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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» κε θαηεχζπλζε «Παηδαγσγηθή θαη 

Χπρνινγία ζην Σρνιείν» ηνπ Τνκέα Παηδαγσγηθήο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, 

Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Απνηειεί κηα πξνζπάζεηα 

ζε πξψην επίπεδν, ην ζεσξεηηθφ, λα απνζαθεληζηνχλ νη φξνη «ζπλεξγαηηθή κάζεζε» 

(cooperative learning), «δηεπηζηεκνληθφηεηα» (inter–disciplinary), «εξεπλεηηθή εξγαζία» 

(project), λα παξνπζηαζηνχλ νη ζεσξίεο κάζεζεο πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ, θαζψο θαη ηα 

ζηάδηα εθαξκνγήο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ. Σε δεχηεξν επίπεδν, ζηελ έξεπλα, ζα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εηζαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» (projects) ζην ππνρξεσηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Λπθείνπ απφ ην 2011 (ΥΠΓΜΘ, 2011, ζ. 13, ΦΔΚ 143, η. Β΄/2011) κε 

βάζε ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηηο εθάξκνζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ηηο εθαξκφδνπλ 

ζηελ πξάμε. 

Λέμεηο – θιεηδηά: Δξεπλεηηθή εξγαζία (project), δηεπηζηεκνληθφηεηα (inter-disciplinary), 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε (cooperative learning), επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ABSTRACT 

This thesis was carried out within the Postgraduate Programme "Educational 

Sciences", direction "Pedagogy and Psychology at School", Sector of Education, 

Department of Philosophy, Education and Psychology, University of Ioannina. It is an 

attempt at the first level, the theoretical, to clarify conceptual terms “cooperative learning, 

“inter-disciplinary”, “Project method”, to present the learning theories that they support, as 

well as their implementation stages in the compulsory curriculum of the Hellenic High 

School (Lyceum). On a second level, the effectiveness of the introduction of the project 

method in high school compulsory programme since 2011 will be investigated (MINEDU, 

2011, p. 13; Government Gazette 143, issue B/2011), based on the teachers’ opinions who 

applied and continue to apply them in practice. 

Keywords: project method, inter-disciplinary, cooperative learning, teachers’ 

training 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θ. Απνζηφινπ Μαίξε, γηα ηελ ακέξηζηε θαζνδήγεζή 

ηεο θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο. Ήηαλ πάληα εθεί γηα λα κε βνεζήζεη θαη λα κνπ δψζεη 

λέα εξεζίζκαηα γηα λα ζπλερίζσ ηε ζπγγξαθή κνπ. Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο 

κνπ θαη ζηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, θ. Γθφηνβν Αζαλάζην θαη θ. Παπαθσλζηαληίλνπ 

Παλαγηψηε. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά κνπ, αθηεξψλνληαο πνιχηηκν ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ 

καδί κνπ ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηνπο γελλήζεθαλ, θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» ζηηο ηάμεηο ηνπο.  

Τέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζηε κεηέξα κνπ γηα ηελ 

νιφςπρε αγάπε θαη ππνζηήξημε ηνπο.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Τα παξαδνζηαθά Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα κε ηα δηαθξηηά θαη απηνηειή 

δηδαζθφκελα καζήκαηα, παξά ηε ζεηηθή ηνπο ζπλεηζθνξά, επέζπξαλ ζπγθεθξηκέλεο 

επηθξίζεηο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηελ ηζφξξνπε νινθιήξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Ζ αλαγθαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο κηαο πην ζχλζεηεο, πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο επέβαιε ηελ 

πηνζέηεζε λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κεζφδσλ θαη αξρψλ δηδαζθαιίαο (Καγθά, 

2001, Chrysochoos, Chrysochoos and Thompson, 2002). 

Με ηελ εθαξκνγή λέσλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ, κε πξνζαλαηνιηζκφ ηηο 

δηεπηζηεκνληθέο ζπζρεηίζεηο, νη καζεηέο/ηξηεο ελζαξξχλνληαη λα αλαθαιχπηνπλ, λα 

εξεπλνχλ, λα αιιειεπηδξνχλ ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη. Μέζα απφ δηαδηθαζίεο δηεξεπλεηηθέο, βησκαηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο 

νδεγνχληαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη απνθηνχλ δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπο (Θενθηιίδεο, 1997). 

Ζ κέζνδνο Project (Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο) αμηνπνηεί ηελ πξνζέγγηζε απηή ζηελ 

θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξάμε, ιεηηνπξγψληαο ζεηηθά θαη ζε πνιιά επίπεδα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Νηθνιάνπ, 2000). Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012, 

ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ ζην 

Γεληθφ Λχθεην (ΓΔ.Λ) θαη ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην (ΔΠΑ.Λ), θαζψο θαη ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Project. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Γεληθφ Λχθεην, κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ 

απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν απηφ. Θα δνζεί έκθαζε ζηνλ 

ηνκέα ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πάλσ ζηε θηινζνθία θαη ηνπο ηξφπνπο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ project, ζα δηεξεπλεζεί ην πξαγκαηηθό πιαίζην εθαξκνγήο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην θαη, νινθιεξψλνληαο, ζα γίλεη απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο. 

Γεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηδαζθαιίαο ηνπ ηδηαίηεξνπ απηνχ 

καζήκαηνο, ζα ήηαλ επρήο έξγνλ λα απνηειέζνπλ ηα επξήκαηά ηεο αηηία λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ ζην λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο βειηηζηνπνίεζήο ηνπο. Οη 

ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 
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έξεπλαο, γλσξίδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ 

θαη ηηο ιχζεηο πνπ πξνηείλνπλ ζπλάδειθνη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. Τα επξήκαηα 

κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ ρξήζηκα θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, φπσο 

ηνπο/ηηο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο θαη ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ Σρνιηθψλ Μνλάδσλ. 

Οη καξηπξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ ηάμε θαη γηα 

ην άγρνο πνπ ζπρλά ληψζνπλ, φηαλ ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ζα πξέπεη πνιιέο θνξέο κφλνη/εο 

λα δψζνπλ ιχζε θαη λα αληηπαιέςνπλ ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ζπλαληνχλ, ίζσο απνηειέζνπλ 

αθνξκή γηα λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα θαη νη Γηεπζπληέο/ληξηεο θαη νη Σρνιηθνί 

Σχκβνπινη ην ζεζκφ ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, έηζη ψζηε λα ζπλδξάκνπλ πην ελεξγά 

ζην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

Έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, 

εζηηάδνληαο είηε ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είηε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηδαζθαιία. Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, δελ αλεπξέζεθαλ έξεπλεο πνπ λα αληηκεησπίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο απηνχ σο «φινλ» θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, δηεξεπλψληαο ηε δηαδηθαζία 

απφ ηα πξψηα ζηάδηά ηεο (πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ) έσο ηελ νινθιήξσζή ηεο 

(δηδαζθαιία – απνηίκεζε απνηειέζκαηνο). 
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ΜΔΡΟ  ΠΡΧΣΟ 

 

 

“Cooperative learning methods are creating a classroom revolution. No longer is a 

quiet class thought to be a learning class; we know now that learning is often best 

achieved in conversation among students. Teachers all over the world are breaking up the 

rows in which students have sat for so long, and are creating classroom environments in 

which students routinely help each other master academic material” 

ROBERT SLAVIN, 1994 

«Οη κέζνδνη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο δεκηνπξγνχλ κηα επαλάζηαζε ζηελ ηάμε. Μηα ζησπειή 

ηάμε δε ζεσξείηαη πιένλ φηη είλαη κία ηάμε κάζεζεο. Γλσξίδνπκε ηψξα φηη ε κάζεζε ζπρλά 

επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε ην δηάινγν κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε φιν ηνλ 

θφζκν ζπάδνπλ ηηο ζεηξέο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ θαζίζεη γηα ηφζν πνιχ θαηξφ θαη 

δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ ζηελ ηάμε φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο ζπλεζίδνπλ λα βνεζνχλ ν έλαο/ ε κηα 

ηνλ άιιν/ ηελ άιιε ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αθαδεκατθνχ πιηθνχ» 

ROBERT SLAVIN, 1994 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ  

πλεξγαηηθή κάζεζε (cooperative learning) 

1.1. Οξηζκόο 

Οη ζπλεζέζηεξνη φξνη ζηε ρψξα καο είλαη «νκαδνζπλεξγαηηθή», «ζπλεξγαηηθή», 

«νκαδνθεληξηθή», «εξγαζία ζε νκάδεο» (Μαηζαγγνχξαο 1987, 2004, Αλαγλσζηνπνχινπ 

2001, Καθαλά 2008), νη νπνίνη απνηεινχλ ζρεηηθή κεηάθξαζε ηνπ φξνπ ηεο μέλεο 

βηβιηνγξαθίαο «cooperation».  

Οη ξίδεο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ Ακεξηθή, φπνπ ε 

επηξξνή ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ζε ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ππήξμε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή. Δθεί ππήξμε ηδηαίηεξα ηζρπξή επηζηεκνληθή παξάδνζε γχξσ απφ ηηο νκάδεο, 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο, πνπ απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο γηα 

φινπο ηνπο εξεπλεηέο (Baudrit, 2007). Οη Johnson and Johnson (1990) εθιακβάλνπλ ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε σο εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, κε θνηλφ ζηφρν, ε νπνία επηηξέπεη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο γηα φινπο. Υπνζηεξίδνπλ νπζηαζηηθά ηελ άπνςε φηη ε 

ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα, πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο κηα θνηλή θαηεχζπλζε, πξνο έλα θνηλφ 

ζηφρν, σθειεί θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Ο Allport, έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Baudrit (2007), επεζήκαλε ηε δηεπθνιπληηθή επίδξαζε ηεο νκάδαο 

ζηα κέιε ηεο, φηαλ απηά βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα. Ο Lewin, 

(Baudrit, 2007), πξαγκαηνπνίεζε ζηηο ΖΠΑ πεηξάκαηα πνπ θηλνχληαη ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε (1943, 1947), εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο, θαη ηφληζε φηη ε νκάδα βνεζάεη ην άηνκν λα 

ζπκκεηέρεη εθηελέζηεξα ζηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ή ζηελ πινπνίεζε έξγσλ, πάληνηε 

ζε ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Όπσο αλαθέξεη ν Arends (1997), ε δσή θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

παγθφζκηεο, αιιεινεμαξηψκελεο θνηλφηεηεο θαη πνιχπινθνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο πνπ 

απαηηνχλ θαη πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Ο Partin 

(1995) αλαθέξεη φηη αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία νδήγεζαλ ζε 

αιιαγέο ζην ρψξν εξγαζίαο, πξνθξίλνληαο ηελ νκαδηθή έλαληη ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο : 

«… ηε ζεκεξηλή επνρή ρξεζηκνπνηνχληαη παγθνζκίσο νη νκάδεο εξγαζίαο. Οη εξγνδφηεο 

δείρλνπλ λα θαηαλννχλ φηη, γηα λα γίλνπλ αληαγσληζηηθνί ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, ζα 
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πξέπεη λα είλαη ηθαλνί νη εξγαδφκελνί ηνπο λα δνπιεχνπλ ζπλεξγαηηθά» (ζ. 145). Σχκθσλα 

κε ηνπο δχν πξναλαθεξζέληεο ζπγγξαθείο, ε αιιαγή απηή πξνψζεζε ηελ εθαξκνγή 

ηερληθψλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ζην ζρνιείν, κέζσ ηεο εξγαζίαο καζεηψλ/ηξηψλ 

δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ ηθαλνηήησλ/γλψζεσλ ζε νκάδεο, κε ζθνπφ λα αιιεινβνεζεζνχλ 

ζηε εθκάζεζε ηεο χιεο : «Οη καζεηέο/ηξηεο δηδάζθνληαη λα αλαιακβάλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ επζχλε γηα ηε δηθή ηνπο κάζεζε. Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο είλαη ην λα θαηαζηεί o θάζε καζεηήο ηθαλφο λα γίλεη πην επηηπρήο ζην ζρνιείν» 

(Partin, 1995, ζ. 145). 

Σχκθσλα κε ηνλ Arends (1997), ην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν κάζεζεο δεκηνπξγήζεθε 

γηα λα επηηεπρζνχλ ηξεηο ζεκαληηθνί εθπαηδεπηηθνί/δηδαθηηθνί ζηφρνη: αθαδεκατθή 

επίδνζε, απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη θαη λα είλαη ε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ αηνκηθή εξγαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

γλψζεο ζην ζρνιείν, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο εγγελή ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Αιιειεμάξηεζε: Πξφθεηηαη γηα πνιχ ζηελέο ζρέζεηο ακνηβαηφηεηαο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ νκάδσλ. Γηα ηνπο Johnson and Johnson (1980), ε ζπιινγηθή επηηπρία 

θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηελ αηνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ζηελ αηνκηθή ζπλεηζθνξά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο θνηλνχ ζρεδίνπ. Γη’ απηφ είλαη 

αλαγθαίν νη νκαδηθέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο λα είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαη φρη 

αλεμάξηεηεο. Αιιεινεμαξηψκελε νκαδηθή εξγαζία έρνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα κνηξαζηνχλ πιηθά ή/ θαη λα απαληήζνπλ 

απφ θνηλνχ ζε θχιιν εξσηήζεσλ πνπ πεξηέρεη ηα νλφκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο (Arends, 

1997).  

Σχκθσλα κε ηνλ Partin (1995), βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο είλαη λα 

κπνξέζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο λα βειηηψζνπλ φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχλ ην  πξνζσπηθφ ηνπο 

επίπεδν αθαδεκατθήο επίδνζεο. 

2 Αλνκνηνγέλεηα: Σχκθσλα κε ηνπο Johnson and Johnson (1980), νη νκάδεο πξέπεη 

λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά αλνκνηνγελείο : καζεηέο θαη καζήηξηεο, δηαθνξεηηθήο ζρνιηθήο 

επίδνζεο θαη, πηζαλψο, δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ πξνειεχζεσλ, θαινχληαη λα 

ζρεκαηίζνπλ ηηο νκάδεο.  Ο Lewin, (1948, φπσο αλαθέξεηαη ζην Baudrit, 2007), ζεσξνχζε 

φηη απηφ ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ αληαιιαγψλ. 

Υπνζηήξηδε φηη θάζε θπζηνινγηθή νκάδα, θαη ηδηαίηεξα θάζε εμειηγκέλε θαη νξγαλσκέλε 
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νκάδα, απνηειείηαη απφ άηνκα δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα. Αλ ηα άηνκα απηά 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε κνίξα ηνπ θαζελφο εμαξηάηαη απφ ηε κνίξα νιφθιεξεο ηεο 

νκάδαο θαη έρνπλ έλαλ θνηλφ ζηφρν, ζα είλαη πξφζπκα λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ . 

Σχκθσλα κε ηνλ Partin (1995), κε ηελ εξγαζία ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο θεξδίδνπλ 

φινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο αλεμαξηήησο επηπέδνπ αθαδεκατθήο επίδνζεο ζην ζρνιείν: 

εληζρχεηαη ε αιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαη νη ίδηνη/εο πηνζεηνχλ κηα πην 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε σο δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Arends 

(1997) νη πςειήο επίδνζεο καζεηέο/ηξηεο θεξδίδνπλ απφ ηε δηαδηθαζία απηή επεηδή, ην λα 

εμεγήζνπλ ζηελ νκάδα έλα ζέκα, απαηηεί βαζχηεξε γλψζε θαη ζθέςε γχξσ απφ απηφ. 

Έλαλ άιιν ζηφρν πνπ εμππεξεηεί ε εξγαζία ζε αλνκνηνγελείο νκάδεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Arends (1997), είλαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο σο πξνο ηε θπιή, ηελ 

θνπιηνχξα, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλφηεηαο. Ζ εξγαζία ζε νκάδεο 

δίλεη ηελ επθαηξία ζε καζεηέο/ηξηεο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη ηθαλνηήησλ λα 

εξγαζηνχλ θαη λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία, αιιεινεμαξηψκελνη θαη 

αιιεινβνεζνχκελνη, θνηλέο εξγαζίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, καζαίλνπλ λα εθηηκνχλ ν έλαο 

ηνλ άιιν (Arends, 1997; Llevwllyn, 2011). 

3. Αμηνιφγεζε: Όπσο αλαθέξεη ν Arends (1997), είλαη ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ην λα αμηνινγνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ηφζν γηα ηελ νκαδηθή φζν θαη γηα ηελ αηνκηθή επίδνζή 

ηνπο. Πψο λα απνδψζνπλ κηα δίθαηε αηνκηθή βαζκνινγία, φηαλ έρνπλ λα αμηνινγήζνπλ ην 

απνηέιεζκα πνπ έθεξε φιε ε νκάδα; Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί θάπνηνη/εο καζεηέο/ηξηεο, 

φληαο πην θηιφδνμνη απφ ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξν 

κεξίδην ππεπζπλφηεηαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Τφηε, απηνί/έο πνπ 

δνχιεςαλ πεξηζζφηεξν, ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αδηθεκέλν, επεηδή ζα ιάβνπλ ηνλ ίδην 

βαζκφ κε ηνπο ππφινηπνπο, ελψ, φζνη/εο αγλφεζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηελ νκάδα, 

ζεσξνχλ θπληθά ηνλ εαπηφ ηνπο «εμαηξεηηθά έμππλν», αθνχ ιακβάλνπλ ην βαζκφ ηνπο κε 

ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα! 

Όπσο αλαθέξεη ν Slavin (1983), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε παξαπάλσ 

δπζθνιία αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη νη νκάδεο λα αληακείβνληαη αλάινγα κε ηελ πξφνδν πνπ 

ζεκεηψλνπλ, σο πξνο ηε ζρνιηθή κάζεζε, ηα κέιε ηνπο ζε αηνκηθφ επίπεδν. Έηζη, ην 
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άζξνηζκα ησλ βαζκψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ν θάζε καζεηήο – κέινο ηεο νκάδαο, θαζνξίδεη 

ην απνηέιεζκα φιεο ηεο νκάδαο θαη, αλάινγα, ηελ αλαβαζκίδεη ή ηελ ππνβαζκίδεη. 

4. Αλαιπηηθφ πξφγξακκα: Ζ ιεηηνπξγία αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ επέιηθησλ θαη 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο ρξφλνπ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο (Chin Tan, Sharan, Eng Lee, 2005).  

5. Γηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ: Σχκθσλα κε ηνλ Arends (1997) θαη ηνπο 

Orlich, Harder, Callahan and Gibson (2001), είλαη αλαγθαία ε εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο εμήο δεμηφηεηεο : Α) θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, Β) δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο, Γ) νκαδηθέο δεμηφηεηεο γηα λα εξγάδνληαη απνδνηηθά ζε νκάδεο : 

Α. Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: 

Ι. Γεμηφηεηεο δηαλνκήο: νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζην πψο λα 

κνηξάδνληαη κε ηνπο άιινπο ρξφλν ή/θαη πιηθά θαη λα κελ κνλνπσινχλ ην ρξφλν ηεο 

νκάδαο. 

ΙΙ. Γεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο : νη καζεηέο/ηξηεο πξέπεη λα κάζνπλ ην πψο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία. Έλαο ηξφπνο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ληξνπαιψλ ή/θαη 

απνκνλσκέλσλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη λα ηνπο ηνπνζεηήζνπλ ζε νκάδεο κε καζεηέο/ηξηεο 

πνπ έρνπλ αθνκνηψζεη θαη εθαξκφδνπλ ήδε ηηο ελ ιφγσ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

Β. Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο : νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ, πξψηνλ, λα 

εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα ηηο ηδέεο ή /θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη, δεχηεξνλ, λα αθνχλε 

κε πξνζνρή θαη λα θαηαλννχλ απφιπηα ην ηη ηνπο ιέλε νη άιινη. 

Γ. Οκαδηθέο δεμηφηεηεο: γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο λα δνπιέςνπλ 

απνδνηηθά ζε νκάδεο, ζα πξέπεη πξψηα λα γλσξίδνπλ θαιά ν έλαο ηνλ άιιν θαη, ην 

θπξηφηεξν, λα ζέβνληαη ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη ν θαζέλαο θαη ε θαζεκία. Όπσο αλαθέξνπλ 

νη Orlich et al. (2001): «Τν λα γλσξίδνπλ ηη λα θάλνπλ φηαλ έλα κέινο ηεο νκάδαο 

απνηπγράλεη λα ζπλεηζθέξεη απηά πνπ πξέπεη [θαζψο θαη] ην πψο λα επηιχνπλ ηηο δηαθνξέο 

πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο» (ζ. 306). 

