εμπορικός σύλλογος, Τελωνείο, τοπικά ΜΜΕ, παρατήρηση της 

πόλης, συνεντεύξεις) – έρευνα σε Η/Υ και βιβλιοθήκη. 

3. Επίσκεψη σε Τελωνείο, Εμπορικό Σύλλογο, Επιμελητήριο, ή 

επίσκεψη και συνέντευξη  εκπροσώπων τους στο σχολείο. 

4. Κατάρτιση ερωτηματολογίου και επίδοσή του εντός και εκτός 

σχολείων – συνεντεύξεις οικείων προσώπων ( ενδεχομένως εκτός 

σχολικού χώρου). 

5. Καταγραφή και ομαδοποίηση στοιχείων – Συμπεράσματα 

έρευνας. 

6. Καταγραφή και ομαδοποίηση στοιχείων – Συμπεράσματα 

έρευνας. 

7. Ολομέλεια – Παρουσίαση της πορείας της έρευνας των 

επιμέρους ομάδων – Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση. 

8. Βελτίωση του ως τώρα έργου των ομάδων. 

9. Οδηγίες για τη συγγαραφή ερευνητικών εκθέσεων – Συγγραφή. 

10. Συγγραφή επιμέρους ερευνητικών εκθέσεων. 

11. Πρόβα παρουσίασης. 

12. Δημόσια Παρουσίαση. 



Παράδειγμα 1: 

Τίτλος: «Γεωγραφία και ‘’πολιτικές’’ της 

θάλασσας στο Β. Αιγαίο» 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 
 

1. Πώς τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας εκφράζουν τις 

σχέσεις των δύο λαών; 

 

2. Πώς επέδρασε και επιδρά η θάλασσα του Β. Αιγαίου στη 

διαμόρφωση της νοοτροπίας και στην ανάπτυξη του πολιτισμού 

των κατοίκων των νησιών; 

 

3. Ποιές ιδιαιτερότητες και ποιά προβλήματα προκύπτουν λόγω 

της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης; 

Πώς θα γίνει ο χωρισμός των  ομάδων;  

Ποιό σχήμα θα χρησιμοποιήσω; 



Παράδειγμα 2: 

 

Τίτλος:   

 

«Οι αριστερόχειρες σε έναν κόσμο που 

είναι γραμμένος και βλέπει ...δεξιά.» 
 

 

 

 



Χρονοπρογραμματισμός (?) : Ονοματεπώνυμο: ...................................... 

Ημερομηνία: .../10/2011 

  

1. Εκπαιδευτικό συμβόλαιο – Χωρισμός Ομάδων – Καταγραφή 

ερωτημάτων – Χρονοπρογραμματισμός. 

2. Καθορισμός της έρευνας (…….………..…, ……..…….….., 

………….……, …………………………………………………………. 

3. Επίσκεψη σε ………………………., ή επίσκεψη και συνέντευξη  

ειδικών στο σχολείο ( αν υπάρχει δυνατότητα) – ενδεχόμενο  

δημιουργίας …………… από ομάδα μαθητών με 

………………………………(εντός σχολείου). 

4. Κατάρτιση …………………………………και επίδοσή του -εντός του 

σχολείου – …………………………………………….. εντός σχολικού 

χώρου εξασφαλίζοντας την άδεια του κηδεμόνα) – δημιουργία 

……………………... 

5. Καταγραφή και ομαδοποίηση στοιχείων – Συμπεράσματα έρευνας. 

6. Καταγραφή και ομαδοποίηση στοιχείων – Συμπεράσματα έρευνας. 

7. Ολομέλεια – Παρουσίαση της πορείας της έρευνας των επιμέρους 

ομάδων – Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση. 

8. Βελτίωση του ως τώρα έργου των ομάδων. 

9. Οδηγίες για τη συγγαραφή ερευνητικών εκθέσεων – Συγγραφή. 

10. Συγγραφή επιμέρους ερευνητικών εκθέσεων – μοντάζ βίντεο. 

11. Πρόβα παρουσίασης. 

12. Δημόσια Παρουσίαση.  



Τελικά προέκυψε με συζήτηση...Χρονοπρογραμματισμός  
  

1. Εκπαιδευτικό συμβόλαιο – Χωρισμός Ομάδων – Καταγραφή 

ερωτημάτων – Χρονοπρογραμματισμός. 

2. Καθορισμός της έρευνας (βιβλιοθήκη, τύπος, Internet, συνεντεύξεις 

με αριστερόχειρες του σχολείου) – έρευνα σε Η/Υ και βιβλιοθήκη. 

3. Επίσκεψη σε ειδικούς ( Γιατρούς), ή επίσκεψη και συνέντευξη  

ειδικών στο σχολείο ( αν υπάρχει δυνατότητα) – ενδεχόμενο  

δημιουργίας βίντεο από ομάδα μαθητών με συνεντεύξεις 

αριστερόχειρων (εντός σχολείου). 

4. Κατάρτιση ερωτηματολογίου και επίδοσή του -εντός του σχολείου – 

συνεντεύξεις αριστερόχειρων μαθητών ( εντός σχολικού χώρου 

εξασφαλίζοντας την άδεια του κηδεμόνα) – δημιουργία βίντεο. 

5. Καταγραφή και ομαδοποίηση στοιχείων – Συμπεράσματα έρευνας. 

6. Καταγραφή και ομαδοποίηση στοιχείων – Συμπεράσματα έρευνας. 

7. Ολομέλεια – Παρουσίαση της πορείας της έρευνας των επιμέρους 

ομάδων – Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση. 

8. Βελτίωση του ως τώρα έργου των ομάδων. 

9. Οδηγίες για τη συγγαραφή ερευνητικών εκθέσεων – Συγγραφή. 

10. Συγγραφή επιμέρους ερευνητικών εκθέσεων – μοντάζ βίντεο. 

11. Πρόβα παρουσίασης. 

12. Δημόσια Παρουσίαση.  

 



Παράδειγμα 2: 

Τίτλος:   

«Οι αριστερόχειρες σε έναν κόσμο που είναι γραμμένος και βλέπει ...δεξιά.» 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

ΤΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΠΩΣ? 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΠΟΙΟ ΣΧΗΜΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ? 



Ένας τρόπος είναι να μας βοηθήσει το ‘’συννεφάκι’’!!  

 

π.χ. 

 

•Καταιγισμός ιδεών ή  

 

•Λέξεις κλειδιά (που προσδιορίζουν τον τίτλο της ερευνητικής εργασίας) 

Σημείωση: Ίσως θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 

σχετική αφόρμηση σχετική με τον τίτλο της 

ερευνητικής εργασίας 

π.χ. 

 

•Συζήτηση... 

 

•Προβολή βίντεο (αποσπασματική)... 

 

•Δρώμενο...  

 

•Εικόνα... κ.λ.π. 



‘’ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ ‘’ 

(ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ – ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ) 

   



   

«Οι αριστερόχειρες σε έναν κόσμο που είναι 

γραμμένος και βλέπει ...δεξιά.» 

‘’ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ ‘’ 

(ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ – ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ) 



 

 
                                                                        

 

Τα αποτελέσματα της ολομέλειας...για το 

παράδειγμά μας 



Παράδειγμα 2: 

Τίτλος:  «Οι αριστερόχειρες σε έναν κόσμο 

που είναι γραμμένος και βλέπει ...δεξιά.» 
 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

 
1. Επιστημονική εξήγηση  της αριστεροχειρίας. 

 

2. Διάσημοι αριστερόχειρες – Κατάρριψη του μύθου. 