Σχκθσλα κε ηνλ Partin (1995) θαη ηνπο Johnson and Johnson (2009), ε ζπλερήο 

πξνζπάζεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα εμαζθνχληαη νη καζεηέο/ηξηεο ζε δεμηφηεηεο 

δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγηθήο εξγαζίαο (π.ρ. απηνπεηζαξρία, ππεπζπλφηεηα, 

επγέλεηα, αλεθηηθφηεηα ζηηο δηαθνξέο, ζπλεξγαζία, ζπιινγηθφηεηα, ειεχζεξε έθθξαζε, 
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ελζπλαίζζεζε θαη αιιειεγγχε πξνο ηα κέιε ηεο νκάδαο) ζηνρεχεη ζην λα 

ραξαθηεξίδνληαη νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο απφ : 

 Ακνηβαία ππνζηήξημε θαη βνήζεηα 

 Αληαιιαγή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία. 

 Αλαηξνθνδφηεζε ησλ κειψλ σο πξνο ην αληηθείκελν θαη ηηο επζχλεο πνπ έρνπλ 

αλαηεζεί. 

 Κξηηηθή ζεψξεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ λα νδεγεί ζε απνηειεζκαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ θαη κεγαιχηεξε δηεηζδπηηθφηεηα ζηε ζεκαηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Ακνηβαία απαίηεζε θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ νκαδηθνχ ζηφρνπ 

 Δλεξγνπνίεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο 

 Μεγαιχηεξε απνδνρή ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο ζε ζρέζε κε 

άιιεο κε ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

Οη Gilles and Asaduzzaman (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε 

θαιιηεξγεί ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, θαζψο 

πθίζηαηαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, επηλφεζε θαη ρξήζε 

επηρεηξεκάησλ, αλάπηπμε ηεο απφ θνηλνχ αλαπαξάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, δπλαηφηεηα 

δηαθνξεηηθήο εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, πνηθηιία ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, ελψ ηνπο επηηξέπεη λα βιέπνπλ 

ην ζέκα θαη κέζα απφ ηα «κάηηα» ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Δηδηθά γηα ηηο Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο ν Arends (1997) αλαθέξεη: «[ε δηδαζθαιία] βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

ηε ζθέςε θαη ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, λα κάζνπλ απζεληηθνχο, ελήιηθνπο 

ξφινπο θαη λα εμειηρζνχλ ζε αλεμάξηεηνπο θαη απηφλνκνπο κειεηεηέο» (ζ. 158, 160). 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1.2. Ση ζπκβαίλεη όηαλ δελ ππάξρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε; 

Πνιιά πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο, απφ ηελ έιιεηςε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ. Τα ζεκαληηθφηεξα είλαη 

ηα εμήο : 

1. Πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, φπσο ν ηξφπνο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ, ε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ (Slavin, 2006; Gilles & 

Asaduzzaman, 2009). Σχκθσλα κε ηνλ Partin (1995) νη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη, φρη κφλν 

λα εθπαηδεπηνχλ γηα λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, αιιά θαη λα αμηνινγείηαη γηα ηνλ θαζέλα θαη ηελ 

θαζεκία μερσξηζηά ν βαζκφο θαηάθηεζεο θαη αθνκνίσζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. 

Φξεηάδεηαη πνιιή ππνκνλή θαη ζπλερήο θαζνδήγεζε ζηελ αξρή, εηδηθά φηαλ γηα 

πνιινχο/έο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ζπλεξγαηηθφ κνληέιν κάζεζεο. Σχκθσλα κε ηνλ Arends (1997), πνιινί αλήιηθνη 

(ή θαη ελήιηθνη αθφκα) δελ έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Απηφ κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ π.ρ. ηηο 

δηαθσλίεο ηνπο κε ηνπο άιινπο ή ζην πψο αληηδξνχλ (κε δπζαξέζθεηα) φηαλ ηνπο δεηείηαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο εξγαζίεο. 

2. Αλνκνηνγέλεηα: ε αλνκνηνγελήο ζχλζεζε κηαο νκάδαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

άληζε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (Arends, 1997, Cantwell & Andrews, 2002). Δλψ 

θάπνηα κέιε θπξηαξρνχλ ζηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, θάπνηα άιια κπνξεί λα κε ζέινπλ 

ή λα κελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ:  

α) είηε ιφγσ ηεο ληξνπήο πνπ αηζζάλνληαη κπξνζηά ζηνπο άιινπο,  

β) είηε ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ απνξξηθζεί γηα άιιεο αηηίεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

(π.ρ. ιφγσ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο),  

γ) είηε επεηδή επηζπκνχλ λα εξγάδνληαη κφλνη/εο ηνπο θαη φρη ζε νκάδεο (Arends, 

1997). 

Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ν Partin (1995), ε ζπκκεηνρή ζε κηα νκάδα 

απφ κφλε ηεο δελ εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία. Φξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ θαη νη άιιεο 

πξνυπνζέζεηο. 
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3. Πξνβιήκαηα εθαξκνγήο: ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ κε ζπλεξγαηηθφ ραξαθηήξα απνηεινχλ κηα ρξνλνβφξα θαη επίπνλε δηαδηθαζία 

πνπ βαξχλεη θπξίσο ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ (Cosden & Haring, 1992). Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο, 

πέξαλ ησλ απαξαηηήησλ γλψζεσλ θαη ηεο επάξθεηαο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν θαη ηε κέζνδν νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ζα πξέπεη 

ήδε λα έρεη θξνληίζεη λα ππάξρεη κεηαμχ ησλ καζεηψλ /ηξηψλ ην θαηάιιειν θιίκα 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη θαηαλφεζεο.  

4.Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο: Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

απαηηεί θαηάιιεια θξηηήξηα θαη ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ κεηαμχ ηεο αηνκηθήο θαη 

νκαδηθήο ζπλεηζθνξάο θαη επίδνζεο ζην πξνο έξεπλα αληηθείκελν (Slavin, 1983, Cosden 

& Haring, 1992). 

5. Άιινη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο: Δθηφο απφ ηηο αληηθεηκεληθέο πξαθηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη (ειιείςεηο ζε κέζα – πφξνπο, ρψξν θαη δηδαθηηθφ πιηθφ, 

αδπλακία ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν, κε χπαξμε βηβιηνζεθψλ θ.ά.), ζεκαληηθφο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ηα αλειαζηηθά, κε «αλνηθηά» αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ησλ καζεκάησλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ε κνλφπιεπξε αμηνιφγεζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζα απφ γξαπηέο εμεηάζεηο (Chin–Tan et al., 2005). 

Αλ θαη ηα ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ πηνζέηεζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο, ηα «θνξησκέλα» κε χιε ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

πεξηνξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ πξσηνηππία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ εληζρχνπλ ην ξφιν ηεο κνλφπιεπξεο 

αμηνιφγεζεο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ κέζα απφ ηε ρξήζε γξαπηψλ εμεηάζεσλ. Ζ 

παληειήο έιιεηςε πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νδεγεί ζε πιήξσο 

αληαγσληζηηθέο θαηαζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη δηαηαξάζζεη ην θιίκα ζηηο ζρέζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ/ηξηψλ. Δπνκέλσο, ε πίεζε πνπ αζθνχλ ηα ζχγρξνλα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηνλ /ζηελ εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ απηφο/ή λα αληαπεμέιζεη ζηελ 

πνζφηεηα ηεο δηδαθηέαο χιεο, θαζψο θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ζηα 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, θαζηζηνχλ δχζθνια εθαξκφζηκε ηε ζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία (Κπξίηζεο, 2008, Ξσρέιιεο, 2005). 

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ηεο εθκάζεζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζην ειιεληθφ ζρνιείν εληάζζεηαη ε 

εηζαγσγή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην αλαιπηηθφ 
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πξφγξακκα ηεο Διιεληθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξα ηα projects κε ηε κνξθή 

ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ απνηεινχλ ηδαληθφ πιαίζην γηα πξνσζεκέλεο κνξθέο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο, ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα (Δπέιηθηε Εψλε), φζν θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζην: πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο, Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο Σηαδηνδξνκίαο. Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ : ππνρξεσηηθή εθπφλεζε δχν 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αλά δηδαθηηθφ έηνο). 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011) : «[…] ην Νέν Λχθεην, 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο 

ζηελ εθπαίδεπζε, επέιεμε ηα εξεπλεηηθήο θαηεχζπλζεο (Inquiry Learning/projects) θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «Δξεπλεηηθή Δξγαζία» γηα λα νλνκαηίζεη ηε ζεζκνζεηνχκελε 

θαηλνηνκία, ππνδειψλνληαο έηζη θαη ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα, 

πνπ ζεκαηνδνηεί ε έλλνηα ηεο έξεπλαο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ, ηεο ζηνρεπκέλεο 

ελεξγνχ δξάζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα ηεο εξγαζίαο θαη, 

κάιηζηα, ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε επηζηεκνληθφ ππφβαζξν» (ζ. 16). 
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1.3. Θεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

Σην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ζεζκνζέηεζε ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα ηνπ Νένπ Λπθείνπ ζηεξίδεηαη ζηηο 

παξαθάησ παηδαγσγηθέο αξρέο (Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 2011) : 

Α) Ζ αξρή ηεο Γηεξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο ζηε Μάζεζε 

Β) Ζ αξρή ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Σπλεξγαζίαο ησλ Καζεγεηψλ/ηξηψλ 

Γ) Ζ αξρή ηεο Οκαδηθήο Σπλεξγαζίαο ησλ Μαζεηψλ/ηξηψλ  

Γ) Ζ αξρή ηεο Γηαθνξνπνίεζεο ζηελ Πξνζέγγηζε ηεο Μάζεζεο. 

 

Α) Η αξρή ηεο Γηεξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο ζηε Μάζεζε 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Arends (1997), ν Jerome Bruner θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

ζεκειίσζαλ ζεσξεηηθά ηελ ηδέα ηεο Γηεξεπλεηηθήο Μάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν 

δηδαζθαιίαο πνπ δίλεη έκθαζε : 1) ζηελ θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο 

δνκήο ή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ελφο ζέκαηνο, 2) ζηελ αλάγθε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 3) ζηελ άπνςε φηη ε πξαγκαηηθή γλψζε 

πεγάδεη απφ ηελ πξνζσπηθή δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ. 

Σχκθσλα κε ην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011), ε αξρή ηεο δηεξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο παξαπέκπεη ζε ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο, νη νπνίεο 

μεθηλνχλ κε επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο εξσηήκαηα γηα ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν θαη 

πξνρσξνχλ, κε ηα (ελλνηνινγηθά θαη κεζνδνινγηθά) εξγαιεία πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο 

θαη ζηηο καζήηξηεο ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ, ζηε δηεξεπλεηηθή κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ 

δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνχλ λα δψζνπλ ηεθκεξησκέλεο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηε λέα ηνπο γλψζε, 

λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα πνιχπινθα δεηήκαηα. 

Έηζη, ε γλψζε ζπλδέεηαη ακεζφηεξα κε ηε δσή θαη ε κάζεζε κε ηελ ελεξγφ δξάζε ηνπ/ηεο 

καζεηή/ηξηαο. 

Οη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο :  

I.  σο πξνο ην βαζκό θαζνδήγεζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ, θαη, 

II. σο πξνο ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία (πείξακα, δεκνζθφπεζε, πεξηγξαθηθή 

έξεπλα) θαη ηηο πεγέο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ.  
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I. Ψο πξνο ην βαζκό θαζνδήγεζεο, νη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα 

πάξνπλ ηηο εμήο κνξθέο: 

  Απνιύησο ειεγρόκελεο κνξθέο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο: ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο νξίδεη θαη ηα εξσηήκαηα θαη ηα αθξηβή βήκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο. Οη καζεηέο/ηξηεο αθνινπζνχλ ηα πξνηεηλφκελα βήκαηα θαη 

θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, γηα λα επαιεζεχζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε αξρή 

ή γελίθεπζε. 

 Μνξθέο κάζεζεο ζε πιαίζην θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (Scaffolding): ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ηα εξσηήκαηα θαη νη καζεηέο/ηξηεο επηιέγνπλ ηα βήκαηα 

θαη ηηο δξάζεηο ηεο έξεπλαο, ηηο νπνίεο νινθιεξψλνπλ κε ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ /ηεο εθπαηδεπηηθνχ, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

 Αθαζνδήγεηεο κνξθέο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο: θαη ηα εξσηήκαηα θαη νη 

δηεξεπλεηηθέο δξάζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, ρσξίο 

παξεκβάζεηο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ (Βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 2011, ζ. 17) 

Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ηνπ Νένπ Λπθείνπ αθνινπζνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο (scaffolding) γηα ηα θνηλά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί 

ζηελ Οινκέιεηα ηνπ «Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο», θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε δηεξεχλεζε γηα 

ηα εξσηήκαηα πνπ πξνζζέηνπλ νη επηκέξνπο νκάδεο ζηε δηθή ηνπο πξνβιεκαηηθή, εθφζνλ 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο θξίλεη φηη έρνπλ ηηο απαηηνχκελεο δπλαηφηεηεο.  

Σν δηδαθηηθό πιαίζην ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο 

Τν “Scaffolding” ήηαλ κηα αθφκα ηδέα πνπ εηζήγαγε ν Bruner εκπλεφκελνο απφ 

ηελ εξγαζία ηνπ L. Vygotsky. Ο Bruner πεξηγξάθεη ηελ ηδέα απηή σο δηαδηθαζία, ζηελ 

νπνία ν/ε καζεηήο/ηξηα βνεζηέηαη ζηελ εθκάζεζε/αληηκεηψπηζε ελφο ζέκαηνο πέξαλ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ κε ηελ ππνζηήξημε (scaffolding) ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ή θάπνηνπ 

άιινπ αηφκνπ, πνπ έρεη ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ πεξίζηαζε γλψζεηο (Arends, 1997). 

Σχκθσλα κε ην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011), αληηθείκελν ηεο κάζεζεο ζην 

δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο απνηειεί ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ε αλάπηπμε (α) ηεο θαηαλφεζεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, (β) ησλ δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ θαη κέζσλ έξεπλαο, θαη (γ) ησλ 

ηξφπσλ επηρεηξεκαηνινγίαο θαη επεμεγήζεσλ.  

Ο ξφινο ηεο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο επηηειείηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, κε ηνπο 

νπνίνπο ν εθπαηδεπηηθφο (α) δηδάζθεη, (β) παξσζεί θαη (γ) εκςπρψλεη. Πην αλαιπηηθά: 
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(α) Οη δηδαθηηθέο κνξθέο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο επεμεγήζεηο 

θαη ηελ παξνρή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, φηαλ νη αλάγθεο θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ην 

απαηηνχλ. Σε θακία πεξίπησζε φκσο, δελ πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα κεηαηξέςνπλ ηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ζε πιαίζην κνλνινγηθψλ δηδαζθαιηψλ. 

(β) Οη παξσζεηηθέο κνξθέο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο (1) 

λα ζπζρεηίζνπλ ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο, (2) λα ζπζρεηίζνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, (3) λα επεμεγήζνπλ θαηλφκελα, (4) λα εξκελεχζνπλ 

θαηαζηάζεηο, (5) λα αληηκεησπίζνπλ παξαλνήζεηο, (6) λα δηαηππψζνπλ αμηνινγήζεηο, 

γεληθεχζεηο, δηεπθξηλίζεηο, επηρεηξήκαηα, θξίζεηο, πξνβιέςεηο, πξνγξακκαηηζκνχο, 

πξνηάζεηο, ζπιινγηζκνχο, ζπκπεξάζκαηα, ππνζέζεηο, (7) λα θάλνπλ ηεξαξρήζεηο, 

θαηεγνξηνπνηήζεηο, ηαμηλνκήζεηο, (8) λα αλαδείμνπλ αηηηψδεηο, ρξνληθέο, πξνζεηηθέο θαη 

ζπγθξηηηθέο ζρέζεηο, (9) λα νπηηθνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο, (10) λα δηακνξθψζνπλ 

πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο γηα ζπζρεηίζεηο θαη επαιεζεχζεηο. 

(γ) Οη εκςπρσηηθέο κνξθέο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο πεξηιακβάλνπλ (1) ηελ 

επηβξάβεπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ή/θαη ησλ απνηειεζκάησλ, (2) ηελ ςπρνινγηθή 

ελζάξξπλζε, πξνηξνπή θαη παξψζεζε ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, (3) ηε ζπζρέηηζε ησλ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κε ηελ πξνζπάζεηα θαη (4) ηελ παξνρή λχμεσλ. 

II. Ψο πξνο ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη ηηο πεγέο άληιεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά, φπσο αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ (2011), εμαξηψληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά επηζηεκνινγηθά πεδία δηεξεχλεζεο 

θαη απφ ηε θχζε ησλ εξσηεκάησλ: π.ρ. ζηε κειέηε θνηλσληθν – ηζηνξηθψλ ζεκάησλ, ε 

δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε αλαιχεη εξκελεπηηθά πξσηνγελείο θπξίσο πεγέο (π.ρ. επίζθεςε 

ηζηνξηθψλ ηνπνζεζηψλ, θπιαθψλ), κε ηε ζπλεπηθνπξία θαη δεπηεξνγελψλ (π.ρ. αξρείσλ, 

απνκλεκνλεπκάησλ), γηα λα θαηαλνήζεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν 

κε ην νπνίν απηά ζρεηίδνληαη κε ην ζήκεξα. Αληίζεηα, ζηε κειέηε ζεκάησλ ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ, ρξεζηκνπνηεί σο κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ πεξηγξαθηθή 

εμήγεζε ή/θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. Τέινο, ζηε κειέηε 

θνηλσληθψλ ζεκάησλ, ε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζηηθά ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή, ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηηο δεκνζθνπήζεηο θαη ηηο 

ζπλεληεχμεηο, αιιά θαη ηελ εξκελεπηηθή κειέηε πξσηνγελψλ πεγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

εξσηήκαηα ηνπ ζέκαηνο, γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα εμεγήζεη αηνκηθέο ή νκαδηθέο επηινγέο, 

ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, θαηαζηάζεηο θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα.  
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Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζπλνςίδνληαο, νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ 

απζεληηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζκνπ, λα επηιχζνπλ πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα ή / θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, 2011). 

 

Β) Η αξρή ηεο Γηεπηζηεκνληθήο πλεξγαζίαο ησλ Καζεγεηώλ/ηξηώλ 

Ζ ζθαηξηθή θαηαλφεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη θπζηθνχ θφζκνπ σο δηαθξηηψλ 

νληνηήησλ θαη, θπξίσο, ησλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο σλ δχν θφζκσλ, πξνυπνζέηεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αιιεινζπκπιεξνχκελσλ νπηηθψλ ζέαζεο, ηηο νπνίεο εθθξάδνπλ νη 

δηαθνξεηηθνί θιάδνη ηεο επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο εζηθήο. Απηφ 

νδήγεζε ηελ επηζηήκε θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Klein, 2001; Wood, 2001). Έηζη, ζηελ επηζηήκε πξνέθπςαλ νη 

δηεπηζηεκνληθνί θιάδνη (π.ρ. βηνρεκεία, βηνεζηθή, αζηξνθπζηθή, ςπρνγισζζνινγία) θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε ηα δηεπηζηεκνληθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δηδαζθαιίαο, 

πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε αμηνπνηψληαο ζπλδπαζηηθά νπηηθέο θαη κεζφδνπο 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ (Γακαλάθεο, 2006). 

Σην βηβιίν ηνπ “Democracy and Education” (1916), ν John Dewey ππνζηήξημε φηη 

ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζα πξέπεη νη καζεηέο/ηξηεο λα δηεμάγνπλ projects πνπ ζα αθνξνχλ θαη 

ζα πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο/απαληήζεηο ζε πξαγκαηηθά δεηήκαηα/πξνβιήκαηα, 

φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ο φξνο “project method” θαζηεξψζεθε 

απφ ηνλ καζεηή ηνπ Dewey, ηνλ W. Kilpatrick (1918) ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ. O Dewey 

θαη ν Kilpatrick, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Arends (1997), ζεσξνχζαλ φηη ε κάζεζε ζην 

ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη ζθφπηκε θαη φηη ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κέζσ projects, φπνπ νη 

καζεηέο/ηξηεο, ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο, ζα εξγάδνληαη πάλσ ζε ζέκαηα ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη έρνπλ λφεκα θαη κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο. Οη καζεηέο/ηξηεο πξνζεγγίδνπλ ην πξνο εμέηαζε ζέκα 

δηεπηζηεκνληθά (inter-disciplinary) θαη δηεμάγνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο έξεπλεο εληφο ή 

εθηφο ζρνιείνπ.  