 

3. Εργονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινότητά τους - Πως πρέπει να σχεδιάζονται τα προϊόντα 

που χρησιμοποιούν; 

 

4. Σύνταξη ερωτηματολόγιου  - καταγραφή  του  ποσοστού των 

μαθητών  και των τριών τάξεων  του 2ου ΓΕ.Λ. Πρέβεζας - που 

γράφει με το αριστερό χέρι και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν; 

 

5. Συνεντεύξεις με αριστερόχειρες του σχολείου - βίντεο. 

 



 
Εναλλακτικά Ερευνητικά Σχήματα  

Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης 

Ομάδων 
 

 1ο Σχήμα: Ομάδες Κοινού Θέματος  
Χαλαρής Συνεργασίας 

 

 2ο Σχήμα: Επιμερισμός Διαστάσεων 
Θέματος σε Ομάδες 

 

 3ο Σχήμα: Επιμερισμός Θέματος σε δύο 
Υποθέματα και Ανάθεσή τους σε Ζεύγη 
Ομάδων 

 

 4ο Σχήμα: Κοινό Θέμα σε Τρεις Ομάδες και 
Ολομέλεια 

 



 Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των τεσσάρων 

εναλλακτικών οργανωτικών σχημάτων που αναλύονται  

εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο καταμερισμού του θέματος στις 

ομάδες, ο οποίος καθορίζει το έργο των ομάδων, τη μεταξύ τους 

σχέση και τη σημασία της Ολομέλειας και, εντέλει, τον τρόπο 

αξιολόγησης.  

 

 Τα τρία πρώτα σχήματα έχουν πολλές ομοιότητες, 

ενώ για το τέταρτο σχήμα θα λέγαμε ότι εμφανίζει 

σημαντικές  διαφοροποιήσεις-ιδιαιτερότητες.  

 

 Για να διατηρήσει κάθε σχήμα την αυτοτέλεια της 

περιγραφής του, θα πρέπει να περιγρaφούν αναλυτικά, ακόμα 

και αν σε κάποιους τομείς είναι πανομοιότυπα. Στην παρόυσα 

εισήγηση θα εστιάσουμε την αναλυσή μας στο 2ο και 3ο σχήμα 

μιάς  και η πράξη έδειξε οτι προσφέρονται περισσότερο στην 

πράξη. 

 

 Εξυπακούεται ότι οι προτάσεις είναι ενδεικτικές 

και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές για τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο στις 

επιλογές αναφορικά με το τμήμα του. 



Αναλυτικότερα...  

Tα Εναλλακτικά Σχήματα 



1ο Σχήμα:  

 
‘’Ομάδες Κοινού Θέματος  

Χαλαρής Συνεργασίας’’ 
  



 Το θέμα προσεγγίζεται σε όλες 

του τις διαστάσεις αυτοτελώς από 

όλες τις ομάδες, οι οποίες κάνουν 

εσωτερικό καταμερισμό των υπο-

θεμάτων του και έχουν τακτές 

συναντήσεις Ολομέλειας με τη 

συμμετοχή όλων των ομάδων. 

 

 Κάθε ομάδα παραδίδει δικό της 

ομαδικό φάκελο. 
Αναλυτικότερα... 

1ο Σχήμα: Ομάδες Κοινού Θέματος  Χαλαρής Συνεργασίας  
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Θέμα κοινό 
1η Ομάδα & Υποομάδες 

 

1 

2 

3 

4 

       Θέμα κοινό                 

    2η Ομάδα &Υποομάδες 

 
1 

2 

3 

4 

Θέμα κοινό 

3η Ομάδα & Υποομάδες 

 

1 

2 

3 

4 

Θέμα κοινό 

4η Ομάδα & Υποομάδες 

 

 1 

2 

3 

4 

χαλαρές 
σχέσεις 

1ο Σχήμα: Ομάδες Κοινού Θέματος  Χαλαρής Συνεργασίας  



 
 Σε τακτά χρονικά διαστήματα, όλες οι 
ομάδες συναντώνται και παρουσιάζουν τα 
στοιχεία που συνέλεξαν στην Ολομέλεια του 
Τμήματος.  
 
 Στις Ολομέλειες γίνονται διεισδυτικές 
συζητήσεις και αλληλοενημερώσεις, 
προκειμένου οι διαφορετικές διαστάσεις του 
θέματος ή τα υποθέματα, στα οποία 
χωρίστηκε, να βρουν και να αποκαταστήσουν 
την εσωτερική τους συνοχή ή την πιθανή 
αλληλουχία που τα διέπει.  
 
 Γίνονται, όμως, και συζητήσεις που 
αφορούν στα εργαλεία συλλογής και 
επεξεργασίας δεδομένων ή στην επίλυση 
προβλημάτων.  

1ο Σχήμα: Ομάδες Κοινού Θέματος  Χαλαρής Συνεργασίας  



2ο Σχήμα:  

 
‘‘Επιμερισμός Διαστάσεων 

Θέματος σε Ομάδες ’’ 
  



 Το θέμα καταμερίζεται σε υπο-

θέματα και κάθε υπο-θέμα εξετάζεται 

αυτοτελώς από μία ή δύο ομάδες, οι 

οποίες έχουν τακτές συναντήσεις 

Ολομέλειας με τη συμμετοχή όλων των 

ομάδων. 

 

 Κάθε μία από τις 4 ή 5 ομάδες 

παραδίδει το δικό της ομαδικό φάκελο  

 

Αναλυτικότερα... 

2ο Σχήμα: Επιμερισμός Διαστάσεων Θέματος σε Ομάδες 
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1ο Υπο-θέμα 

1η Ομάδα & Υποομάδες 

 
1 

2 

3 

4 

2ο  Υπο-θέμα 

2η Ομάδα & Υποομάδες 

 

 1 

2 

3 

4 

3ο  Υπο-θέμα 

3η  Ομάδα & Υποομάδες 

 
1 

2 

3 

4 

4ο  Υπο-θέμα 

4η Ομάδα & Υποομάδες 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

χαλαρές 
σχέσεις 

ε. Οι σχέσεις των ομάδων και οι ενδιάμεσες Ολομέλειες:  

2ο Σχήμα: Επιμερισμός Διαστάσεων Θέματος σε Ομάδες 



α. Προγραμματική Ολομέλεια του «Τμήματος 

Ενδιαφέροντος»:  

 

 Κατά την έναρξη του τετραμήνου, στην πρώτη 

συνάντηση ο εκπαιδευτικός οργανώνει την 

Προγραμματική Ολομέλεια του Τμήματος 

Ενδιαφέροντος, για να συζητήσουν κοινά ζητήματα, όπως 

είναι: 

 

•η τελική διαμόρφωση του θέματος, 

•των υπο-θεμάτων και των ερευνητικών ερωτημάτων,  

•ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, 

•η ανάθεση των υπο-θεμάτων στις ομάδες,  

•ο τετράμηνος προγραμματισμός των ομάδων,  

•οι τρόποι επιλογής, διαμόρφωσης και αξιοποίησης των 

πηγών και των εργαλείων για τη συλλογή δεδομένων και 

την επεξεργασία τους.  

2ο Σχήμα: Επιμερισμός Διαστάσεων Θέματος σε Ομάδες 



 

 Tο παραπάνω θέμα,  μπορεί να χωριστεί 

σε αρκετά υπο-θέματα, όπως για παράδειγμα:  
 
(α) αριστεροχειρία, επιστημονική εξήγηση, ποιοί 

παράγοντες διαμορφώνουν την αριστεροχειρία,  

(β) διάσημοι αριστερόχειρες (προσωπικότητες από όλους 

τους χώρους), κατάρριψη του μύθου (έλεγχος υπόθεσης)   

(γ) επιπτώσεις της αριστεροχειρίας στην καθημερινότητά 

μας – εργονομικά προβλήματα κ.α.  