Με ηνλ φξν «Γηεπηζηεκνληθφηεηα» (Inter - disciplinarity), αλαθεξφκαζηε ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηαηεξεί ηα δηαθξηηά καζήκαηα κε ηα 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηά ηνπο (νπζηψδεηο γλψζεηο, νξηνζέηεζε θαη αιιεινπρία ελλνηψλ) θαη 

επηρεηξεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ηερληθέο θαη πξνζεγγίζεηο λα θάλεη δηαζπλδέζεηο θαη 
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ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη πιεξέζηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ 

(Μαηζαγγνχξαο, 2004). Ζ δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

θαη ζηηο καζήηξηεο λα μεπεξάζνπλ ηνπο θιαδηθνχο δηαρσξηζκνχο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα πεξηζζφηεξν 

ηζνξξνπεκέλα. Απηφ δελ απαμηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαθξηηψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ, δηφηη ε νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη πξάμεηο δηαρσξηζκνχ γλψζεσλ θαη θιάδσλ θαη πξάμεηο 

ζχλδεζήο ηνπο (Morin, 2000). 

Απηή ηε ζέζε εθθξάδεη ε παηδαγσγηθή αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θαζεγεηψλ/ηξηψλ, πνπ κε ηα καζήκαηά ηνπο εθθξάδνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο γλσζηηθνχο 

θιάδνπο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πξνζέγγηζεο ηνπ θφζκνπ (Klein, 2001; ΥΠΓΜΘ, 

2010; ΥΠΓΜΘ, 2011). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο επηβεβαηψλεηαη, εληφο 

θαη εθηφο ζρνιείνπ, απφ ην γεγνλφο φηη, ζπρλά, ε κειέηε ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ, ε θαηαλφεζε, ε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ, ε θαηαζθεπή ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ θαη ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 

πξνυπνζέηνπλ ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία πνιιψλ επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ θιάδσλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ηα αληίζηνηρα 

καζήκαηα (Γακαλάθεο, 2006). 

Ζ εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην πξνθξίλεη, ινηπφλ, ηηο 

δηεπηζηεκνληθέο ζπκπξάμεηο δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαηά ηε 

δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο , ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (ΥΠΓΜΘ, 

2010, 2011). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο είλαη θαηά βάζε δηεπηζηεκνληθήο 

θχζεο θαη, σο ηέηνηεο, δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ θαη 

εηδηθνηήησλ, αιιά πεδίν ζπλεξγαζίαο καζεκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, 2011). 

 

Γ) Η αξρή ηεο Οκαδηθήο πλεξγαζίαο ησλ Μαζεηώλ/ηξηώλ 

Σχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην Νέν Λχθεην (ΥΠΓΜΘ, 

2010, 2011), ε παηδαγσγηθή αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε νκάδεο 

πινπνηείηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη κεηαηνπίδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

απφ ηε δαζθαιν – καζεηηθή επηθνηλσλία ζηε δηα- καζεηηθή ζπλεξγαζία, κε ηνλ/ηελ 
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εθπαηδεπηηθφ λα θαζνδεγεί θαη λα ζηεξίδεη απηή ηε ζπλεξγαζία. Απνηειεί ηδαληθφ πιαίζην 

γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε, ηε θπζηθή αλάπηπμε ησλ πνηθίισλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ 

ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο. 

Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο νξγαλψλνληαη ζε κηθξν – νκάδεο (4 – 6 αηφκσλ) θαη 

αμηνπνηείηαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο σο θηλεηήξηαο δχλακεο ησλ καζεζηαθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γελ απνθιείνληαη θαη θάζεηο αηνκηθήο εξγαζίαο, νη 

νπνίεο, φκσο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαηαιήγνπλ ζε ελδν – νκαδηθέο ή / θαη δη – νκαδηθέο 

ζπλζέζεηο (Miller, 1998). 

Θεσξεηηθή βάζε ηεο Οκαδνζπλεξγαηηθήο Πξνζέγγηζεο ζηε Μάζεζε 

Σχκθσλα κε ην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011), ζεσξεηηθή ζηήξημε ζηηο 

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο, πξνζθέξνπλ νη παξαθάησ επηζηεκνληθνί θιάδνη: 

(1) Ζ θνηλσληθή ςπρνινγία, πνπ κειεηά ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ θαη 

απνδεηθλχεη φηη νη δπλαηφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θξηηηθήο αλάιπζεο, λνεηηθήο 

ζχκπξαμεο, πνιιαπιήο ζεψξεζεο θαη εκβάζπλζεο ησλ ζεκάησλ πνπ έρεη ε νκάδα 

μεπεξλνχλ ην άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο. Τα εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή έρνπλ ήδε αλαθεξζεί. 

(2)      H ζεσξία κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκηζκνύ (constructivism) ησλ J. Piaget 

θαη L. Vygotsky 

Σχκθσλα κε ηνλ J. Piaget (αηνκηθφο επνηθνδνκηζκφο), νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

ελφο παηδηνχ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πψο ην ίδην ην παηδί ρεηξίδεηαη θαη 

αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ, θαη εμειίζζνληαη κέζσ ηεζζάξσλ δηαθξηηψλ ζηαδίσλ 

(αηζζεζηνθηλεηηθφ [0-2 εηψλ], πξνινγηθφ [2-7 εηψλ], ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο ζθέςεο [7-11 

εηψλ], ηππηθήο ινγηθήο ζθέςεο [11 έσο ελειηθίσζε]). Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 

ζηαδίσλ ηα παηδηά επηδεηθλχνπλ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ή ζθέςεο πνπ νλνκάδνληαη 

ζρήκαηα. Ζ δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεκάησλ ζε αληαπφθξηζε κε ην πεξηβάιινλ 

νλνκάζηεθε πξνζαξκνγή θαη δηελεξγείηαη κέζσ δχν ιεηηνπξγηψλ : ηεο αθνκνίσζεο θαη 

ηεο ζπκκόξθσζεο.  

Ζ αθνκνίσζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ελφο λένπ αληηθεηκέλνπ ή γεγνλφηνο 

κε βάζε έλα ππάξρνλ γλσζηηθφ ζρήκα.  

Ζ ζπκκόξθσζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ λέεο πιεξνθνξίεο ή εκπεηξίεο.  
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Ο Piaget έδηλε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ 

πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη ε αλαπηπμηαθή αιιαγή. Πίζηεπε φηη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

ηνπ αηφκνπ κε ζπλνκειίθνπο, θπξίσο νη αληηπαξαζέζεηο θαη νη ζπδεηήζεηο, ζπκβάιιεη ζην 

λα απνζαθεληζηεί ε ζθέςε θαη, ηειηθά, λα γίλεη πεξηζζφηεξν ινγηθή (Slavin, 2006). 

Ζ ζεσξία ηνπ L. Vygotsky (θνηλσληθφο επνηθνδνκηζκφο) βαζίδεηαη ζε δχν 

ζεκειηψδεηο ηδέεο: φηη ε λνεηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα θαηαλνεζεί κφλν κε αλαθνξά ζην 

ηζηνξηθό θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην ζην νπνίν δνπλ ηα παηδηά θαη φηη ε αλάπηπμε εμαξηάηαη 

απφ ηα ζπκβνιηθά ζπζηήκαηα (ζχκβνια πνπ δεκηνπξγνχλ νη πνιηηηζκνί γηα λα βνεζνχλ 

ηνπο αλζξψπνπο λα ζθέθηνληαη, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα) κε ηα νπνία 

έξρνληαη ζε επαθή ηα άηνκα (π.ρ. γιψζζα, ζχζηεκα γξαθήο, αξηζκεηηθφ ζχζηεκα, θ.ά.). 

Σε αληηδηαζηνιή κε ηνλ Piaget, ν νπνίνο εζηίαζε ζηα ζηάδηα λνεηηθήο αλάπηπμεο 

απφ ηα νπνία δηέξρνληαη φια ηα άηνκα, αλεμαξηήησο ηνπ θνηλσληθνχ ή πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληφο ηνπο, ν Vygotsky πξφηεηλε φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο άιινπο. Ζ ζεσξία ηνπ πξνηείλεη φηη ε 

κάζεζε πξνεγείηαη ηεο αλάπηπμεο. Ζ κάζεζε ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάθηεζε ζπκβφισλ 

κέζσ δηδαζθαιίαο θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο άιινπο. Ζ αλάπηπμε ζπλίζηαηαη ζηελ 

εζσηεξίθεπζε απηψλ ησλ ζπκβφισλ απφ ην παηδί, ψζηε λα κπνξεί λα ζθέθηεηαη θαη λα 

επηιχεη πξνβιήκαηα ρσξίο ηε βνήζεηα άιισλ. Ζ ηθαλφηεηα απηή νλνκάδεηαη 

απηνξξύζκηζε. Οη απηνξξπζκηδφκελνη/εο καζεηέο/ηξηεο γλσξίδνπλ απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο κάζεζεο (π.ρ. λα αλαιχνπλ έλα πξφβιεκα ζε απινχζηεξα βήκαηα) θαη πφηε 

πξέπεη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ (π.ρ. πφηε λα δηαβάδνπλ επηθαλεηαθά θαη πφηε λα θαηαλννχλ 

ζε βάζνο). Δπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο απηνί/έο θηλεηνπνηνχληαη απφ ηελ ίδηα ηε κάζεζε 

θαη φρη κφλν απφ ηνπο βαζκνχο ή ηελ επηδνθηκαζία ησλ άιισλ (Slavin, 2006, Dembo & 

Eaton, 2000, Arends, 1997, Bandura, 1991). 

Δθφζνλ ην παηδί θαηαθηήζεη ηα πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ζα κπνξέζεη 

λα κάζεη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο θαζψο ζα 

δνπιεχεη κέζα ζην πιαίζην ηεο δηθήο ηνπ δώλεο εγγύηεξεο αλάπηπμεο (zone of proximal 

development). Τα έξγα πνπ εκπίπηνπλ ζηε δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ είλαη 

εθείλα πνπ δελ κπνξεί αθφκε λα θάλεη κφλν ηνπ, αιιά ζα κπνξνχζε λα θάλεη κε ηε 

βνήζεηα ηθαλφηεξσλ ζπλνκειίθσλ ή ελειίθσλ (π.ρ. εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ ή πην ηθαλψλ 

ζπλνκήιηθσλ) (Slavin, 2006, Arends, 1997). 
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Γ) Η αξρή ηεο Γηαθνξνπνίεζεο ζηελ Πξνζέγγηζε ηεο Μάζεζεο 

Σχκθσλα κε ην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011), ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ αηφκσλ θαη νκάδσλ απαζρνιεί έληνλα 

εθπαηδεπηηθνχο, παηδαγσγνχο θαη θνηλσληνιφγνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Αξθεηνί εηδηθνί 

εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν ιεηηνπξγεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αλαπαξαγσγηθά, δηφηη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζηεξείηαη επειημίαο θαη πξνζπαζεί κε 

θαλνληζηηθφ ηξφπν λα «πξνζαξκφζεη» ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζηηο δηθέο ηνπ γισζζηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο λφξκεο (π.ρ. ηξφπνο νκηιίαο θαη ζπκπεξηθνξάο). Οη λφξκεο απηέο, φκσο, είλαη 

κεζν – αζηηθέο θαη άλσ, θαη σο εθ ηνχηνπ, είλαη νηθείεο ζηα παηδηά κεζν –αζηηθήο θαη άλσ 

θνηλσληθήο θαη κνξθσηηθήο πξνέιεπζεο θαη φρη ζηα παηδηά ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθν – 

κνξθσηηθψλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζρνιηθέο 

απαηηήζεηο. Απηφ, κάιηζηα, ζπκβαίλεη εληνλφηεξα ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. 

Με βάζε θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (ΥΠΓΒΜΘ, 2010), ην 

ζχγρξνλν δεκνθξαηηθφ ζρνιείν νθείιεη κε επειημία θαη παηδαγσγηθή εηνηκφηεηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα κελ 

αμηψλεη απφ απηνχο/έο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην αλειαζηηθφ πξφγξακκά ηνπ. Μφλν κε απηέο 

ηηο πξνυπνζέζεηο ζα δηαζθαιίζεη ηε ζρνιηθή επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα παηδηά, αζρέησο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο. Απηφ επηβάιιεη ην 

ρξένο κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο θαη απηφ αμηψλνπλ ηα δηθαηψκαηα θάζε παηδηνχ ζηελ 

πνηνηηθή εθπαίδεπζε, πνπ δηαζθαιίδνληαη κφλν κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ησλ ηξφπσλ κάζεζεο  

Σε απηή ηε ινγηθή θηλείηαη ε αξρή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ζηε 

κάζεζε, ε νπνία απνβιέπεη ζην λα πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε αλεμαηξέησο 

ζε φια ηα παηδηά, κέζα απφ δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο θάζε παηδηνχ, ηα ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, ηα μερσξηζηά βηψκαηά ηνπ, ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο κάζεζεο, ην 

πξνζσπηθφ ζηπι κάζεζεο θαη  ην πνιηηηζκηθφ ηνπ ππφβαζξν (Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 

2011). 

Σηα ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο πνπ επηδέρνληαη δηαθνξνπνίεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα καζεζηαθά δεδνκέλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο, 

ζπγθαηαιέγνληαη ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο, ην επίπεδν αθαίξεζεο θαη ν βαζκφο 

πνιππινθφηεηαο ηεο κάζεζεο, ν ξπζκφο κάζεζεο, νη δηαδηθαζίεο πξνζέγγηζεο ηνπ 
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καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, ν βαζκφο θαζνδήγεζεο ζηε κάζεζε, νη ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο 

ηεο λέαο γλψζεο (Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 2011). 

Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο παξέρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο δηαθνξνπνίεζεο, δηφηη 

πξνζθέξνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο δπλαηφηεηεο επηινγψλ ζε πνιινχο ηνκείο. Οη 

επηινγέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ αξρίδνπλ κε ηα ππνεξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη νκάδεο, ζπλερίδνπλ κε ηα ελαιιαθηηθά κέζα θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη νινθιεξψλνληαη κε 

ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αλαπαξάζηαζεο θαη θνηλνπνίεζεο ηεο λέαο γλψζεο θαη ηνπο 

ηξφπνπο ζπζρέηηζεο απηήο κε πξνζσπηθά βηψκαηα θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Τελ ίδηα 

ζηηγκή, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα επηιέμνπλ ην βαζκφ θαζνδήγεζεο 

ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο δηαθνξνπνηήζεηο δεκηνπξγείηαη έλα 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ην νπνίν δίλεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη αλάπηπμε ζε 

φινπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο (Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 2011, Llewellyn, 2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Ζ κέζνδνο Project (Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο) 

2.1. Οξηζκόο 

Με ηνλ φξν «Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο» απνδίδνπκε ηνλ φξν “project method”, ηνλ 

νπνίν θαζηέξσζε κε ην νκψλπκν βηβιίν ηνπ ν W. Kilpatrick (1918). 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν W. Kilpatrick θαη ν δάζθαιφο ηνπ J. Dewey έδσζαλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελεξγφ δξάζε ηνπ καζεηή. Δηζεγήζεθαλ δχν ηξφπνπο 

δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο: ηε κέζνδν επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(problem solving method) κε εηζεγεηή ηνλ J. Dewey θαη ηε κέζνδν Project (project 

method) κε εηζεγεηή ηνλ W. Kilpatrick (Καξπδά, 2009). Ο Kilpatrick (1918) φξηζε ην 

project σο «ζθφπηκε πξάμε νιφςπρνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ζπληειείηαη ζε θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ» (ζ. 4). Ο Dewey αζρνιήζεθε κε ηε κέζνδν project θαη ηφληζε ηελ αλάγθε 

ελεξγνχ εκπινθήο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ, ηελ νπνία ζεσξεί 

πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη ηφηε γίλεηαη κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ απζφξκεηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζρέδην πξάμεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, άξρηζε απφ πνιινχο 

παηδαγσγνχο λα ζπγρέεηαη θαη λα ηαπηίδεηαη ε κέζνδνο project κε ηε κέζνδν επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ  ηνπ J. Dewey (Arends, 1997; Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

Ζ απφδνζε ηνπ φξνπ «project method» ζηα ειιεληθά έρεη γίλεη πνηθηινηξφπσο σο: 

κέζνδνο ζρεδίσλ, ζρέδην εξγαζίαο, ζρέδην εξεπλεηηθήο δξάζεο, ζρέδην ζπλεξγαηηθήο 

έξεπλαο, ζρεδηαζηηθή κέζνδνο, κέζνδνο βησκάησλ, εξγαζηνθεληξηθή κέζνδνο, 

δεκηνπξγηθέο θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

Ο Φξπζαθίδεο (1994) αλαθέξεη φηη: «Ωο κέζνδν project ελλννχκε κηα κνξθή 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη σο αθεηεξία θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κεκνλσκέλσλ 

αηφκσλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαθηηθήο νκάδαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε 

επζχλε ηεο νκάδαο θαη ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ νινθιήξσζε θάπνηνπ έξγνπ πνπ νδεγεί ζηε 

ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο.» (ζ. 43). 

Τν Ηλζηηηνχην γηα ηελ Δθπαίδεπζε Buck (The Buck Institute for Education (BIE)) 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα λα πξνσζήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ project ζηε 

δηδαζθαιία, εμέδσζε ην 2003 εγρεηξίδην κε ηίηιν : Δγρεηξίδην γηα ηε κάζεζε κέζσ ηεο 

κεζφδνπ project: : Έλαο νδεγφο δηδαζθαιίαο πνπ εζηηάδεη ζηε κάζεζε κέζσ ηεο κεζφδνπ 

project γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ (Project-based 
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Learning Handbook: A Guide to Standards-Focused Project - based Learning for Middle 

and High School Teachers). Σην εγρεηξίδην απηφ νξίδεηαη ε κέζνδνο project σο «κηα 

ζπζηεκαηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ε νπνία εκπιέθεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ζην λα 

αθνκνηψζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κέζσ κηαο εθηελνχο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

δνκεκέλεο γχξσ απφ ζχλζεηα, απζεληηθά εξσηήκαηα θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλα πξντφληα 

θαη δξαζηεξηφηεηεο» (ζ. 4).  

Οη Wurdinger, Haar, Hugg and Bezon (2007) νξίδνπλ ην project σο «κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, ζηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

νινθιήξσζεο ελφο project, θαζνδεγνχλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο πξνβιήκαηνο, ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο, ηε δνθηκή ηνπ ζρεδίνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γχξσ απφ απηφ ην ζρέδην» (ζ. 151). 

Ζ ιέμε Project, εηπκνινγηθά, πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή projicere, πνπ ζεκαίλεη 

ζρεδηάδσ, ζθνπεύσ, πξνβάιισ (Κνχβειαο, 2002). Ψο κέζνδνο, ην project πεξηγξάθεηαη 

σο έλαο ηξφπνο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κε βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηε ζπκκεηνρή φισλ ζηε δηακφξθσζε θαη νινθιήξσζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

(Frey, 1986, Miller, 1998). Δπνκέλσο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ε κέζνδνο project επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο απφςεηο ησλ Piaget θαη Vygotsky 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο: Γηα ηνλ Piaget, ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παηδηψλ, απφ ηε θχζε ηεο, αληηζηαζκίδεη ηελ πλεπκαηηθή 

θπξηαξρία πνπ αζθεί ζπρλά ν ελήιηθνο, δηφηη ζπληειείηαη ζε πεξηβάιινλ ηζφηεηαο, φπνπ ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο απφςεηο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Γηα ηνλ Vygotsky, ηα 

παηδηά κπνξνχλ, κε ηε βνήζεηα ελειίθσλ (π.ρ. ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ) ή ηθαλφηεξσλ 

ζπλνκειίθσλ, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξγα πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ απφ κφλα 

ηνπο (Baudrit, 2007). 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011) : «[…] ην Νέν Λχθεην, 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο 

ζηελ εθπαίδεπζε, επέιεμε ηα εξεπλεηηθήο θαηεχζπλζεο (Inquiry Learning/projects) θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «Δξεπλεηηθή Δξγαζία» γηα λα νλνκαηίζεη ηε ζεζκνζεηνχκελε 

θαηλνηνκία, ππνδειψλνληαο έηζη θαη ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα, 

πνπ ζεκαηνδνηεί ε έλλνηα ηεο έξεπλαο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ, ηεο ζηνρεπκέλεο 

ελεξγνχ δξάζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ έλλνηα ηεο εξγαζίαο θαη, 

κάιηζηα, ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε επηζηεκνληθφ ππφβαζξν» (ζ. 16). 
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2.2. Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία θαη ην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Τα βαζηθά ζηάδηα εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ είλαη ηα εμήο: 

Αθόξκεζε (driving question or problem): ε δηδαζθαιία νξγαλψλεηαη γχξσ απφ 

ζέκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά θαη γηα ηελ θνηλσλία θαη γηα ηνπο/ηηο ίδηνπο /εο καζεηέο/ηξηεο. 

Τα ζέκαηα αλαθέξνληαη ζε απζεληηθέο, πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

ππάξρνπλ Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ 

πξνβιεκαηηζκφ, νη νπνίεο δίλνπλ θπξίσο έκθαζε ζε ζηάζεηο θαη αμίεο (π.ρ. «νη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ην θαηλφκελν ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηνλ πιαλήηε»), 

ελψ άιιεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

πξφζθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ (π.ρ. «Ζ πεξηγξαθή, εξκελεία θαη δηαρξνληθή εμέιημε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ηνπ πιαλήηε») (Arends, 1997, Μαηζαγγνχξαο, 

2004, Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 2011). 

Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε (inter – disciplinary focus):Τν ππφ δηεξεχλεζε ζέκα 

ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα απαηηεί απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Άιιε βαζηθή 

πξνυπφζεζε ζεσξείηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε πεγέο έμσ απφ ηνπο 

ηνίρνπο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην εξγνζηάζην, ζηηο βηβιηνζήθεο, ζε 

θνηλσθειείο νξγαληζκνχο, ζην δηαδίθηπν, θ.ά., κε ζθνπφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη 

πιηθνχ γηα ην ζέκα ηνπο (Καξπδά, 2009). Σχκθσλα κε ηνλ Arends (1997), νη καζεηέο/ηξηεο 

ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ «απζεληηθέο έξεπλεο», νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ αλεχξεζε 

πξαγκαηηθψλ ιχζεσλ ζε πξαγκαηηθέο, ππαξθηέο θαηαζηάζεηο. 

Καηαζθεπή ηερλεκάησλ ή εθζεκάησλ (production of artifacts and exhibits): 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απαηηείηαη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ε θαηαζθεπή 

ηερλεκάησλ ή εθζεκάησλ ζρεηηθψλ θάζε θνξά κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, ηα νπνία ζα 

εμεγνχλ ή ζα αλαπαξηζηνχλ ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Ψο ηέηνηα, ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ π.ρ. ε δεκηνπξγία ελφο βίληεν, ελφο θνιάδ, κηαο αθίζαο ή πφζηεξ, κηαο 

παξνπζίαζεο θ.ά. Ζ δεκηνπξγία ηέηνηνπ είδνπο ηερλεκάησλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο 

ζεσξείηαη σο έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο έξεπλαο, 

πνπ μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα κηαο θιαζηθήο γξαπηήο έθζεζεο (Arends, 1997, Miller, 

1998, Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 2011). 
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Σπλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο:  

Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο: 

 απνηεινχλ ζθφπηκεο θαη κεζνδεπκέλεο κνξθέο δξάζεο, πνπ νδεγνχλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (π.ρ. «Τξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο κφιπλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο»), ζηε ζεσξεηηθή κειέηε ζεκάησλ ή δεηεκάησλ (π.ρ. «Τν 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ»), ζηελ παξαγσγή θαηαζθεπψλ (π.ρ. 

θαηαζθεπή κεραλψλ) θαη ζηε ζχλζεζε θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγηψλ (π.ρ. 

θνιάδ, έθζεζε δσγξαθηθήο, δηάθνξεο θαηαζθεπέο). 

 θηλεηνπνηνχλ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, επεηδή αθνξνχλ ζέκαηα 

πνπ ηνπο/ηηο ελδηαθέξνπλ. 

 δηεμάγνληαη κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ, ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ «δηαθνξεηηθψλ» 

(π.ρ. άηνκα δηαθνξεηηθήο θπιεηηθήο πξνέιεπζεο, κε δηαθνξεηηθά ήζε θαη 

έζηκα, κε ειιηπή γλψζε ηεο γιψζζαο, κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή άιινπ 

είδνπο αλαπεξία, θ.α.), θαη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ νκάδσλ (π.ρ. 

αιιεινζεβαζκφο, αιιεινβνήζεηα, ζπλεξγαζία). 

 αλαδεηνχλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ηφζν εληφο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. 

βηβιηνζήθε, εξγαζηήξην Ζ/Υ), φζν θαη εθηφο, ζε θνηλσληθνχο θαη θπζηθνχο 

ρψξνπο (π.ρ. δεκφζηα ή παλεπηζηεκηαθή βηβιηνζήθε, θέληξα θξάηεζεο 

αλειίθσλ, εξγαζηήξηα, γεξνθνκεία, εξγνζηάζηα, επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ) 

 παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο /ηξηεο, ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, 

δπλαηφηεηεο ειεχζεξεο επηινγήο ζεκάησλ, κέζσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηξφπσλ 

παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ (Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

Σπγθξίλνληαο ηππνινγίεο πινπνίεζεο κηαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία (Frey, 1986, Φξπζαθίδεο, 1994, Arends, 1997, 

Φαηδεδήκνπ & Ταξαηφξε, 2001) κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Βηβιίν 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011), κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ζηάδηα εθαξκνγήο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ φινπο ζπκπίπηνπλ ζηα εμήο ζεκεία:  

1. Υπάξρεη θάζε θνξά ζηελ αξρή κηα πξσηνβνπιία – εθθξάδεηαη κηα πξφηαζε. 

2. Τα κέιε κηαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζπδεηνχλ νκαδηθά ζρεηηθά κε ηελ 

πξσηνβνπιία θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ζπκθσλνχλ γη’ απηφ 

πνπ πξφθεηηαη λα πξάμνπλ. 
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3. Τα κέιε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, θαζνξίδνπλ ηνπο ηνκείο 

δξάζεο, θαζνξίδνπλ, δειαδή, ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζνχλ, θάλνπλ 

πξνγξακκαηηζκφ. 

4. Οη δξαζηεξηφηεηεο δηαθφπηνληαη, γηα λα μαλαζθεθηνχλ ηα κέιε ζρεηηθά κε φ, ηη 

έρνπλ θάλεη θαη λα ζπδεηήζνπλ πάλσ ζ’ απηά (δηάιεηκκα ελεκέξσζεο, ζπδήηεζε 

γηα ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ηηο κνξθέο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ) 

5. Ζ Δξεπλεηηθή Δξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ή/θαη ησλ ηερλεκάησλ ησλ νκάδσλ ζε αλνηρηή εθδήισζε. 
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2.3. Βαζηθέο Πξνϋπνζέζεηο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

Σχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ απαηηεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αλαθέξνληαη 

παξαθάησ: 

2.3.1. Σα όξηα ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

Ο Frey (1986) αλαθέξεη φηη νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο δελ ελδείθλπληαη όηαλ: 

Α) ε απφδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξέπεη λα είλαη εκθαλήο κέζσ γξαπηψλ 

εμεηάζεσλ κεηά ην ηέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο,  

Β) δελ ππάξρεη αξθεηφο δηαζέζηκνο ρξφλνο. 

Α) Απόδνζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαηά ην ηέινο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο δελ κπνξνχλ εχθνια λα εθαξκνζηνχλ ζ’ έλα 

εμεηαζηνθεληξηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ απνκλεκφλεπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο χιεο 

θαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Ταξαηφξε, 

2002), γηαηί δε ζηνρεχνπλ ζηελ εθκάζεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο χιεο, αιιά 

κάιινλ ζηελ εκβάζπλζε - θαηαλφεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ (πρ. καζεκαηηθψλ ηχπσλ, 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ) θαη ζηελ επίηεπμε εμεηδηθεπκέλσλ 

ζηφρσλ (π.ρ. νξγάλσζε κηαο έθζεζεο θσηνγξαθίαο ή αλέβαζκα κηαο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο) (Frey,1986, Φξπζαθίδεο, 1994).  

Πξάγκαηη, αλ αλαινγηζηνχκε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπνπ ζηηο ηάμεηο 

ηνπ Λπθείνπ νη καζεηέο/ηξηεο πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ε εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ είλαη πνιχ δχζθνιε. Μφλν ζε 

καζήκαηα πνπ δελ εμεηάδνληαη παλειιαδηθά (π.ρ. Πνιηηηθή Παηδεία, Θξεζθεπηηθά, 

Φπζηθή Αγσγή, Καιιηηερληθή Παηδεία) κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πηνζεηήζνπλ 

επθνιφηεξα ηέηνηεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη λα νδεγήζνπλ ηελ ηάμε ζε πην 

δεκηνπξγηθέο δξάζεηο. Αιιά ζην Λχθεην, ηα κε παλειιαδηθψο εμεηαζηέα καζήκαηα 

θξίλνληαη δεπηεξεχνληα απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη «δελ ράλνπλ ηνλ θαηξφ ηνπο» κε απηά, 

αιιά δίλνπλ φιε ηελ πξνζνρή θαη ην ρξφλν ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο εμεηάζεηο 

(Φσηίνπ & Σνπιηψηε, 2006). 

Δπίζεο, νη δπζθνιίεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ε θησρή 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε έιιεηςε παηδαγσγηθνχ πιηθνχ, νη πνιππιεζείο ηάμεηο, νη 

αληηδξάζεηο ησλ γνληψλ γηα ηε κε θάιπςε ηεο χιεο, ε θνχξαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά 
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ηελ εμέιημε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ είλαη θάπνηεο επηπιένλ δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη θαλείο ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπο.  

Β) Ο δηαζέζηκνο ρξόλνο 

Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηε δηεμαγσγή κηαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο είλαη 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα δχν ιφγνπο: 

Μηα Δξεπλεηηθή Δξγαζία θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηέξρεηαη απφ πνιιέο θάζεηο. Γηα 

λα εμειηρζνχλ φια νκαιά ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα ρξνληθά ηεο πεξηζψξηα, έηζη ψζηε 

λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ παξεκβνιή δηαιεηκκάησλ ελεκέξσζεο θαη 

αλαηξνθνδνηηθήο αλαζθφπεζεο. Σπρλά ηα ρξνληθά φξηα είλαη θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αλαιεθζεί πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε (Frey, 1986). 

Δπηπξφζζεηα, ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

απζηεξή νξγάλσζε, φπνπ θάζε δηδαθηηθή ψξα αληηζηνηρεί ζε έλα δηαθνξεηηθφ κάζεκα, ην 

νπνίν ειάρηζηα ζρεηίδεηαη απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ κε ην κάζεκα ηεο πξνεγνχκελεο ή ηεο 

επφκελεο ψξαο. Έηζη, είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ αιιεινζπλαξηνχκελεο απφ άπνςε 

πεξηερνκέλνπ δηδαθηηθέο ψξεο πνπ ζα ήηαλ θαηάιιειεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ λα πξνβιέπεηαη απφ ην Ψξνιφγην 

Πξφγξακκα ε χπαξμε ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηάιιεινπ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, αθνχ ε απιή έθθιεζε ή πξνηξνπή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε 

κεξηά ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο δελ αξθεί (Σάββα, 2005). 

2.3.2. Γηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

Ζ θιαζηθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο, κε ηα ζξαλία ηνπνζεηεκέλα ζε ζεηξέο ην έλα 

πίζσ απφ ην άιιν, πξνζαλαηνιίδεη ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ζην δάζθαιν, ζην δηδαθηηθφ 

βηβιίν θαη ζην ηεηξάδην αζθήζεσλ. Αλ ζέινπκε φκσο λα πεηχρνπκε κηα άιιε κνξθή 

κάζεζεο, φπσο είλαη ε Δξεπλεηηθή Δξγαζία, ζα πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε αλάινγα ην 

πεξηβάιινλ φπνπ γίλεηαη ε κάζεζε (Σάββα, 2005).  

Ζ δηαξξχζκηζε ησλ επίπισλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζηηο 

ηάμεηο πνπ εξγάδνληαη ζε νκάδεο πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε νπηηθή θαη αθνπζηηθή επαθή, ε «απνκφλσζε» ηεο θάζε νκάδαο απφ ηηο 

ππφινηπεο, λα εμαζθαιίδνληαη δηάδξνκνη κεηαθίλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο θαη εχθνιεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κέζσλ. Ζ δηαξξχζκηζε κπνξεί λα κελ είλαη κφληκε αιιά κπνξεί 

λα ελαιιάζζεηαη κε άιιεο κνξθέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλνληαη δηάθνξεο ζέζεηο φπσο 



35 
 

ε δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ζε ηεηξάγσλν ζρήκα κε ηελ έλσζε δχν ζξαλίσλ ή ζε ζρήκα Π 

φπνπ ελψλνληαη ηξία ζξαλία (Καλάθεο, 1987, Μαηζαγγνχξαο, 1987, Γεξβίζεο, 1998, 

Γεξκαλφο, 2003). 

2.3.3. πλεξγαζία κε εμσζρνιηθνύο 

Καηά ηελ νξγάλσζε κηαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζα ήηαλ πην δεκηνπξγηθφ λα δνζεί 

λσξίο απάληεζε ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Πνηνο επεξεάδεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ απηή; Πνηνο πξέπεη λα ιάβεη 

γλψζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο γηα νξγαλσηηθνχο, λνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο; 

 Τίλσλ ηε βνήζεηα ή άδεηα ρξεηαδφκαζηε; 

 Πνηνπο ζέινπκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε κε ηελ εξγαζία απηή; 

Αθνχ δνζεί απάληεζε ζ’ απηέο ηηο εξσηήζεηο, γίλεηαη θαλεξφ ζηα κέιε ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο πνηα πξφζσπα ζα πξέπεη λα ζεσξνχλ σο έκκεζνπο ζπλεξγάηεο.  

Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο εμσζρνιηθνχο θαη έκκεζα ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ηππηθά δεηήκαηα (π.ρ. εμαζθάιηζε ηππηθψλ εγθξίζεσλ). Κη απηφ 

γηαηί νη άηππεο επαθέο θαη γλσξηκίεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αμηφινγε πεγή πιεξνθνξηψλ, 

ζπκβνπιψλ θαη γλψζεσλ (Frey, 1986). Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Partin (1995), «[…] νη 

εμσζρνιηθνί ζπλεξγάηεο […] παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ 

θαη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηε κάζεζε εληφο ηεο ηάμεο κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ «πξαγκαηηθνχ θφζκνπ». […] Έλα επηπιένλ θέξδνο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηελ θνηλφηεηα, κε ην λα πξνζθαινχληαη νη γνλείο θαη άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο κε ηνπο λεαξνχο καζεηέο» (ζ. 

125). 

2.3.4. Ο ξόινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

Ζ εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ απαηηεί λα είλαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο φζν ην 

δπλαηφ πην αθαλήο. Απφ ην πξνζθήλην (παξαδνζηαθά νξγαλσκέλε δηδαζθαιία) ζα πξέπεη 

λα απνζπξζεί ζην παξαζθήλην, λα απνδερηεί, δειαδή, έλα λέν παηδαγσγηθφ ξφιν κε ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα: 

 Γξάζε από ην παξαζθήλην: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εξγάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

θαη δεκηνπξγεί εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ηνπ/ηεο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνζχξεηαη απφ ην πξνζθήλην ησλ δηαδηθαζηψλ. 
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 Παξνρή βνήζεηαο, όηαλ είλαη απαξαίηεηε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί 

θαη θαηεπζχλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, επεκβαίλνληαο κφλν φηαλ νη 

καζεηέο/ηξηεο ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ 

θαηά ην δπλαηφ φια ηα βήκαηα ηεο κεζφδνπ κφλνη ηνπο. 

 Τπνκνλή, όρη παξέκβαζε: είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, 

πνπ έρεη ζπλεζίζεη λα αηζζάλεηαη απνηειεζκαηηθφο θαη πεηπρεκέλνο κφλν 

εάλ νινθιεξψλεη ηε δηδαζθαιία κηαο ζπγθεθξηκέλεο χιεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο, λα δηαρεηξηζηεί ην λέν ηξφπν νξγάλσζεο 

ηνπ ρξφλνπ γηα ηε δηεμαγσγή δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ελφο Project (Frey, 

1986, Wurdinger et al., 2007). 

2.3.5. Δπηινγή ζέκαηνο κε βάζε ηα βηώκαηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

Μηα Δξεπλεηηθή Δξγαζία, γηα λα εκπλεχζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα βηψκαηά ηνπο θαη λα 

ηνπο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ (Frey, 1986, Σάββα, 2005, Φσηίνπ & Σνπιηψηε, 2006). 

Ο Shores (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Freiberg and Driscoll, 2000) ζεσξεί φηη ε 

ζεκαηνινγία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ πεγάδεη – πξνέξρεηαη απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

ίδησλ ησλ παηδηψλ, ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηα ελδηαθέξνληα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Ο Gardner, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Freiberg and Driscoll (2000), ζπκπιεξψλεη φηη ε 

νηθνγέλεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη, εθηφο απφ ηε ζεκαηνινγία, θαη ην πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν γίλεηαη πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ. 

Οη Katz and Chard (1992), ζηηο νδεγίεο ζσζηήο επηινγήο ζέκαηνο πνπ πξνηείλνπλ, 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηα εμήο: ην ζέκα, φρη κφλν ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηε δσή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη νη γλψζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ απφ ηελ εμέηαζή ηνπ 

λα ζεσξνχληαη ρξήζηκεο γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο (ζ. 14-16). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

Δθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

3.1. Ζ εηζαγσγή ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζην Νέν Λύθεην 

Οη Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζεζκνζεηήζεθαλ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2011 σο δηαθξηηή 

ελφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ ηνπ Νένπ Λπθείνπ (πξφηαζε ηνπ ΥΠΓΒΜΘ 2011, 

ΦΔΚ 1213, ηρ. Β΄/ 2011). Ζ εθπφλεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζχγρξνλεο 

αληηιήςεηο γηα ηε θχζε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδψλ 

θαη κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ δεθαεηίεο ηψξα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ 

ρσξψλ (Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, 2011). 

Σηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ Σχλζεησλ Γεκηνπξγηθψλ Δξγαζηψλ 

(Σ.Γ.Δ.), πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην Π.Γ. 246 /1998, ζην πιαίζην ηε εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο Αξζέλε. Σχκθσλα κε ην παξαπάλσ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ε εθπφλεζε κηαο 

ηνπιάρηζηνλ ζπλζεηηθήο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο ζε έλα εμεηαδφκελν κάζεκα ηεο επηινγήο 

ηνπ καζεηή θαηά ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ ήηαλ ππνρξεσηηθή, ελψ ζηελ Τξίηε 

(Γ΄) ηάμε ήηαλ πξναηξεηηθή. Σρεηηθέο κάιηζηα νδεγίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ απηνχ εθδφζεθαλ απφ ην Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.) ζην πιαίζην έξγνπ ηνπ 1
νπ

 Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε» (ΔΠΔΑΔΚ) κε 

ηίηιν: «Νέεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ζην Λχθεην» (Καζζσηάθεο, 2007) 

Σην πξφγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην Νέν Σρνιείν (Σρέδην Νφκνπ 

ΥΠΓΒΜΘ, 2010) παξνπζηάδνληαη νη θαηεπζπληήξηνη ζηφρνη γηα ηνλ καζεηή: “Σην Νέν 

Σρνιείν νη καζεηέο ζα αλαπηχζζνπλ ηαπηφρξνλα απηφλνκε δξάζε, ζπιινγηθφ θνηλσληθφ 

πλεχκα, θαη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη έηζη: α) Ο Μαζεηήο γίλεηαη «κηθξφο 

δηαλννχκελνο». β) Ο Μαζεηήο γίλεηαη «κηθξφο Δπηζηήκνλαο». (γ) Ο Μαζεηήο γίλεηαη 

«κηθξφο εξεπλεηήο». δ) Ο Μαζεηήο γίλεηαη «γισζζνκαζήο». ε) Ο Μαζεηήο γίλεηαη 

«ζπλεηδεηφο Έιιελαο Πνιίηεο - Πνιίηεο ηνπ θφζκνπ» ” (ζ. 1). 

Ζ παξνπζίαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα 

θαη ηελ αλάγθε ρξήζεο λέσλ ηερληθψλ πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ηελ ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ θαη νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα ησλ παξαθάησ παηδαγσγηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο, 

απνηεινχλ κελ θαηλνηνκία γηα ην ειιεληθφ ζρνιείν, είλαη, φκσο, θαζηεξσκέλεο απφ 
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δεθαεηίεο ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ ρσξψλ. Οη αξρέο απηέο , πνπ έρνπλ ήδε 

αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη:  

α) ε αξρή ηεο Γηεξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο ηεο Μάζεζεο,  

β) ε αξρή ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Σπλεξγαζίαο ησλ Καζεγεηψλ,  

γ) ε αξρή ηεο Οκαδηθήο Σπλεξγαζίαο ησλ Μαζεηψλ  

δ) ε αξρή ηεο Γηαθνξνπνίεζεο ζηελ Πξνζέγγηζε ηεο Μάζεζεο (Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, 2011). 