(δ) συνεντεύξεις με αριστερόχειρες 

2ο Σχήμα: Επιμερισμός Διαστάσεων Θέματος σε Ομάδες 

Παράδειγμα δευτέρου σχήματος  

Θέμα : Οι αριστερόχειρες σε έναν κόσμο που είναι γραμμένος και βλέπει ...δεξιά.  



 

 Οι ομάδες αναλαμβάνουν από ένα υπο-
θέμα και το επεξεργάζονται αυτόνομα και 
αυτοτελώς. Αν τα υπο-θέματα είναι 
περισσότερα από τις ομάδες, τότε κάποιες 
αναλαμβάνουν περισσότερα του ενός, αλλά 
μικρότερα, υπο-θέματα που αφορούν σε 
συγγενείς διαστάσεις.  

 

 Αν οι διαστάσεις είναι λιγότερες των 
ομάδων, μία διάσταση μπορεί να δοθεί σε 
δύο ομάδες.  

Παράδειγμα δευτέρου σχήματος (συνέχεια)  

2ο Σχήμα: Επιμερισμός Διαστάσεων Θέματος σε Ομάδες 



3ο Σχήμα:  

‘‘Επιμερισμός Θέματος σε δύο Υποθέματα 

και Ανάθεσή τους σε Ζεύγη Ομάδων’’ 



 Το θέμα καταμερίζεται σε δύο υπο-
θέματα, οι ομάδες αναλαμβάνουν ένα 
υπο-θέμα και συνεργάζονται ανά δύο 
ομάδες με διαφορετικά θέματα, για να 
εντοπίσουν τους «κοινούς» τόπους των 
δύο υποθεμάτων. 

 

 Κάθε μία υπομάδα από τις 4 ή 5 

ομάδες παραδίδει το δικό της ομαδικό 

φάκελο. 

3ο Σχήμα: Επιμερισμός σε δύο Υπο-θέματα σε Συνεργαζόμενο Ζεύγος 

Ομάδων  
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1ο Υπο-θέμα               

                     1η Ομάδα & Υποομάδες 

 

 1 

2 

3 

4 

2ο Υπο-θέμα                

                    2η Ομάδα & Υποομάδες 

 
1 

2 

3 

4 

1ο Υπο-θέμα                          

          3η Ομάδα & Υποομάδες 

 
1 

2 

3 

4 

2ο Υπο-θέμα                      

              4η Ομάδα & Υποομάδες 

 
1 

2 

3 

4 

ε. Οι σχέσεις των ομάδων και οι ενδιάμεσες Ολομέλειες:  

3ο Σχήμα: Επιμερισμός σε δύο Υπο-θέματα σε Συνεργαζόμενο Ζεύγος 

Ομάδων  



α. Προγραμματική Ολομέλεια του «Τμήματος 

Ενδιαφέροντος:  

 

 Κατά την έναρξη στην πρώτη συνάντηση ο 

εκπαιδευτικός οργανώνει την Προγραμματική 

Ολομέλεια του Τμήματος Ενδιαφέροντος, για να 

συζητήσουν κοινά ζητήματα, όπως είναι: 

 

•η τελική διαμόρφωση του θέματος,  

•των δύο υπο-θεμάτων και των ερευνητικών 

ερωτημάτων,  

• η ανάθεση των υπο-θεμάτων σε ζεύγη ομάδων,  

•ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες,  

•ο τετράμηνος προγραμματισμός των ομάδων,  

•οι τρόποι επιλογής, διαμόρφωσης και αξιοποίησης των 

πηγών και των εργαλείων για τη συλλογή δεδομένων 

και την επεξεργασία τους.  

3ο Σχήμα: Επιμερισμός σε δύο Υπο-θέματα σε Συνεργαζόμενο Ζεύγος 

Ομάδων  



 

  Για παράδειγμα, το παραπάνω θέμα 

μπορεί να εξετασθεί: 

 

(α) από την επιστημονική του διάσταση και την 

κατάρριψη του μύθου για τους αριστερόχειρες 

 

(β) τη διάσταση των κοινωνικών, οικονομικών και 

πρακτικών επιπτώσεων (καθημερινά προβλήματα 

και αντιμετώπιση) / (Εργονομία – Συνεντεύξεις) 
 

Παράδειγμα τρίτου σχήματος  
Θέμα : Οι αριστερόχειρες σε έναν κόσμο που είναι γραμμένος και βλέπει ...δεξιά.  