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, απφ ην Σεπηέκβξην ηνπ 2011 κέρξη 

θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, έρνπλ εθδνζεί απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο αξθεηέο 

εγθχθιηνη, δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο θαη ΦΔΚ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά αιιά θαη 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπο.  
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3.2. Αξρέο εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζην Λύθεην, ζύκθσλα κε ηηο 

εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

3.2.1. Πξόηαζε, Έγθξηζε θαη Δπνπηεία ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

Όπσο νξίδνπλ νη εηήζηεο εγθχθιηνη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο, εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Σεπηεκβξίνπ, ζπλέξρεηαη ν 

Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ ζε εηδηθή ζπλεδξία γηα λα εγθξίλεη ηα ζέκαηα ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα πξνηαζνχλ ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο ηεο Α΄ 

θαη Β΄ ηάμεο γηα λα επηιέμνπλ εθείλν πνπ ηνπο/ηηο ελδηαθέξεη. Οη ζεκαηηθνί ππξήλεο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ αληινχληαη θπξίσο απφ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ πνπ 

πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ, αιιά θαη απφ επίθαηξα ζέκαηα κε θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ή απφ 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ θαη ελδηαθέξνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο : 

«Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαηά ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα ηνπο εκπιέθνπλ ζε δηαδηθαζίεο 

δηεξεχλεζεο, αμηνπνηψληαο ην πεξηερφκελν, ηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα θαη ηηο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ, ψζηε λα γίλεηαη επθνιφηεξα απφ ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο ε ζπζρέηηζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ κε ελφηεηεο ησλ 

καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη» (εγθχθιηνο Υπνπξγείνπ Παηδείαο 179544/Γ2/26-10-2016, ζ. 

2). 

Τα ζέκαηα ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ εληάζζνληαη ζε ηέζζεξηο επξχηεξεο 

θαηεγνξίεο :  

α) «Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο»,  

β) «Τέρλε θαη Πνιηηηζκφο»,  

γ) «Τερλνινγία θαη Αλάπηπμε» θαη  

δ) «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ή ζπλδπαζκφο απηψλ. 

Σηελ ίδηα ζπλεδξία ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ νξίδεη ηνλ Υπνδηεπζπληή ή άιινλ/ε 

έκπεηξν/ε θαζεγεηή/ηξηα σο ζπληνληζηή/ζηξηα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ, κε θχξην ξφιν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ρξήζεο ρψξσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 

πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα. Οη καζεηέο/ηξηεο, αθνχ ελεκεξσζνχλ γηα ηα 

πξνηεηλφκελα ζέκαηα κε φπνην ηξφπν θξίλεη ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ πξνζθνξφηεξν, 

δειψλνπλ ην ζέκα ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο πξνηίκεζήο ηνπο. 
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Όζνλ αθνξά ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, ζηελ επνπηεία θαη 

θαζνδήγεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ αξρηθά πξνβιεπφηαλ λα ζπκκεηέρνπλ δχν 

εθπαηδεπηηθνί αλά ζέκα, αξθεί λα θξίλνληαλ νη εηδηθφηεηέο ηνπο απφ ην Σχιινγν 

Γηδαζθφλησλ ηνπ Λπθείνπ ζπλαθείο κε ην ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκα (εγθχθιηνο 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο 97364/Γ2/30-08-2011). Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2012 – 2013, φκσο, 

νξίδεηαη φηη «Η εξγαζία πνπ ζα επηιεγεί […] ζα επηβιέπεηαη απφ έλαλ εθπαηδεπηηθό. Σε 

πεξίπησζε πνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

ην σξάξηφ ηνπο, κπνξεί ε εξγαζία λα επηβιέπεηαη απφ δχν εθπαηδεπηηθνχο (ζπλδηδαζθαιία), 

έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη εθπαηδεπηηθφο ησλ εηδηθνηήησλ πνπ είραλ πξψηε αλάζεζε ην 

κάζεκα «Τερλνινγία» ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ (Υπνπξγηθή Απφθαζε (Υ.Α.) κε 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 118842/Γ2/04-09-2008, ΦΔΚ 1984 Β΄), εθφζνλ ππεξεηεί ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα θαη ηεξείηαη ε κε αξ. πξση. 100838/Γ2/17-09-2012 Υ.Α. γηα ηα αλψηαηα φξηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο.» (εγθχθιηνο 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο 105847/Γ2/13-09-2012). 

Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, αξρίδνπλ λα 

κπαίλνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ (ΠΔ02: 

Φηιφινγνη, ΠΔ03: Μαζεκαηηθνί, ΠΔ04: Φπζηθνί) ζηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ, θαηαξγήζεθε ε ζπλεπίβιεςε, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ 

κέρξη θαη ηέζζεξηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ σο πξψηε αλάζεζε ην 

κάζεκα ηεο Τερλνινγίαο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη αλαηέζεθε ζηνπο 

θαζεγεηέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ε ζηήξημε ησλ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ (Τερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ) γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ (Υ.Α. 

124062/Γ2/06-09-2013, εγθχθιηνη Υπνπξγείνπ Παηδείαο 120885/Γ2/03-09-2013 θαη 

141285/Γ2/08-09-2014). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εγθχθιην 141285/Γ2/08-09-2014 πξνβιέπνληαη ηα εμήο 

γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015: «… α) Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ 

επνπηεία θαη θαζνδήγεζε κέρξη δχν εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ αλά ηεηξάκελν, κε εμαίξεζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ησλ εηδηθνηήησλ ΠΔ02(θηιόινγνη), ΠΔ03(καζεκαηηθνί) θαη ΠΔ04 

(θπζηθνί), νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ελφο εξεπλεηηθνχ 

ζέκαηνο αλά ηεηξάκελν, εθόζνλ  

I. Απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ηνπο θαη  
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II. Γελ απαηηείηαη ε κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα γηα θάιπςε 

σξώλ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθείαο Γ/λζεο 

Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο.» (ζ. 1).  

Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 αλαηέζεθε εθ λένπ ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ε 

επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ (Υ.Α. 94588/Γ2/09-06-2016). 

Δπίζεο, έπαςε λα ηζρχεη «ε ζηήξημε απφ ηνπο θαζεγεηέο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην πιαίζην δχν 

δίσξσλ ηελ εβδνκάδα ησλ νκάδσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ…» (δηεπθξηληζηηθή εγθχθιηνο Υπνπξγείνπ Παηδείαο 152929/Γ2/19-

09-2016). 

 

3.2.2. Καζηέξσζε Εώλεο Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζην Χξνιόγην Πξόγξακκα 

Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 πξνβιεπφηαλ φηη νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ζηελ Α΄ 

ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην πιαίζην ζπλερφκελνπ ηξίσξνπ (ή 

ζπλερφκελνπ δίσξνπ θαη κηα ψξα ηελ ίδηα ή δηαθνξεηηθή εκέξα). Σε θάζε πεξίπησζε, ε 

ξχζκηζε ησλ «Εσλψλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» ζην Ψξνιφγην Πξφγξακκα ελαπφθεηηαη ζην 

Σχιινγν Γηδαζθφλησλ (εγθχθιηνο Υπνπξγείνπ Παηδείαο 97364/Γ2/30-08-2011).  

Τν επφκελν ζρνιηθφ έηνο (2012-2013) εηζάγνληαη θαη ζηε Β΄ ηάμε Γεληθνχ 

Λπθείνπ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο σο δηαθξηηή ελφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζπλερφκελνπ δίσξνπ (εγθχθιηνο Υπνπξγείνπ Παηδείαο 

47143/Γ2/27-04-2012).  

Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014 θαη εμήο, βάζεη ηνπ λφκνπ 4186/2013 (ΦΔΚ 

193/Α/17-9-2013) ην κάζεκα Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ζηε Β΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ γίλεηαη 

κνλφσξν θαη ζηελ Α΄ ηάμε Γεληθνχ Λπθείνπ δίσξν. 

 

3.2.3. Γεκηνπξγία «Σκεκάησλ Δλδηαθέξνληνο» 

Σχκθσλα κε ηηο εηήζηεο εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηηο νδεγίεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ην Βηβιίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011), ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα εμήο 

βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ «Τκεκάησλ Δλδηαθέξνληνο» (Τκήκα ελδηαθέξνληνο: «[…] 

Σε πεξίπησζε πινπνίεζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζε δψλε, δεκηνπξγνχληαη 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, απνηεινχκελεο απφ 16 έσο 20 καζεηέο» 

(Δγθχθιηνο 47143/Γ2/27-04-2012)): 
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Τελ πξψηε ψξα ζπλάληεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο / ηηο καζεηέο/ηξηεο, νη 

ηειεπηαίνη/εο ελεκεξψλνληαη γηα ηα ζέκαηα πνπ ελέθξηλε ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηαηχπσζε ησλ ζεκάησλ είλαη γεληθή θαη φηη ηα ζέκαηα θαη ε 

δηεξεχλεζή ηνπο ζα εμεηδηθεπηνχλ ζε ππν-ζέκαηα θαη ζε εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππν-

εξσηήκαηα απφ ηηο νκάδεο πνπ ζα ηα επηιέμνπλ. Οη καζεηέο/ηξηεο δειψλνπλ δχν 

πξνηηκήζεηο ζεκάησλ θαη κε βάζε ηελ πξψηε ηνπο πξνηίκεζε, φπνπ ηνχην είλαη εθηθηφ, νη 

εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ «Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο». Ψζηφζν, εάλ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θάπνηνη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο δελ θαηαζηεί δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζε 

ζέκα ηεο πξψηεο ηνπο πξνηίκεζεο, ζα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ επηινγή ζεκάησλ ζην 

επφκελν ηεηξάκελν. 

Σηε ζπλέρεηα, ηα «Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο» έρνπλ ηελ πξψηε ζπλάληεζή ηνπο 

θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα κε ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο θάζε ζέκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο εμήο ελέξγεηεο: λα ζπγθξνηήζνπλ ηηο καζεηηθέο 

νκάδεο, λα εμεηδηθεχζνπλ ην ζέκα θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηά ηνπ, λα θαηαλείκνπλ ην 

ζέκα θαη ηα ππν-ζέκαηα ζηηο νκάδεο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ρξνληθά ηηο δξάζεηο ηνπο.  

Ζ ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κηαο νκάδαο θαη κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ, πνπ πξέπεη απφ ηελ Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα λα απαζρνιήζεη εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο/ηξηεο, νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά ζην πεδίν ηεο πξάμεο. Ψζηφζν, επηβάιιεηαη απφ 

ηελ αξρή λα γίλεη κηα πξψηε ζπδήηεζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο πξνθεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε «Τκήκα Δλδηαθέξνληνο» ζα 

ιεηηνπξγεί ζην επίπεδν ησλ νκάδσλ θαη ζην επίπεδν ηεο Οινκέιεηαο (φηαλ, δειαδή, ζα 

δνπιεχνπλ φιεο νη νκάδεο καδί) θαη λα εμεγήζνπλ ηνπο ξφινπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ. 

Σηηο ζπλαληήζεηο ηεο Οινκέιεηαο ησλ νκάδσλ ελφο ηκήκαηνο ελδηαθέξνληνο ζα γίλνληαη 

αλαθνηλψζεηο, ζπγθξίζεηο, αλαιχζεηο ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ, αιιά θαη ζπδήηεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ (ζ. 31). 

 

3.2.4. ύλζεζε ησλ ζπλεξγαδόκελσλ νκάδσλ 

Σχκθσλα κε ην Βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (2011), θαηά ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ 

ηίζεληαη δχν θχξηα εξσηήκαηα: 

(1) πφζνη καζεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε νκάδα 

(2) κε πνηα θξηηήξηα ζα γίλεη ε επηινγή ησλ κειψλ θάζε νκάδαο (ζ. 48). 
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Ψο πξνο ην πξψην εξψηεκα, ν ειάρηζηνο αξηζκφο γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα νκάδα 

είλαη ηξία κέιε θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα έμη κέιε, δηφηη θαζψο 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθε, 

ρξνλνβφξα θαη δπζθίλεηε, νη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο θαη 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο δεκηνπξγίαο παζεηηθήο ζηάζεο θαη απνμέλσζεο ησλ κειψλ. 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ν ζπλήζεο αξηζκφο κειψλ ησλ νκάδσλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην 

είλαη ηέζζεξα κέιε (Vernette, 1998). Σε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θηάλεη ηα έμη κέιε, αιιά 

ηφηε ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο ιεηηνπξγνχλ δχν ηξηκειείο ππννκάδεο ή ηξεηο δηκειείο. 

Ψο πξνο ην δεχηεξν εξψηεκα, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

θαζνξίδνπλ ην αλ νη νκάδεο ζα είλαη νκνηνγελείο ή αλνκνηνγελείο. Γηα παηδαγσγηθνχο 

ιφγνπο, πξνθξίλνληαη ζπλήζσο νη αλνκνηνγελείο, σο πξνο ην επίπεδν καζεζηαθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ην θχιν, ηεηξακειείο νκάδεο, νη νπνίεο ηδεαηά ζπκπεξηιακβάλνπλ 

έλαλ/κηα καζεηή/ηξηα κε πςειή επίδνζε, δηφηη απηνί/εο, αλαιακβάλνληαο δηδαθηηθνχο 

ξφινπο εληφο ηεο νκάδαο, αλαγθάδνληαη λα αλαζπγθξνηήζνπλ ηε γλψζε ηνπο ζε αλψηεξν 

επίπεδν νξγάλσζεο θαη γελίθεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ εμεγήζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο. 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο ζπληζηνχλ εκβάζπλζε ηεο γλψζεο θαη ελίζρπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο (Partin, 1995; Arends, 1997). 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλνκνηνγέλεηαο θαη ηεο έληαμεο φισλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, 

πξνηείλεηαη απφ ην Βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (2011) ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο λα δεηνχλ 

απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα δειψζνπλ 4-5 καζεηέο/ηξηεο κε ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο ζα 

ήζειαλ λα απνηειέζνπλ νκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα λα θξνληίδνπλ λα ηνπο εληάμνπλ ζε 

νκάδα ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ, αλ είλαη δπλαηφλ, δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο/ηηο 

πξνηεηλφκελνπο/εο ζπκκαζεηέο/ηξηεο. 

Ο ζρεκαηηζκφο νκάδσλ κε βάζε απνθιεηζηηθά ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

θαζψο θαη ε ηπραία επηινγή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

πξνζνρή. Ο ζρεκαηηζκφο νκάδσλ κε βάζε ηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία κάιινλ νκνηνγελψλ νκάδσλ κε απμεκέλε ζπλνρή, αιιά θαη κε ξνπή πξνο 

θηιηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιφηξηεο πξνο ην έξγν ηνπο. Δπίζεο, κε ηνλ ηξφπν απηφ 

θάπνηνη/εο καζεηέο/ηξηεο κέλνπλ εθηφο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ζπκκαζεηψλ/ηξηψλ ηνπο. Γη’ 

απηφ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ καζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, πνπ δηαζθαιίδεη ιεηηνπξγηθέο ζπλζέζεηο θαη 

εληάζζεη φινπο/εο ζε θάπνηα νκάδα. Τέινο, ε ηπραία επηινγή κειψλ, πρ. κέζσ θιήξσζεο, 

ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή γηα ηε ζχλζεζε νκάδσλ κε καθξνπξφζεζκν 
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έξγν, φπσο απηφ ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ», δηφηη δεκηνπξγεί θαη κε ιεηηνπξγηθνχο 

ζπλδπαζκνχο, ηνπο νπνίνπο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απνθχγεη, φηαλ έρεη δπλαηφηεηεο 

παξέκβαζεο ζηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ (ζ. 49). 

3.2.5. Δξεπλεηηθά ρήκαηα Καηαλνκήο Θεκάησλ θαη Οξγάλσζεο νκάδσλ 

Έλα «Τκήκα Δλδηαθέξνληνο» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζεη ζηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηφο ηνπ νξγαλψλνληαο ηνπο/ηηο 16-20 καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζε επηκέξνπο νκάδεο, νη 

νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Σην Βηβιίν ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ (2011, ζ. 31-47) πξνηείλνληαη ηέζζεξα ελαιιαθηηθά ζρήκαηα νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνπλ ελλέα βαζηθνχο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πνπ 

είλαη νη εμήο:  

α. Ζ Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο 

β. Τν ζέκα θαη ην έξγν ησλ νκάδσλ. 

γ. Οη ξφινη ησλ κειψλ θαη ησλ ππννκάδσλ. 

δ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ κειψλ θάζε νκάδαο εληφο ηνπ Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο 

ε. Οη ζρέζεηο ησλ νκάδσλ κεηαμχ ηνπο θαη νη ελδηάκεζεο Οινκέιεηεο ηνπ Τκήκαηνο 

Δλδηαθέξνληνο 

ζη. Ζ πξνθαηαξηηθή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο. 

δ. Ο θάθεινο ηεο νκαδηθήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

ε. Ζ παξνπζίαζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζε εηδηθή εκεξίδα. 

ζ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο νκαδηθήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο θαη ηεο αηνκηθήο ζπκβνιήο 

ησλ κειψλ. 

Οη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ελαιιαθηηθψλ νξγαλσηηθψλ 

ζρεκάησλ, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα, εληνπίδνληαη θπξίσο ζηνλ ηξφπν 

θαηακεξηζκνχ ηνπ ζέκαηνο ζηηο νκάδεο, ν νπνίνο θαζνξίδεη ην έξγν ησλ νκάδσλ, ηε 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη ηε ζεκαζία ηεο Οινκέιεηαο θαη, ελ ηέιεη, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο. 

Τα ηξία πξψηα ζρήκαηα έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο, ελψ ην ηέηαξην εκθαλίδεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο – ηδηαηηεξφηεηεο. Σε φια ηα πξνηεηλφκελα ζρήκαηα είλαη θνηλνί νη δχν 

ηειεπηαίνη ηνκείο ιεηηνπξγίαο (Παξνπζίαζε θαη Αμηνιφγεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ), 

νη νπνίνη ζα παξνπζηαζηνχλ ζηηο ακέζσο επφκελεο ελφηεηεο. 
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Οη πξνηάζεηο απηέο απφ ην Βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (2011) είλαη ελδεηθηηθέο θαη 

ζε θακηά πεξίπησζε δεζκεπηηθέο γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ν/ε νπνίνο/α έρεη ηνλ ηειηθφ 

ιφγν ζηηο επηινγέο αλαθνξηθά κε ην ηκήκα ηνπ/ηεο. 

1
ν
 ρήκα: Σν ζέκα πξνζεγγίδεηαη ζε όιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο απηνηειώο από 

όιεο ηηο νκάδεο, νη νπνίεο θάλνπλ εζσηεξηθό θαηακεξηζκό ησλ ππνζεκάησλ.  

α. Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο: θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ ηεηξακήλνπ, ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ν/ε εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ 

Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο, γηα λα ζπδεηήζνπλ θνηλά 

δεηήκαηα, φπσο είλαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ζέκαηνο, ησλ ππν-ζεκάησλ θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ε αλάζεζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζε όιεο ηηο νκάδεο, ν ρσξηζκφο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε νκάδεο, ν ηεηξάκελνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ νκάδσλ, νη ηξφπνη 

επηινγήο, δηακφξθσζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πεγψλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

β. Θέκα θαη έξγν ησλ νκάδσλ: φιεο νη νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα εξεπλήζνπλ, 

παξάιιεια θαη απηνηειψο, ην ίδην ζέκα ζην ζχλνιν ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ. Γίλεηαη, δειαδή, 

εζσηεξηθφο επηκεξηζκφο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο εληφο ησλ νκάδσλ ζηηο επηκέξνπο ππννκάδεο 

ηνπο. Πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή, ελδν-νκαδηθή, θαηαλνκή ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο.  

Έξγν θάζε νκάδαο είλαη: (α) λα εμεηδηθεχζεη ηνλ γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο Οινκέιεηαο ηνπ Τκήκαηνο γηα ην ρξφλν, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

κεζφδνπο θαη ηα κέζα, (β) λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηηο επφκελεο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο 

ηελ έξεπλα ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη (γ) λα δεκηνπξγήζεη ηνλ θνηλφ Φάθειν 

ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, πνπ ζα παξνπζηάδεη πεξηγξαθηθά, εξκελεπηηθά θαη θξηηηθά ην 

ζέκα ηεο. Τν ελ ιφγσ ζρήκα πξνυπνζέηεη φηη δελ ζα ππάξμνπλ απψιεηεο ρξφλνπ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ. 

γ. Οη ξόινη ησλ κειώλ θαη ησλ ππννκάδσλ: Τα κέιε ησλ νκάδσλ αλαιακβάλνπλ 

εθ πεξηηξνπήο θαη θαηά πεξίπησζε ηνπο αλαγθαίνπο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο 

ξφινπο (ζπληνληζηήο, γξακκαηέαο, ρεηξηζηήο Ζ/Υ θιπ). Οη ππννκάδεο αλαιακβάλνπλ λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ πιηθφ αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. Καηά 

θαλφλα, νη ππννκάδεο αλακέλεηαη λα θάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ή θαη νιφθιεξε ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ εληφο ηεο ηάμεο θαη εληφο ησλ σξψλ ηεο δψλεο ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία, ελψ είλαη δπλαηφλ λα θάλνπλ 
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θαη εθηφο ηάμεο θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγή θαη ζρεηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ 

πξσηνγελνχο πιηθνχ.  

Τα κέιε δηαηεξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο εκεξνιφγην θαη ελεκεξψλνπλ ηνλ αηνκηθφ 

ηνπο θάθειν κε αληίγξαθα θαη παξαζηαηηθά ησλ εξγαζηψλ πνπ θάλνπλ θαζψο θαη φ,ηη 

άιιν ζρεηηθφ κε ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζην θνηλφ έξγν ηεο νκάδαο. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, ππνβάιινπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο εκεξνιφγην θαη ηνλ αηνκηθφ 

ηνπο θάθειν ζηνπο/ζηηο ππεχζπλνπο/εο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα ηα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαηά 

ηελ αηνκηθή βαζκνιφγεζε ησλ κειψλ. 

δ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ κειώλ θάζε νκάδαο εληόο ηνπ Σκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο: 

γηα λα δηαζθαιηζηεί ν ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, ηα κέιε θαη νη ππννκάδεο 

πξνζθνκίδνπλ ζηελ νκάδα ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζαλ θαη ηηο πξνεξγαζίεο ηνπο θαη 

αιιεινελεκεξψλνληαη. Ζ ελεκέξσζε απηή αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ ππν-ζεκάησλ, ζηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ εξεπλψλ, ζηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηζαλ, θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο. 

Ζ ζχλζεζε ησλ ππν-ζεκάησλ ζε κηα εληαία θαη ζπλεθηηθή ελφηεηα ζα γίλεηαη 

ζηαδηαθά θαη κεζνδηθά, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηελ θαζνδήγεζε, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, θπξίσο θαηά ηελ αλαδήηεζε «θνηλψλ ηφπσλ», αιιεινπρηψλ θαη ζρέζεσλ 

αηηηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα ζπλνιηθή Δξεπλεηηθή Έθζεζε ηεο Δξγαζίαο κε 

εζσηεξηθή ζπλνρή. Οη δηεξγαζίεο πνπ ζα ζπλζέηνπλ ηα ππν-ζέκαηα επηβάιιεηαη λα 

γίλνληαη κέζα ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ 

θαη ε παξαγσγή ελφο γλήζηα ζπλεξγαηηθνχ πξντφληνο, πνπ ζα είλαη έξγν ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηεο επνπηείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο φξνο απηφο αθνξά ζε φια ηα 

ελαιιαθηηθά ζρήκαηα. 

ε. Οη ζρέζεηο ησλ νκάδσλ θαη νη ελδηάκεζεο Οινκέιεηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Δλδηαθέξνληνο: Σε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φιεο νη νκάδεο ζπλαληψληαη θαη 

παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμαλ ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο. Σηηο Οινκέιεηεο 

γίλνληαη δηεηζδπηηθέο ζπδεηήζεηο θαη αιιεινελεκεξψζεηο, πξνθεηκέλνπ νη δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ή ηα ππνζέκαηα, ζηα νπνία ρσξίζηεθε, λα βξνπλ θαη λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζπλνρή ή ηελ πηζαλή αιιεινπρία πνπ ηα δηέπεη. 

Γίλνληαη, φκσο, θαη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα εξγαιεία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ ή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.  



47 
 

 
(Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 2011, ζ. 34) 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ησλ νκάδσλ ελζαξξχλνληαη λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα δεηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νκάδαο, 

αιιά θαη γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ θάλεη. Οη εξσηήζεηο, ηα ζρφιηα, ηα 

επηρεηξήκαηα θαη νη πξνηάζεηο πνπ αληαιιάζζνληαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο 

δεκηνπξγνχλ έλα γφληκν πιαίζην αλαζηνραζκνχ. Έηζη, θάζε νκάδα πξνρσξά ζηε ζχλζεζε 

ηεο δηθήο ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο, κε δηεπξπκέλν νξίδνληα πξνβιεκαηηζκνχ, έρνληαο πην 

πινχζηεο εηθφλεο θαη παξαζηάζεηο γηα ην ζέκα, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ελζσκαηψλνπλ 

δεκηνπξγηθά ζηνηρεία απφ ηηο εξγαζίεο ησλ άιισλ νκάδσλ. 

Γηα λα πεηχρεη, φκσο, ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα αλαθαιχςνπλ 

ζπλδέζεηο, ζπζρεηίζεηο ή αιιεινπρίεο κεηαμχ ησλ ππν-ζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα αθνχλε 

πξνζεθηηθά ηηο παξνπζηάζεηο ησλ άιισλ νκάδσλ, λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη λα δεηνχλ 

δηεπθξηλίζεηο, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ θαη φρη αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ. Εεηνχκελν είλαη ε δεκηνπξγία ζπιινγηθνχ πλεχκαηνο ζε φια ηα επίπεδα. Οη 

δηεξγαζίεο πνπ ζα ζπλζέηνπλ ηα ππν-ζέκαηα ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο, κέζα ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εξγαζία σο «ζπλεξγαηηθφ 

πξντφλ».  

Τέινο, ζηηο ελδηάκεζεο Οινκέιεηεο ζπδεηνχληαη θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νκάδσλ θαη αλαδεηνχληαη ιχζεηο ζε απηά. 
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ζη. Πξνθαηαξηηθή παξνπζίαζε εξγαζηώλ ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο: 

Αθνχ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, νη 

νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ ηηο πξψηεο αλαηξνθνδνηήζεηο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Οη εξσηήζεηο, θξίζεηο θαη 

πξνηάζεηο ησλ άιισλ νκάδσλ ιεηηνπξγνχλ αλαηξνθνδνηηθά θαη πξνεηνηκάδνπλ ηηο νκάδεο 

γηα ηελ επίζεκε παξνπζίαζή ηνπο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ ή ηνπ έηνπο θαηά ηελ εηδηθή 

εκεξίδα. 

δ. Φάθεινο νκαδηθήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο: νη νκάδεο νινθιεξψλνπλ ην 

Φάθειν ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηνπο, ν νπνίνο εκπεξηέρεη: (1) ηε γξαπηή «Έθζεζε ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο», πνπ πξνζεγγίδεη πεξηγξαθηθά, εξκελεπηηθά θαη θξηηηθά φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηφο ηνπο, εληάζζνληαο φκσο θαη εθείλα ηα ζηνηρεία απφ ηηο εξγαζίεο 

ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ πνπ θξίλνπλ πσο ζρεηίδνληαη θαη κε ην δηθφ ηνπο ζέκα, (2) ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ηα πάζεο θχζεσο παξαζηαηηθά, φπσο ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα, θπιιάδηα, πίλαθεο θ.ά. πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο επηκέξνπο έξεπλεο, (3) 

ην ηέρλεκα (π.ρ. εθαξκνγή, ηζηφηνπνο, ζπζθεπή) πνπ πηζαλφλ δεκηνχξγεζαλ θαη (4) 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, φπσο βίληεν, θσηνγξαθίεο, αθίζεο, θπιιάδηα, θσηνγξαθίεο 

θαηαζθεπψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ θ.ά. 
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2
ν
 ρήκα: Σν ζέκα θαηακεξίδεηαη ζε ππν-ζέκαηα θαη θάζε ππo-ζέκα εμεηάδεηαη 

απηνηειώο από κηα ή δπν νκάδεο, νη νπνίεο έρνπλ ηαθηέο ζπλαληήζεηο Οινκέιεηαο κε ηε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ νκάδσλ. 

α. Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο: θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ ηεηξακήλνπ, ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ν/ε εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ 

Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο, γηα λα ζπδεηήζνπλ θνηλά 

δεηήκαηα, φπσο είλαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ζέκαηνο, ησλ ππν-ζεκάησλ θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ε αλάζεζε ησλ ππν-ζεκάησλ ζηηο νκάδεο, ν ρσξηζκφο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζε νκάδεο, ν ηεηξάκελνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ νκάδσλ, νη ηξφπνη 

επηινγήο, δηακφξθσζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πεγψλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

β. Θέκα θαη έξγν ηεο θάζε νκάδαο: νη νκάδεο αλαιακβάλνπλ λα επεμεξγαζζνχλ 

έλα ή δχν ππν-ζέκαηα θαη φρη, φπσο ζην 1
ν
 ζρήκα, φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. Τν 

ζρήκα απηφ πξνζθέξεηαη γηα ζέκαηα κεγάιεο επξχηεηαο, ηα νπνία αλαιχεη ζε ππν-ζέκαηα 

ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο εηδηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζέκα ζρεηηθφ κε ηηο 

εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε αξθεηά ππν-ζέκαηα: (α) ε δηάθξηζε ζε 

παξάλνκεο θαη λφκηκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη νη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη 

επηπηψζεηο ηεο δηάθξηζεο, (β) ε ρεκεία ησλ λφκηκσλ ή/θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ θαη ε ρξήζε ηνπο ζηε θαξκαθνινγία, (γ) νη επηδξάζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

θαη ςπρηζκφ ησλ λφκηκσλ ή/θαη παξάλνκσλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη (δ) νη δηαδηθαζίεο 

θαη νη θνξείο απεμάξηεζεο απφ ηηο λφκηκεο ή/θαη παξάλνκεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. Οη 

νκάδεο αλαιακβάλνπλ από έλα ππν-ζέκα θαη ην επεμεξγάδνληαη απηόλνκα θαη 

απηνηειώο. 

Αλ ηα ππν-ζέκαηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηηο νκάδεο, ηφηε θάπνηεο αλαιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, αιιά κηθξφηεξα, ππν-ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ζπγγελείο 

δηαζηάζεηο.  

Έξγν θάζε νκάδαο είλαη απφ ηελ πξψηε αθφκε ζπλάληεζε: (α) λα εμεηδηθεχζεη κε 

βάζε ην ζέκα ηεο ηνλ γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο γηα ην 

ρξφλν, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα, (β) λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έξεπλα 

ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη (γ) λα δεκηνπξγήζεη έλα Φάθειν Δξεπλεηηθήο 

Δξγαζίαο πνπ ζα πξνζεγγίδεη πεξηγξαθηθά, εξκελεπηηθά θα θξηηηθά ην δηθφ ηεο ππν-ζέκα. 
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γ. Οη ξόινη ησλ κειώλ θαη ησλ ππννκάδσλ: Τα κέιε ησλ νκάδσλ αλαιακβάλνπλ 

εθ πεξηηξνπήο θαη θαηά πεξίπησζε ηνπο αλαγθαίνπο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο 

ξφινπο (ζπληνληζηήο, γξακκαηέαο, ρεηξηζηήο Ζ/Υ θιπ). Οη ππννκάδεο αλαιακβάλνπλ λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ πιηθφ αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. Καηά 

θαλφλα, νη ππννκάδεο αλακέλεηαη λα θάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ή θαη νιφθιεξε ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ εληφο ηεο ηάμεο θαη εληφο ησλ σξψλ ηεο δψλεο ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία, ελψ είλαη δπλαηφλ λα θάλνπλ 

θαη εθηφο ηάμεο θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγή θαη ζρεηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ 

πξσηνγελνχο πιηθνχ.  

Τα κέιε δηαηεξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο εκεξνιφγην θαη ελεκεξψλνπλ ηνλ αηνκηθφ 

ηνπο θάθειν κε αληίγξαθα θαη παξαζηαηηθά ησλ εξγαζηψλ πνπ θάλνπλ θαζψο θαη φ,ηη 

άιιν ζρεηηθφ κε ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζην θνηλφ έξγν ηεο νκάδαο. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, ππνβάιινπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο εκεξνιφγην θαη ηνλ αηνκηθφ 

ηνπο θάθειν ζηνπο/ζηηο ππεχζπλνπο/εο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα ηα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαηά 

ηελ αηνκηθή βαζκνιφγεζε ησλ κειψλ. 

δ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ κειώλ θάζε νκάδαο εληόο ηεο ηάμεο: γηα λα δηαζθαιηζηεί 

ν ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, ηα κέιε θαη νη ππννκάδεο πξνζθνκίδνπλ ζηελ 

νκάδα ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζαλ θαη ηηο πξνεξγαζίεο ηνπο θαη αιιεινελεκεξψλνληαη. 

Ζ ελεκέξσζε απηή αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ ππν-ζεκάησλ, ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

εξεπλψλ, ζηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ, θαζψο θαη 

ζηνπο ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο. 

 
(Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 2011, ζ. 37) 
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Ζ ζχλζεζε ησλ ππν-ζεκάησλ ζε κηα εληαία θαη ζπλεθηηθή ελφηεηα ζα γίλεηαη 

ζηαδηαθά θαη κεζνδηθά, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηελ θαζνδήγεζε φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ηνπ/ηεο 

επηβιέπνληνο/νπζαο εθπαηδεπηηθνχ, θπξίσο κε ηελ αλαδήηεζε θνηλψλ ηφπσλ, 

αιιεινπρηψλ θαη ζρέζεσλ αηηηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα ζπλνιηθή Δξεπλεηηθή 

Έθζεζε ηεο Δξγαζίαο κε εζσηεξηθή ζπλνρή. Οη δηεξγαζίεο πνπ ζα ζπλζέηνπλ ηα ππν-

ζέκαηα επηβάιιεηαη λα γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, κέζα ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ θαη ε παξαγσγή ελφο γλήζηα 

ζπλεξγαηηθνχ πξντφληνο, πνπ ζα είλαη έξγν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηεο επνπηείαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

ε. νη ζρέζεηο ησλ νκάδσλ θαη νη ελδηάκεζεο Οινκέιεηεο: νη νκάδεο ζπλαληψληαη 

ζε Οινκέιεηα, γηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ δηθνχ ηνπο ππν-ζέκαηνο θαη 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ άιισλ ππν-ζεκάησλ. Σηηο Οινκέιεηεο 

γίλνληαη δηεηζδπηηθέο ζπδεηήζεηο θαη αιιεινελεκεξψζεηο, πξνθεηκέλνπ νη δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ή ηα ππν-ζέκαηα ζηα νπνία ρσξίζηεθε, λα βξνπλ θαη λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζπλνρή ή ηελ πηζαλή αιιεινπρία πνπ ηα δηέπεη. 

Γίλνληαη, φκσο, θαη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα εξγαιεία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ ή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Γηα λα πεηχρεη, φκσο, ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα αλαθαιχςνπλ 

ζπλδέζεηο, ζπζρεηίζεηο ή αιιεινπρίεο κεηαμχ ησλ ππν-ζεκάησλ, ρξεηάδεηαη λα αθνχλε 

πξνζεθηηθά ηηο παξνπζηάζεηο ησλ άιισλ νκάδσλ, λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη λα δεηνχλ 

δηεπθξηλίζεηο, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Έηζη, θάζε νκάδα ζα πξνρσξήζεη ζηε ζχλζεζε ηνπ 

δηθνχ ηεο ππν-ζέκαηνο, ελζσκαηψλνληαο δεκηνπξγηθά ζηνηρεία απφ ηα ππν-ζέκαηα ησλ 

άιισλ. Οη δηεξγαζίεο απηέο επηβάιιεηαη λα γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, εληφο ηεο 

ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εξγαζία σο «ζπλεξγαηηθφ πξντφλ». 

Τέινο, ζηηο ελδηάκεζεο Οινκέιεηεο ζπδεηνχληαη θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νκάδσλ θαη αλαδεηνχληαη ιχζεηο ζε απηά. 

ζη. Πξνθαηαξηηθή παξνπζίαζε εξγαζηώλ ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο: 

Αθνχ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, νη 

νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ ηηο πξψηεο αλαηξνθνδνηήζεηο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Οη εξσηήζεηο, θξίζεηο θαη 

πξνηάζεηο ησλ άιισλ νκάδσλ ιεηηνπξγνχλ αλαηξνθνδνηηθά θαη πξνεηνηκάδνπλ ηηο νκάδεο 



52 
 

γηα ηελ επίζεκε παξνπζίαζή ηνπο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ ή ηνπ έηνπο θαηά ηελ εηδηθή 

εκεξίδα. 

δ. Φάθεινο νκαδηθήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο: νη νκάδεο νινθιεξψλνπλ ην 

Φάθειν ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηνπο, ν νπνίνο εκπεξηέρεη: (1) ηε γξαπηή «Έθζεζε ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο», πνπ πξνζεγγίδεη πεξηγξαθηθά, εξκελεπηηθά θαη θξηηηθά φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηφο ηνπο, εληάζζνληαο, φκσο θαη εθείλα ηα ζηνηρεία απφ ηηο εξγαζίεο 

ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ πνπ θξίλνπλ πσο ζρεηίδνληαη θαη κε ην δηθφ ηνπο ζέκα, (2) ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ηα πάζεο θχζεσο παξαζηαηηθά, φπσο ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα, θπιιάδηα, πίλαθεο θ.ά. πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο επηκέξνπο έξεπλεο, (3) 

ην ηέρλεκα (π.ρ. εθαξκνγή, ηζηφηνπνο, ζπζθεπή) πνπ πηζαλφλ δεκηνχξγεζαλ θαη (4) 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, φπσο βίληεν, θσηνγξαθίεο, αθίζεο, θπιιάδηα, θσηνγξαθίεο 

θαηαζθεπψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ θ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

3
ν
 ρήκα: Σν ζέκα θαηακεξίδεηαη ζε δύν ππν-ζέκαηα, νη νκάδεο αλαιακβάλνπλ 

έλα ππν-ζέκα θαη ζπλεξγάδνληαη αλά δύν νκάδεο κε δηαθνξεηηθά ζέκαηα, γηα λα 

εληνπίζνπλ ηνπο «θνηλνύο ηόπνπο» ησλ δύν ππν-ζεκάησλ. 

α. Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο: ζηελ πξψηε 

ζπλάληεζε ν/ε εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο 

Δλδηαθέξνληνο, γηα λα ζπδεηήζνπλ θνηλά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ 

ζέκαηνο, ησλ δχν ππφ-ζεκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ε αλάζεζε ησλ ππν-

ζεκάησλ ζε δεχγε νκάδσλ, ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε νκάδεο, ν ηεηξάκελνο 

πξνγξακκαηηζκφο ησλ νκάδσλ, νη ηξφπνη επηινγήο, δηακφξθσζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

πεγψλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

β. Θέκα θαη έξγν ηεο νκάδαο: νη νκάδεο δελ αλαιακβάλνπλ λα επεμεξγαζζνχλ 

φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, αιιά ην ζέκα ρσξίδεηαη ζε 

δχν ππν-ζέκαηα, πνπ θηλνχληαη ζε δχν δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο πεδία, φπσο γηα παξάδεηγκα 

είλαη ην θπζηθφ θαη ην θνηλσληθφ, θαη θάζε νκάδα αλαιακβάλεη έλα απφ ηα δχν ππφ-

ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα 

εμεηαζζνχλ (α) απφ ηε ρεκηθή ηνπο δηάζηαζε θαη (β) ηε δηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ θαη επηπηψζεσλ. Τν ζέκα ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί 

(α) απφ ηε ρεκηθή θαη βηνινγηθή ηνπ πιεπξά θαη (β) απφ ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή (πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε) πιεπξά. 

Ζ πξψηε θαη ε ηξίηε νκάδα αλαιακβάλνπλ ην πξψην ππφ-ζέκα θαη ε δεχηεξε θαη 

ηέηαξηε νκάδα ην δεχηεξν ππφ-ζέκα. Οη νκάδεο επεμεξγάδνληαη απηνηειψο ην ππν-ζέκα 

ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη αλά δεχγε (ε 1
ε
 κε ηε 2

ε
 θαη ε 3

ε
 κε ηελ 4

ε
) γηα λα εληνπίζνπλ ηα 

ζεκεία ηνκήο ή ηνπο «θνηλνχο ηφπνπο» ησλ δχν ππφ-ζεκάησλ. 