3ο Σχήμα: Επιμερισμός σε δύο Υπο-θέματα σε Συνεργαζόμενο Ζεύγος 

Ομάδων  



 Η πρώτη και η δεύτερη ομάδα 

αναλαμβάνουν το πρώτο υπο-θέμα και η τρίτη 

και τέταρτη ομάδα το δεύτερο υπο-θέμα.  

  

Οι ομάδες επεξεργάζονται αυτοτελώς το υπο-

θέμα τους και συνεργάζονται ανά ζεύγη (η 1η 

με τη 2η και η 3η με την 4η) για να 

εντοπίσουν τα σημεία τομής ή τους «κοινούς 

τόπους» των δύο υπο-θεμάτων.  

Παράδειγμα τρίτου σχήματος  

Θέμα : Οι αριστερόχειρες σε έναν κόσμο που είναι γραμμένος και βλέπει ...δεξιά.  

3ο Σχήμα: Επιμερισμός σε δύο Υπο-θέματα σε Συνεργαζόμενο Ζεύγος 

Ομάδων  



4ο Σχήμα:  

‘‘Κοινό Θέμα σε Τρεις Ομάδες και 

Ολομέλεια’’ 



 Το θέμα προσεγγίζεται μέσω 

ενός κριτικά ερμηνευτικού 

κύκλου σε τέσσερις φάσεις, από 

τρεις ομάδες και την ολομέλειά 

τους. 

  4ο Σχήμα: Κοινό Θέμα σε Τρεις Oμάδες και Ολομέλεια 
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Τέρτατο Σχήμα:  
Κοινό Θέμα σε Τρεις Ομάδες και Ολομέλεια  



 Όλες οι ομάδες συνεργάζονται με βάση κοινό 

«πλαίσιο προβληματισμού» κάθε φορά, κοινά 

παιδαγωγικά υλικά (καρτελάκια, clip art, εικονίδια), 

κείμενα, ερωτηματολόγια, κοινούς οδηγούς 

συνέντευξης και κοινά φύλλα εργασίας για την 

έρευνα πεδίου. 

 

 Κατά τακτά χρονικά διαστήματα και, πάντως, 

μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, όλα τα 

συνεργατικά δημιουργήματα των ομάδων 

παρουσιάζονται στην Ολομέλεια. 

4ο Σχήμα: Κοινό Θέμα σε Τρεις Oμάδες και Ολομέλεια 



Ιδιαιτερότητα: Παράδοση κοινού φακέλου 

4ο Σχήμα: Κοινό Θέμα σε Τρεις Oμάδες και Ολομέλεια 

Για την προετοιμασία αναγκαία η βαθιά κατανόηση των 

ικανών γνώσεων επί του θέματος.  

Οι εμπλεκόμενοι στις Ερευνητικές Εργασίες εκπαιδευτικοί 

πρέπει να βοηθούν τους μαθητές με μια προτεινόμενη 

αρχική βιβλιογραφία και κατόπιν να τους ενισχύουν στην 

αναζήτηση πηγών και ευρύτερης βιβλιογραφίας: 

• σχολικά βιβλία διαφορετικών μαθημάτων,  

• βιβλία που διαθέτει το σχολείο,  

• οι δημοτικές βιβλιοθήκες και διάφοροι τοπικοί φορείς,  

• περιοδικά και αφιερώματα και, βεβαίως,  

• τις βάσεις δεδομένων του διαδικτύου και τα αναρτημένα στην 

πύλη του Υπουργείου Παιδείας  λογισμικά,  

• και άλλα υλικά. 



  Κάθε ζήτημα, ερώτημα, προβληματισμός ή 

δημιούργημα, γίνεται αντικείμενο διαλόγου και 

διαβούλευσης, για να οδηγήσει: 

 

• άλλοτε σε ένα ολοκληρωμένο «τέχνημα»-τοιχογραφία του 

θέματος που πραγματεύεται και αποτυπώνει οπτικά τη φάση 

εξέλιξης της Ερευνητικής Εργασίας,  

 

• άλλοτε σε ένα κείμενο που διασαφηνίζει τα ζητήματα, τα 

ερωτήματα, τους προβληματισμούς,  

 

• άλλοτε στην ολοκληρωμένη παρουσίαση μιας διδακτικής 

τεχνικής (παιχνίδι ρόλων, εννοιολογικός χάρτης) 

 

• και άλλοτε σε κοινωνική δράση. 

  4ο Σχήμα: Κοινό Θέμα σε Τρεις Oμάδες και Ολομέλεια 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα µέλη  και  οι  υποοµάδες προσκοµίζουν    στην   

οµάδα     τα στοιχεία  που  συγκέντρωσαν  και  τις  

προεργασίες τους   τους  και αλληλοενηµερώνονται 

κατάλληλα.  

 

 Η   αλληλοενηµέρωση   αφορά   στο   περιεχόµενο   

των   υπο-θεµάτων , στις   διαδικασίες των   ερευνών   

πεδίου,στα ερευνητικά εργαλεία και  στα προβλήµατα 

που αντιµετώπισαν καθώς και στους τρόπους της 

επίλυσής τους. 

 

 Η  σύνθεση  των  υπο-θεµάτων  σε  µια  ενιαία και  

συνεκτική ενότητα  θα γίνεται σταδιακά  και µεθοδικά,  µε 

τη συνδροµή και  την  καθοδήγηση, όπου  χρειάζεται, του  

επιβλέποντος εκπαιδευτικού, προκειµένου   να   

προκύψει   µια συνολική Έκθεση της Ερευνητικής 

Εργασίας  µε εσωτερική συνοχή. 

Εργασία των οµάδων στην τάξη σύµφωνα µε 

το: Πρώτο Σχήµα, Δεύτερο Σχήµα, Τρίτο Σχήµα  



Προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή  

των Ερευνητικών Εργασιών  

κατά το σχολικό έτος 2011 – 2012.  

 

 

Τρόποι αντιμετώπισης  

και προτάσεις για τη βελτίωσή τους . 

  



 Το εντονότερο αρνητικό στοιχείο κατά την 

εφαρμογή και  υλοποίηση των Ερευνητικών 

Εργασιών ήταν η  έλλειψη εκπαιδευτικής 

προετοιμασίας των εκπαιδευτικών, αλλά και 

η απουσία κατάλληλων δεξιοτήτων από την 

πλευρά των μαθητών. 

  

 Η παραπάνω διαπίστωση κατέστησε 

δυσχερείς τις συνθήκες «υποδοχής» του θεσμού 

στα σχολεία, παρόλο που σημειώθηκε αρχικά 

ένας ενθουσιασμός για την έλευση του νέου αυτού 

στοιχείου. 
    



 Τα προβλήματα δεν ξεπεράσθηκαν ακόμη 

και ύστερα από μια ολιγοήμερη επιμόρφωση 

(όπου συμμετείχαν ελάχιστοι εκπαιδευτικοί).  

Η επιμόρφωση – στο σύνολο των εκπαιδευτικών  

της σχολικής μονάδας - με βιωματικό χαρακτήρα 

θα μπορούσε να αναπληρώσει το κενό αυτό. 

 

 Υπήρξε δυσκολία εφαρμογής της 

ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, της 

αξιολόγησης, καθώς και δυσκολίες σε ορισμένες 

περιπτώσεις  συμπλήρωσης  του «προσωπικού 

ημερολογίου» (λόγω έλλειψης εμπειρίας). 