Έξγν, ινηπφλ, θάζε νκάδαο είλαη: (α) λα νινθιεξψζεη ηελ έξεπλα θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ θάθειν πνπ ζα πξνζεγγίδεη πεξηγξαθηθά, εξκελεπηηθά θαη θξηηηθά ην 

δηθφ ηεο ππφ-ζέκα θαη (β) λα ζπλεξγαζζεί κε ηελ άιιε νκάδα κε ην δηαθνξεηηθφ ππφ-ζέκα 

γηα λα αλαδεηήζνπλ ηηο κεηαμχ ησλ δχν ππφ-ζεκάησλ δηαζπλδέζεηο θαη λα εληάμεη ζηνλ 

θάθειν ηα ζηνηρεία δηαζχλδεζεο πνπ θξίλεη φηη ζρεηίδνληαη κε ην δηθφ ηεο ππν-ζέκα.  

γ. Οη ξόινη ησλ κειώλ θαη ησλ ππννκάδσλ: Τα κέιε ησλ νκάδσλ αλαιακβάλνπλ 

εθ πεξηηξνπήο θαη θαηά πεξίπησζε ηνπο αλαγθαίνπο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο 

ξφινπο (ζπληνληζηήο, γξακκαηέαο, ρεηξηζηήο Ζ/Υ θιπ). Οη ππννκάδεο αλαιακβάλνπλ λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ πιηθφ αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. Καηά 
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θαλφλα, νη ππννκάδεο αλακέλεηαη λα θάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ή θαη νιφθιεξε ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ εληφο ηεο ηάμεο θαη εληφο ησλ σξψλ ηεο δψλεο ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία, ελψ είλαη δπλαηφλ λα θάλνπλ 

θαη εθηφο ηάμεο θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγή θαη ζρεηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ 

πξσηνγελνχο πιηθνχ.  

Τα κέιε δηαηεξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο εκεξνιφγην θαη ελεκεξψλνπλ ηνλ αηνκηθφ 

ηνπο θάθειν κε αληίγξαθα θαη παξαζηαηηθά ησλ εξγαζηψλ πνπ θάλνπλ θαζψο θαη φ,ηη 

άιιν ζρεηηθφ κε ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζην θνηλφ έξγν ηεο νκάδαο. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, ππνβάιινπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο εκεξνιφγην θαη ηνλ αηνκηθφ 

ηνπο θάθειν ζηνπο/ζηηο ππεχζπλνπο/εο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα ηα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαηά 

ηελ αηνκηθή βαζκνιφγεζε ησλ κειψλ. 

δ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ κειώλ θάζε νκάδαο εληόο ηεο ηάμεο: γηα λα δηαζθαιηζηεί 

ν ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, ηα κέιε θαη νη ππννκάδεο πξνζθνκίδνπλ ζηελ 

νκάδα ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζαλ θαη ηηο πξνεξγαζίεο ηνπο θαη αιιεινελεκεξψλνληαη. 

Ζ ελεκέξσζε απηή αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ ππν-ζεκάησλ, ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ 

εξεπλψλ, ζηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ, θαζψο θαη 

ζηνπο ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο. 

Ζ ζχλζεζε ησλ ππν-ζεκάησλ ζε κηα εληαία θαη ζπλεθηηθή ελφηεηα ζα γίλεηαη 

ζηαδηαθά θαη κεζνδηθά, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηελ θαζνδήγεζε φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ηνπ/ηεο 

επηβιέπνληνο/νπζαο εθπαηδεπηηθνχ, θπξίσο κε ηελ αλαδήηεζε θνηλψλ ηφπσλ, 

αιιεινπρηψλ θαη ζρέζεσλ αηηηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα ζπλνιηθή Δξεπλεηηθή 

Έθζεζε ηεο Δξγαζίαο κε εζσηεξηθή ζπλνρή. Ηδηαίηεξα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηελ νκάδα 

ε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ νκάδα ηνπ άιινπ ππφ-ζέκαηνο θαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ πξντφληνο. Οη δηεξγαζίεο πνπ ζα ζπλζέηνπλ ηα ππν-ζέκαηα 

επηβάιιεηαη λα γίλνληαη ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, εληφο ηεο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ θαη ε παξαγσγή ελφο γλήζηα ζπλεξγαηηθνχ 

πξντφληνο, πνπ ζα είλαη έξγν ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηεο επνπηείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ε. Οη ζρέζεηο ησλ νκάδσλ θαη νη ελδηάκεζεο Οινκέιεηεο: φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ην παξφλ ζρήκα πξνβιέπεη ζηελή ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ αλά δχν, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηα ζεκεία επαθήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ησλ δχν ππφ-ζεκάησλ. Τα ζεκεία δηαζχλδεζεο ησλ δχν ππφ-ζεκάησλ, κεηά ηε 

δη-νκαδηθή ζπλεξγαζία, ηα εληάζζεη θάζε νκάδα κε ην δηθφ ηεο ηξφπν σο ηειεπηαία 
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ελφηεηα ζηελ εξεπλεηηθή έθζεζή ηεο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ απνηειεί ην 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ζρήκαηνο απηνχ θαη ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

καζήκαηνο, κέζα ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εξγαζία, σο «ζπλεξγαηηθφ 

πξντφλ». 

Δθηφο απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ αλά δχν, επηβάιιεηαη λα γίλνληαη θαη 

ελδηάκεζεο Οινκέιεηεο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ, φπνπ παξνπζηάδνληαη θαη 

ζπδεηνχληαη ζέκαηα ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ θαη ησλ θνηλψλ ηφπσλ ησλ δχν 

δηαζηάζεσλ. Έηζη, νη νκάδεο θαη ηα δεχγε ησλ νκάδσλ αιιειν-αλαηξνθνδνηνχληαη θαη 

δηεπξχλνπλ ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο. Τέινο, ζηηο ελδηάκεζεο 

Οινκέιεηεο ζπδεηνχληαη θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηελ 

ηήξεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νκάδσλ θαη 

αλαδεηνχληαη ιχζεηο ζε απηά. 

 
(Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 2011, ζ. 41) 

ζη. Πξνθαηαξηηθή παξνπζίαζε εξγαζηώλ ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο: 

Αθνχ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, νη 

νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ ηηο πξψηεο αλαηξνθνδνηήζεηο απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Οη εξσηήζεηο, θξίζεηο θαη 

πξνηάζεηο ησλ άιισλ νκάδσλ ιεηηνπξγνχλ αλαηξνθνδνηηθά θαη πξνεηνηκάδνπλ ηηο νκάδεο 

γηα ηελ επίζεκε παξνπζίαζή ηνπο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ ή ηνπ έηνπο θαηά ηελ εηδηθή 

εκεξίδα. Οη εξγαζίεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη δηαδνρηθά, γηα λα 
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είλαη εχθνιν ζηηο νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ ζηελ Οινκέιεηα ηα ζεκεία επαθήο ησλ δχν 

ππν-ζεκάησλ. 

δ. Φάθεινο νκαδηθήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο: νη νκάδεο νινθιεξψλνπλ ην 

Φάθειν ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηνπο, ν νπνίνο εκπεξηέρεη: (1) ηε γξαπηή «Έθζεζε ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο», πνπ πξνζεγγίδεη πεξηγξαθηθά, εξκελεπηηθά θαη θξηηηθά φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηφο ηνπο, εληάζζνληαο, φκσο θαη εθείλα ηα ζηνηρεία απφ ηηο εξγαζίεο 

ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ πνπ θξίλνπλ πσο ζρεηίδνληαη θαη κε ην δηθφ ηνπο ζέκα, (2) ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ηα πάζεο θχζεσο παξαζηαηηθά, φπσο ζπκπιεξσκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα, θπιιάδηα, πίλαθεο θ.ά. πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο επηκέξνπο έξεπλεο, (3) 

ην ηέρλεκα (π.ρ. εθαξκνγή, ηζηφηνπνο, ζπζθεπή) πνπ πηζαλφλ δεκηνχξγεζαλ θαη (4) 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, φπσο βίληεν, θσηνγξαθίεο, αθίζεο, θπιιάδηα, θσηνγξαθίεο 

θαηαζθεπψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ θ.ά. 
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4
ν
 ρήκα: Σν ζέκα πξνζεγγίδεηαη κέζσ ελόο θξηηηθά εξκελεπηηθνύ θύθινπ ζε 

ηέζζεξηο θάζεηο, από ηξεηο νκάδεο θαη ηελ νινκέιεηά ηνπο. 

α. Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα ηνπ Σκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο: θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ ηεηξακήλνπ, ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ν/ε εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη ηελ 

Πξνγξακκαηηθή Οινκέιεηα ηνπ Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο, γηα λα ζπδεηήζνπλ θνηλά 

δεηήκαηα, φπσο είλαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ, ε αλάζεζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζε όιεο ηηο νκάδεο, ν ρσξηζκφο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ζε νκάδεο, ν ηεηξάκελνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ νκάδσλ, νη ηξφπνη 

επηινγήο, δηακφξθσζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πεγψλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

β. Θέκα θαη έξγν ησλ νκάδσλ ηνπ Σκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο: Απηφ ην ζρήκα 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο δελ δηαθξίλεη ην ζέκα ζε ππν-ζέκαηα. Αληίζεηα, ην πξνζεγγίδεη 

ζηελ ζπλνιηθή ηνπ ζεψξεζε, δνκή θαη ζεκειίσζε, κέζσ ηεζζάξσλ θάζεσλ. Έηζη, νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, κεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ζε ηξεηο νκάδεο, ζπλεξγάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηξέμνπλ παξάιιεια φιεο ηηο θάζεηο ηεο εμέιημεο ηεο Δξεπλεηηθήο 

Δξγαζίαο. Δπίζεο, ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, (α) παξνπζηάδνπλ ζηελ Οινκέιεηα ηηο ζθέςεηο, 

ηηο «καξηπξίεο», ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο εξκελείεο πνπ ζπλζέηνπλ ην λφεκα θάζε θάζεο, 

(β) παξαθνινπζνχλ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ άιισλ θαη (γ) ζπλνκηινχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηήζνπλ έλα λέν, πεξηζζφηεξν δηεηζδπηηθφ λφεκα θαη λα ζπλερίζνπλ ζηελ επφκελε 

θάζε.  

Έξγν, ινηπφλ, ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ «Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο» είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ – κέζσ επαλαιακβαλφκελσλ ζπλνκηιηψλ ζηηο ηξεηο νκάδεο θαη ζηελ 

Οινκέιεηα- ηελ πινχζηα «εηθφλα» ηνπ δεηήκαηνο πνπ πξαγκαηεχνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ην 

εξκελεχζνπλ θξηηηθά θαη λα πξνηείλνπλ δεκηνπξγηθέο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο. Σηε 

δεκηνπξγία απηήο ηεο πινχζηαο «εηθφλαο» ζπλεξγνχλ νη πνιιέο πξσηνγελείο έξεπλεο πνπ 

θάλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο.  

Τν έξγν ηνπ «Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο» ζα ζπγθεληξψλεηαη ζε έλαλ θάθειν, φπνπ 

ν πεξηγξαθηθφο, εξκελεπηηθφο θα θξηηηθφο ιφγνο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ, 

απνηέιεζκα ησλ ζπλνκηιηψλ θαη δηαβνπιεχζεσλ ζηηο νκάδεο θαη ζηελ Οινκέιεηα, ζα 

αγθαιηάδεη ην ζέκα, ρσξίο λα ην θαηαηέκλεη ζε κέξε πνπ αδπλαηνχλ λα επαλαζπλδεζνχλ. 

Αλ, γηα παξάδεηγκα, ε Δξεπλεηηθή Δξγαζία έρεη σο ζέκα «Τν Απηνθίλεην, ρξήζεηο, 

θαηαρξήζεηο θαη θξίζεηο», ηφηε νη ηξεηο νκάδεο ζα δνπιέςνπλ, παξάιιεια, πάλσ ζε 
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δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζηαδηαθά θαη κεζνδηθά κέζα απφ ηέζζεξηο θάζεηο: 

(α) μεθηλνχλ απφ ηελ Πξψηε Φάζε – «Δκείο θαη ηα ηξνρνθφξα»-, θαηά ηελ νπνία νη 

καζεηέο/ηξηεο ηνπνζεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην ζέκα, (β) ζπλερίδνπλ ζηε Γεχηεξε Φάζε –

«Ζ πφιε, νη πνιίηεο θαη ηα ηξνρνθφξα»-, θαηά ηελ νπνία ην ζέκα απνθηά ηηο ρσξηθέο 

ζπληεηαγκέλεο ηεο πφιεο, ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζπλδέεηαη κε ηε δσή ησλ ίδησλ ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπο, (γ) πξνρσξνχλ ζηελ Τξίηε Φάζε –«Ζ πνιηηηθή γχξσ απφ ηα 

ηξνρνθφξα»-, θαηά ηελ νπνία έξρνληαη ζην πξνζθήλην νη θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηε κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία ηεο πφιεο, σο δεκφζην αγαζφ θαη (δ) 

νινθιεξψλνληαη κε ηελ Τέηαξηε Φάζε –«Κξηηηθή θαη απηνθξηηηθή πξνζέγγηζε – νη Άιινη, 

Πξνηάζεηο, Γξάζεηο»-, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο ζα εθθέξνπλ θξηηηθφ ιφγν γηα ηα 

ηεθηαηλφκελα ζε ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν θαη απηνθξηηηθφ ιφγν 

απέλαληη ζηηο δηθέο ηνπο επηινγέο θαη ζηα δηθά ηνπο πξφηππα, ελψ, ηαπηφρξνλα, ζα 

ζηξέθνπλ ην βιέκκα ηνπο, ζηνπο «άιινπο», ζηνπο ζηγφκελνπο ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε 

ηεο γεο. 

γ. Οη νκάδεο θαη νη ξόινη ησλ κειώλ ηνπο: νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο 

Δλδηαθέξνληνο ζα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο νκάδεο εξγαζίαο. Οη νκάδεο εξγαζίαο, πνπ 

δηαηεξνχλ ηε ζχλζεζή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, κεηά ηε ζχλζεζή ηνπο 

επηιέγνπλ απφ έλα «φλνκα» ε θαζεκία θαη πηνζεηνχλ έλα ζχκβνιν δηθήο ηνπο έκπλεπζεο, 

ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ νκάδσλ. 

Ο θεληξηθφο ξφινο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζηηο νκάδεο είλαη ν ξφινο ησλ 

ζπλνκηιεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλαο ζπλεξγαηηθφο ιφγνο. Σ’ απηφλ ηνλ ξφιν 

ρξεηάδεηαη λα αζθεζνχλ ζπλεηδεηά θαη κεζνδηθά φινη νη καζεηέο θαη φιεο νη καζήηξηεο 

ηνπ «Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο». 

Τέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ηα κέιε δηαηεξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο εκεξνιφγην, φπνπ 

αλαγξάθνπλ ηηο εκεξνκελίεο εκπινθήο ηνπο θαη παξάδνζεο αηνκηθψλ εξγαζηψλ θαη 

ζεκεηψλνπλ ζθέςεηο, ζρφιηα θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην θνηλφ έξγν θαη ηελ αηνκηθή ηνπο 

ζπκβνιή. Δπίζεο, ηα κέιε ελεκεξψλνπλ θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπο θάθειν κε αληίγξαθα θαη 

παξαζηαηηθά ησλ εξγαζηψλ πνπ θάλνπλ θαη φ,ηη άιιν ζρεηηθφ κε ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή 

ζην θνηλφ έξγν ηεο νκάδαο. Σην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ ππνβάιινπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο 

εκεξνιφγην θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπο θάθειν ζηνπο/ζηηο ππεχζπλνπο/εο εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα 

ην ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηελ αηνκηθή βαζκνιφγεζε ησλ κειψλ. 
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δ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ κειώλ θάζε νκάδαο: φιεο νη νκάδεο ζπλεξγάδνληαη κε 

βάζε θνηλφ «πιαίζην πξνβιεκαηηζκνχ» θάζε θνξά, θνηλά παηδαγσγηθά πιηθά (π.ρ. 

θαξηειάθηα, εηθνλίδηα), θείκελα, εξσηεκαηνιφγηα, θνηλνχο νδεγνχο ζπλέληεπμεο θαη θνηλά 

θχιια εξγαζίαο γηα ηελ έξεπλα. Έηζη, θάζε δήηεκα, εξψηεκα, πξνβιεκαηηζκφο ή 

δεκηνχξγεκα, γίλεηαη αληηθείκελν δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο, γηα λα νδεγήζεη άιινηε ζε 

έλα νινθιεξσκέλν «ηέρλεκα» - ηνηρνγξαθία ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη θαη 

απνηππψλεη νπηηθά ηε θάζε εμέιημεο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, άιινηε ζε έλα 

ζπλνπηηθό θείκελν πνπ δηαζαθελίδεη ηα δεηήκαηα, εξσηήκαηα, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, 

άιινηε ζηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε κηαο δηδαθηηθήο ηερληθήο (πρ. παηρλίδη ξφισλ) 

θαη άιινηε ζε θνηλσληθή δξάζε (π.ρ. δηαλνκή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ). 

Αλ, σζηφζν, ππάξρνπλ εξσηεκαηνιφγηα ή θχιια εξγαζίαο γηα έξεπλεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ πνιιέο παξακέηξνπο ή θαηεγνξίεο, ηφηε νη απαξαίηεηεο έξεπλεο, ε 

επεμεξγαζία ηνπο θαη ε δεκηνπξγία πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ, ζα γίλεηαη απφ νκάδεο δχν, 

ηξηψλ ή ηεζζάξσλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ζ εξκελεία, φκσο, ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη 

ζηηο νκάδεο θαη ζα θαηαιήγεη ζε έλα ζπλνπηηθφ θείκελν (ην θείκελν ηεο νκάδαο). Καηά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη, πάλησο, κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε θάζεο, φια ηα 

ζπλεξγαηηθά δεκηνπξγήκαηα ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ Οινκέιεηα. 

ε. Οη ζρέζεηο ησλ νκάδσλ θαη νη ελδηάκεζεο Οινκέιεηεο: ε ζρέζε θάζε νκάδαο 

κε ηηο ππφινηπεο απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν απηνχ ηνπ ζρήκαηνο. Καη απηφ δηφηη φιεο 

νη νκάδεο απφ θνηλνχ ζε Οινκέιεηα, κέζσ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ δηαιφγσλ θαη 

δηαβνπιεχζεσλ, ζπγθξνηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ελψ, ηαπηφρξνλα, 

νηθνδνκνχλ ηε ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηνλ «άιιν»- ζπκκαζεηή. Με ηελ παξνπζίαζε φισλ 

ησλ δεκηνπξγεκάησλ ζηελ Οινκέιεηα θαη κε ηνπο λένπο πεξηζζφηεξν δηεηζδπηηθνχο 

δηαιφγνπο: (α) απνθηνχλ φινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο κηα ζπλνιηθή αληίιεςε ηεο έξεπλαο θαη 

(β) ζπγθξνηείηαη ν «ηειηθφο» ιφγνο ηεο Οινκέιεηαο γηα ην εξεπλψκελν δήηεκα, κε έλα 

λέν, αλαζεσξεκέλν θαη πεξηζζφηεξν «ψξηκν» (ελλνηνινγηθά θαη εθθξαζηηθά) θείκελν. Με 

ηνλ ίδην ηξφπν, ζπλεξγάδνληαη νη νκάδεο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη νξγαλψλνληαη 

νη Οινκέιεηεο, είηε κε ηε βνήζεηα ελφο δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (αλ ππάξρεη), είηε ελφο 

πξνβνιέα θαη κηαο νζφλεο. 
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(Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, 2011, ζ. 45) 

Τέινο, ζηηο ελδηάκεζεο Οινκέιεηεο ζπδεηνχληαη θαη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νκάδσλ θαη αλαδεηνχληαη ιχζεηο ζε απηά. 

ζη. Πξνθαηαξθηηθή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ Οινκέιεηα: Ζ 

πξνθαηαξθηηθή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ Οινκέιεηα, ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην 

ζρήκα, βνεζά ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη κηα επηπιένλ καξηπξία γηα λα 

αμηνινγήζεη ην ζπλεξγαηηθφ ραξαθηήξα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. 

δ. Ο Φάθεινο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο: Οη νκάδεο νινθιεξψλνπλ ηνλ Φάθειν 

ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηνπο, ν νπνίνο εκπεξηέρεη: 

i. Τε γξαπηή «Έθζεζε ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο», ε νπνία ππνδηαηξείηαη ζε 

ηξεηο θχξηεο ελφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζηηο ηξεηο νκάδεο ηνπ Τκήκαηνο, αληίζηνηρα. Σην 

παξάδεηγκά καο, ε πξψηε νκάδα εμεηάδεη ηελ Πξψηε Φάζε –«Δκείο θαη ηα ηξνρνθφξα»-, 

ε δεχηεξε νκάδα ηε Γεχηεξε Φάζε –«Ζ πφιε, νη πνιίηεο, ηα ηξνρνθφξα»- θαη ε ηξίηε 

νκάδα ηελ Τξίηε Φάζε –«Ζ πνιηηηθή γχξσ απφ ηα ηξνρνθφξα». 