  
  



 Οι παραπάνω δυσκολίες επιτάθηκαν και 

από  τις αντικειμενικές συνθήκες της σχολικής 

πραγματικότητας προκειμένου να υλοποιηθούν οι 

Ερευνητικές Εργασίες .  

 

Αυτές ήταν: 

 

α) οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, όπως 

εργαστήρια Πληροφορικής, προβολείς  

 

β) η ανυπαρξία ή μη λειτουργία σε ορισμένες 

περιπτώσεις βιβλιοθηκών και χώρων για τις 

συνεδρίες / παρουσιάσεις.  



γ)  Ο  απαιτούμενος χρόνος που αρχικά είχε 

προγραμματιστεί για κάθε δραστηριότητα δεν 

ήταν αρκετός γιατί τις περισσότερες φορές ήταν 

απαραίτητη η ταυτόχρονη χρήση χώρων,  

εργαστηρίων και λοιπών πόρων που διαθέτει η 

σχολική μονάδα από τις διάφορες ερευνητικές 

ομάδες.  

 

   Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα εργαστήρια 

υπολογιστών που ήταν απαραίτητα  στις 

περισσότερες από τις δραστηριότητες που 

υλοποιήθηκαν εντός σχολείου και  τα 

διεκδικούσαν ταυτόχρονα έως και επτά τμήματα.  
  



δ) Επίσης επισημάνθηκε απο πολλούς συναδέλφους η 

έλλειψη χρόνου προκειμένου να υλοποιούνται πληρέστερα 

οι Ε.Ε.. Ίσως ενδείκνυται και ειδικότερα, για την Α΄ Τάξη 

στο Α’  τετράμηνο, να αφιερώνονται δραστηριότητες που 

καλλιεργούν το θεωρητικό υπόβαθρο του «μικρού 

ερευνητή» και να υλοποιείται μόνο μια ερευνητική εργασία 

κατά τη διάρκεια του Β΄ τετραμήνου. 

 

ε) Καθυστέρηση οδηγιών  

 

δ) Στενότητα διαθέσιμων πόρων (αναλώσιμα)  

 

ε) «Ο φόβος μας ήταν ότι πρέπει να γράψουμε»... 

 

στ) Αδυναμία διεκπεραίωσης Βιβλιογραφικών Έρευνών και 

Copy /Paste  

 

η) Αξιοποίηση 2ου καθηγητή / Απουσία 2ου καθηγητή 

 

θ) Άγχος αντί δημιουργικότητα και ευχαρίστηση 



 Παρά τις δυσκολίες οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν τα προβλήματα με 

τη συνεργασία μεταξύ των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας  και την 

αλληλοτροφοδότηση.  

 

 Ίσως οι Ερευνητικές Εργασίας αποτελέσουν 

τον καταλύτη για τη διαμόρφωση όρων που 

ξαναφέρουν στη ζωή την «χαμένη κοινότητα» του 

ελληνικού σχολείου.  

 

 Να φέρουν τους μαθητές για πρώτη φορά 

στο επίκεντρο της μάθησης να παρακινήσουν 

τους υπόλοιπους και να τους οδηγήσουν σε 

επαφή με την πραγματική ζωή.  
 



  

  Ανακεφαλαιώνοντας,  η εμπειρία τόσο 

των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών με 

τη συμμετοχή τους  στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση Ερευνητικών Εργασιών μπορεί να 

χαρακτηρισθεί θετική. 

 
 Αυτή η θετική αντίληψη ελπίζουμε ότι 

αποτελεί μια γενική τάση και επιβεβαιώνεται από 

το γεγονός ότι και οι δυο πλευρές επιθυμούν της 

εφαρμογής τους.  

 

 Για την πιο ουσιαστική όμως εφαρμογή 

τους απαιτείται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

και διαρκής υποστήριξη του έργου της επίβλεψής 

τους από τους αρμόδιους φορείς. 
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