Ζ Τέηαξηε Φάζε, φπνπ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο, ζπλνςίδεηαη ζε έλα «ζπκπεξαζκαηηθφ θείκελν» ζην πιαίζην ηεο Οινκέιεηαο 

ηνπ Τκήκαηνο. Έηζη, νινθιεξψλεηαη ε Έθζεζε ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, ζηξέθνληαο ην 

ελδηαθέξνλ φισλ ζηνπο «άιινπο» θαη εκπινπηίδνληαο ην λφεκα ηεο θξηηηθήο θαη 

απηνθξηηηθήο νπηηθήο θαη θπζηνγλσκίαο ηνπ ζπλνιηθνχ παηδαγσγηθνχ εγρεηξήκαηνο.  

Γηα ηε ζχλζεζε ηνπ «ζπκπεξαζκαηηθνχ θεηκέλνπ» είλαη δπλαηφ λα αθνινπζεζεί ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία: (α) θάζε νκάδα απνθαζίδεη θαη απνηππψλεη ζην ραξηφλη εξγαζίαο 

(1) πνηα είλαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θεηκέλνπ θαη (2) ε ζεηξά κε ηελ νπνία θαηαγξάθνληαη. 

Σ’ απηήλ ηελ Οινκέιεηα θξίζηκν ξφιν έρεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζεη 

κεζνδηθά θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ αθξηβή θαηαγξαθή ησλ ππφ ζπδήηεζε ζεκάησλ. Γηα ηε 
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ζπγγξαθή ηνπ «ζπκπεξαζκαηηθνχ θεηκέλνπ» αλαδεηνχληαη «εζεινληέο» θαη ην ηειηθφ 

θείκελν «πεξλά» απφ ηελ Οινκέιεηα άιιε κηα θνξά, πξνθεηκέλνπ φινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο 

ηνπ Τκήκαηνο λα έρνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ.  

ii. Τα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ηα πάζεο θχζεσο παξαζηαηηθά, φπσο 

ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, θπιιάδηα, πίλαθεο θαη παξφκνηα πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζηηο 

επηκέξνπο έξεπλεο 

iii. Τν ηέρλεκα (π.ρ. εθαξκνγή, ηζηφηνπνο, ζπζθεπή) πνπ πηζαλφλ 

δεκηνχξγεζαλ 

iv. Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, φπσο βίληεν, θσηνγξαθίεο, αθίζεο, θπιιάδηα, 

θσηνγξαθίεο θαηαζθεπψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ θ.ά.    
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3.2.6. Παξνπζίαζε θαη Αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

Σην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ ή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, νη καζεηέο/ηξηεο παξνπζηάδνπλ ην απνηέιεζκα ζε εηδηθή 

εθδήισζε πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην ζρνιείν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηε ζπκκεηνρή 

εμσηεξηθψλ πξνζθεθιεκέλσλ (π.ρ. εηδηθνχο επηζηήκνλεο, θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θ.ι.π.), φπνπ ηνχην θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ. Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ηνπο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηνπ ηερλήκαηνο, είλαη 

δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξσηήζεηο απφ καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

επηζθέπηεο. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ κπνξεί λα γίλεη θαη ζρεηηθή 

έθζεζε ζην ζρνιείν (εγθχθιηνη Υπνπξγείνπ Παηδείαο 47143/Γ2/27-4-2013, 141285/Γ2/08-

09-2014 & 179544/Γ2/26-10-2016).  

Ταπηφρξνλα, γίλεηαη ππνρξεσηηθά θνηλνπνίεζε φισλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ 

θαη ζηελ επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θαη ηνπηθή θνηλφηεηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (αλάξηεζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ) θαη άιισλ πξφζθνξσλ ηξφπσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαζθαιίδεηαη, εθηφο απφ ηε δηάρπζε «θαιψλ πξαθηηθψλ», θαη ε απαξαίηεηε δηαθάλεηα 

πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο(εγθχθιηνη 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο 47143/Γ2/27-4-2013, 141285/Γ2/08-09-2014 & 179544/Γ2/26-10-

2016).  

 

3.2.7. Αμηνιόγεζε ηεο πιινγηθήο Δξγαζίαο ηεο Οκάδαο 

Μεηά απφ ηε δεκφζηα παξνπζίαζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, νη καζεηηθέο 

νκάδεο θάζε εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο ππνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε ηνλ νκαδηθφ θάθειν ηεο 

Δξεπλεηηθήο ηνπο Δξγαζίαο. Ο θάθεινο απηφο πεξηιακβάλεη: 

 ηε γξαπηή Έθζεζε ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, πνπ πξνζεγγίδεη 

πεξηγξαθηθά, εξκελεπηηθά θαη θξηηηθά φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηφο 

ηνπο, εληάζζνληαο, φκσο, θαη εθείλα ηα ζηνηρεία απφ ηηο εξγαζίεο ησλ 

ππφινηπσλ νκάδσλ πνπ θξίλνπλ φηη ζρεηίδνληαη κε ην δηθφ ηνπο ζέκα. 

 ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη ηα πάζεο θύζεσο παξαζηαηηθά (π.ρ. 

ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα, θπιιάδηα, πίλαθεο ) πνπ αμηνπνηήζεθαλ 

ζηελ έξεπλα, 

 ην ηέρλεκα (πρ. ηζηφηνπνο, ζπζθεπή) πνπ πηζαλφλ δεκηνχξγεζαλ, θαη  
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 ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, (π.ρ. βίληεν, θσηνγξαθίεο, αθίζεο, θπιιάδηα, 

θσηνγξαθίεο θαηαζθεπψλ ή θαιιηηερληθψλ έξγσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ή 

δξάζεσλ πνπ έθαλαλ…) (Βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, 2011). 

Οη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ην εξεπλεηηθφ έξγν θάζε καζεηηθήο 

νκάδαο ζε φ, ηη αθνξά : 

(α) ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ε νκάδα,  

(β) ζην πεξηερφκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο,  

(γ) ζηε γιψζζα θαη ηε δνκή ηεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο θαη  

(δ) ζηνλ ηξφπν ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο.  

Σχκθσλα κε ην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011, ζ. 75-76), γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινχζεζε ε νκάδα, εμεηάδνληαη ν πξνγξακκαηηζκφο, 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, νη πεγέο ησλ δεδνκέλσλ, νη κέζνδνη δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, νη 

ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ, ηα ζπκπεξάζκαηα, ε ηήξεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη 

θαλφλσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ ηεο ηερλνινγίαο. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

παξαπάλσ είλαη ε πξσηνηππία, ε επηζηεκνληθφηεηα θαη νη δπλαηφηεηεο αηηηνιφγεζεο ησλ 

επηινγψλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο, ε ηθαλφηεηα ζηελ εξκελεία θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ε θξηηηθή ζεψξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ξφισλ, ησλ κέζσλ 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

Ψο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, 

αμηνινγνχληαη νη γλψζεηο, νη έλλνηεο, νη ηθαλφηεηεο θαη νη πξνεθηάζεηο ζε θαηαζηάζεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ παξαηίζεληαη ζηελ Δξεπλεηηθή Έθζεζε. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

πξέπεη λα είλαη ε νξζφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ γλψζεσλ θαη νη νκαδηθέο ηθαλφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ θφζκνπ, ε ηθαλφηεηα 

επίιπζεο απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε δηιεκκαηηθά θαη 

ζπγθξνπζηαθά δεηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπληειεζηεί ε έκπξαθηε παξέκβαζε ζηνλ 

θνηλσληθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ε 

αιιαγή πξνζσπηθψλ ζηάζεσλ, επηινγψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Τέινο, θξηηήξην αμηνιφγεζεο 

απνηειεί θαη ε θξηηηθή αλάιπζε θαη απνηίκεζε θαη ηεο δηθήο ηνπο εκπεηξίαο κε ηηο 

επηηπρίεο θαη ηηο δπζθνιίεο, ηηο πξνθιήζεηο θαη απνγνεηεχζεηο, ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη ηηο 

ζπλζέζεηο. 
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Ψο πξνο ηε δνκή, ε Δξεπλεηηθή Έθζεζε αλακέλεηαη λα πεξηιακβάλεη :(α) εηζαγσγή 

ζην ζέκα, ην ζθνπφ θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο, κε ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε, (β) παξνπζίαζε ησλ ππν-ζεκάησλ θαη ησλ θεληξηθψλ εξσηεκάησλ κε 

ηνπνζέηεζε ζε θπζηθν- θνηλσληθφ πιαίζην, (γ) πεξηγξαθή θαη αηηηνιφγεζε ησλ πεγψλ, 

ησλ κέζσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, (δ) εμήγεζε θαη αηηηνιφγεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, (ε) ζαθή δηαηχπσζε θαη θξηηηθή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη (ζη) αλαζηνραζηηθή θξηηηθή ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, ησλ εκπεηξηψλ 

θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ αλέθπςαλ. Αλακέλεηαη, επίζεο, ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε θεηκέλσλ, 

ζρεκάησλ θαη εηθφλσλ σο κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο, αιιά θαη σο εξγαιείσλ 

ζθέςεο, κάζεζεο θαη γλψζεο. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη ε νξζή δφκεζε ησλ 

θεηκέλσλ, ε λνεκαηηθή ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ, νη θαηάιιειεο ιεμηθν – γξακκαηηθέο 

επηινγέο, ε επξεκαηηθφηεηα ζηε ζπλδπαζηηθή αμηνπνίεζε ιφγνπ θαη εηθφλαο ε εζσηεξηθή 

ζπλνρή, θαη ε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. 

Ψο πξνο ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο απφ ηελ νκάδα ζην 

θνηλφ, αμηνινγείηαη : (α) ε ζαθήο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηα δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ηηο ζέζεηο ηεο 

νκάδαο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηελ θξηηηθή ζηάζε ηεο ζηα δηαιακβαλφκελα 

δεηήκαηα, (β) ε ρξήζε γιψζζαο, θαζψο θαη εηθφλαο, θίλεζεο θαη ήρνπ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ιφγνπ, (γ) ε ρξήζε ρηνχκνξ, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη παξαζηαηηθφηεηαο ζηε ζσζηή 

αλαινγία θαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη (δ) ε εηνηκφηεηα θαη ε πιεξφηεηα απαληήζεσλ 

ζηηο εξσηήζεηο θαη ηα ζρφιηα ηνπ θνηλνχ. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα είλαη ε 

πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, ε θαηαλφεζε θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ θνηλνχ, ν ηξφπνο 

θαη ηα γισζζηθά θαη πνιπηξνπηθά κέζα (εηθφλα, ήρνο, θίλεζε) πνπ επέιεμε ε νκάδα γηα λα 

παξνπζηάζεη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ή ζην επξχηεξν θνηλφ ηελ εξγαζία ηεο θαη λα εμεγήζεη 

ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο, ηα ζπκπεξάζκαηα, ηηο θξίζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο νκάδαο. 

Σην πιαίζην αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ ζα απαληεζνχλ εξσηήκαηα, φπσο: 

 νη ζηφρνη θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ έξεπλα απαληήζεθαλ κε 

πιεξφηεηα; 

 Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έγηλαλ ζχκθσλα κε ηηο αλακελφκελεο 

δηαδηθαζίεο; 

 Τα δεδνκέλα πνπ ζπγθέληξσζαλ νη εξεπλεηηθέο νκάδεο ηα επεμεξγάζζεθαλ 

κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν; 
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 Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αμηνπνηήζεθαλ νη θεληξηθέο έλλνηεο 

θαη αξρέο ησλ εκπιεθφκελσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ; 

 Ζ ζχλζεζε ηεο εξγαζίαο αηφκσλ/ππννκάδσλ έγηλε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ; 

 Ζ φιε νξγάλσζε ηεο δνκήο ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαζθαιίδεη εζσηεξηθή 

ζπλνρή ζην πεξηερφκελν; 

 Ο ιφγνο, ηα ζρήκαηα θαη ηα ππφινηπα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ 

ηηο αλακελφκελεο πξνδηαγξαθέο; 

3.2.7.1. Κιίκαθεο Γηαβαζκηζκέλσλ Κξηηεξίσλ Αμηνιόγεζεο (Rubrics) 

Σχκθσλα κε ην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011, ζ. 77), γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ 

επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα νη θιίκαθεο 

δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, γλσζηέο θαη σο ξνπκπξίθεο (rubrics), νη νπνίεο 

είλαη θιίκαθεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο κε δηαβαζκηζκέλα θξηηήξηα απνηίκεζεο ηεο 

πνηφηεηαο κηαο εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο. Σην Παξάξηεκα (5) παξαηίζεληαη 

πίλαθεο, νη νπνίνη απνηεινχλ παξαδείγκαηα θιηκάθσλ δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο γιψζζαο θαη ηεο δνκήο 

ηεο Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο θαη ηεο παξνπζίαζήο ηεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

Οη ππν-θιίκαθεο θαη νη πεξηγξαθέο ηνπο είλαη αλαιπηηθέο, γηα λα δψζνπλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο/ηξηεο νινθιεξσκέλε εηθφλα, πνπ είλαη βνεζεηηθή θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπγγξαθή ηεο Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο. Αλάινγα κε ην είδνο 

ησλ εξγαζηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θάλνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη απινπνηήζεηο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ησλ νκάδσλ θαη ζηνπο 

ηέζζεξηο ηνκείο αμηνπνηψληαο ηελ θιίκαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Ζ θιίκαθα είλαη 

εμάβαζκε θαη ζε θάζε κηα απφ ηηο έμη βαζκίδεο αληηζηνηρνχλ θαη νη αληίζηνηρνη βαζκνί, κε 

άξηζηα ην είθνζη (20). Οη έμη βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ έρνπλ σο 

εμήο:  

6
ε
 βαζκίδα: Λίαλ Αλεπαξθήο (βαζκφο 1-5) 

5
ε
 βαζκίδα: Κάησ ηνπ Μεηξίνπ (βαζκφο 6-9) 

4
ε
 βαζκίδα: Μέηξηα (βαζκφο 10-13) 

3
ε
 βαζκίδα: Καιά (βαζκφο 14-16) 

2
ε
 βαζκίδα: Πνιχ Καιά (βαζκφο 17-18) 
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1
ε
 βαζκίδα Άξηζηα (βαζκφο 19-20) 

Δίλαη εκθαλέο φηη, κεηά ηελ έληαμε ησλ ηεζζάξσλ ηνκέσλ ηεο εξγαζίαο (1. 

Έξεπλα, 2. Πεξηερφκελν, 3. Γιψζζα θαη δνκή θαη 4. Παξνπζίαζε) ζε θάπνηα απφ ηηο έμη 

βαζκίδεο, γηα παξάδεηγκα ζηελ ηξίηε βαζκίδα («Καιά»), ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

απνθαζίζεη γηα ηνλ αθξηβή βαζκφ (14, 15 ή 16), αλάινγα κε ην πφζα θαη πνηα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο βαζκίδαο πιεξνί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

Πξψηα, δειαδή, γίλεηαη ε έληαμε ζηε βαζκίδα θαη κεηά πξνζδηνξίδεηαη ν αθξηβήο βαζκφο. 

Τέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη, ελψ θαη ν ηέζζεξηο ηνκείο αμηνινγνχληαη κε άξηζηα ην 

20, ε βαξχηεηα θάζε ηνκέα ζηνπ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ δελ είλαη ε ίδηα θαη γηα 

ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο. Οη ηνκείο ηεο «εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη ηνπ «πεξηερνκέλνπ» 

αμηνινγνχληαη κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30% ν θαζέλαο, ελψ νη ηνκείο «Γιψζζα/δνκή» 

θαη «παξνπζίαζε» κε ζπληειεζηή 20% ν θαζέλαο (εγθχθιηνη Υπνπξγείνπ Παηδείαο 

47143/Γ2/27-4-2013, 141285/Γ2/08-09-2014 & 179544/Γ2/26-10-2016). Απηφ ζεκαίλεη 

φηη, κηα εξγαζία πνπ έιαβε, γηα παξάδεηγκα, 17, 15, 13 θαη 10, αληίζηνηρα, ζηνπο ηέζζεξηο 

ηνκείο ζα ιάβεη ζηελ έξεπλα 17Φ30%= 5.1 κνλάδεο, ζην πεξηερφκελν 15Φ30%=4.5 

κνλάδεο, ζηε γιψζζα θαη ηε δνκή 13Φ20%=2.6 κνλάδεο θαη ζηελ παξνπζίαζε 

10Φ20%=2 κνλάδεο, ζχλνιν 5.1+4.5+2.6+2= 14.2, ήηνη ζα βαζκνινγεζεί κε 14. 

3.2.7.2. Αμηνιόγεζε ηεο Λεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Οκάδαο θαη ηεο πκβνιήο ησλ 

Μειώλ 

Σχκθσλα κε ην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011), νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ : (α) 

ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο θαη (β) ζηε ζπκβνιή ησλ κειψλ ηφζν ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο φζν θαη ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Καηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, νη καζεηέο/ηξηεο θαινχληαη ηφζν σο κέιε φζν θαη σο νκάδα 

λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νκάδαο θαη ζηε γεληθφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο ηνπο. Ζ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζπκβάιιεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ησλ πξνζσπηθψλ επζπλψλ έλαληη ηεο νκάδαο, ησλ κειψλ ηεο θαη ηνπ έξγνπ πνπ θαιείηαη 

λα επηηειέζεη. Τα δειηία αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νκάδαο θαη ηεο αηνκηθήο 

ζπκβνιήο ηα εληάζζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζηνλ αηνκηθφ ηνπο θάθειν, φπνπ ηεξνχληαη φια 

ηα παξαζηαηηθά ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο ζην θνηλφ έξγν. 

1. Αμηνιφγεζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νκάδαο: ε εκπινθή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νκάδαο επηηειεί δηηηφ ζθνπφ: πξψην, 
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ζεκαηνδνηεί ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδνπκε ζηνλ νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν κάζεζεο 

θαη, δεχηεξν, εληνπίδεη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη, έηζη, ζπκβάιιεη ζηελ 

έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο. Δξσηήκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ηα εμήο: 

 Πφζν απνηειεζκαηηθφο είλαη/ήηαλ ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ πνπ 

θάλαηε; 

 Πφζν ζπλεπείο είζηε/ήζαζηε ζηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ; 

 Σε ηη βαζκφ επηθξαηεί /επηθξαηνχζε ζηελ νκάδα ζαο πλεχκα αλάιεςεο ξφισλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ; 

 Πφζν απνηειεζκαηηθνί είζηε/ήζαζηε ζηε δηαρείξηζε αληίζεησλ απφςεσλ, 

δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ; 

 Πφζν εχθνια θαηαιήγεηε/θαηαιήγαηε ζηε ιήςε απνθάζεσλ; 

 Πφζν ζεηηθφ είλαη/ήηαλ ην θιίκα θαη ην πλεχκα απνδνρήο, ζπλεξγαζίαο θαη 

ζηήξημεο ησλ κειψλ; 

 Πφζν εχθνινο είλαη/ήηαλ ζηελ νκάδα ζαο ν ζπληνληζκφο θαη ν ζπιινγηθφο ηξφπνο 

εξγαζίαο; 

 Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη/ήηαλ ε νκάδα ζαο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ; 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θάζε εξψηεζεο ππάξρεη πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert, 

φπνπ ην 1 δειψλεη «θαζφινπ» θαη ην 5 «απφιπηα»: 

1 2 3 4 5 

 

2. Απηφ – αμηνιφγεζε πξνζσπηθήο ζπκβνιήο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

νκάδαο : πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία απηφ – αμηνιφγεζεο θαη ε ζεκαζία ηεο είλαη θαζαξά 

παηδαγσγηθή, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Αλαδεηθλχεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

έρεη ε νκάδα απφ ηα κέιε ηεο θαη ηηο επζχλεο ησλ ηειεπηαίσλ έλαληη ηεο νκάδαο. Παξά ηηο 

επηθπιάμεηο γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο απηφ – αμηνιφγεζεο, 

ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε επίγλσζε ηνπ εαπηνχ καο. Μεηαμχ άιισλ, ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην απηφ – αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφ λα πεξηιακβάλνληαη θαη εξσηήζεηο 

φπσο νη παξαθάησ: 

 Σπκκεηέρσ ελεξγά κε πιεξνθνξίεο, ηδέεο, εξσηήκαηα θαη επηρεηξήκαηα ζηηο 

ζπδεηήζεηο θαη ηηο ινηπέο εξγαζίεο ηεο νκάδαο; 

 Αλαγλσξίδσ, επαηλψ θαη ελζαξξχλσ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ άιισλ κειψλ; 
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 Πξνζθέξσ βνήζεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο κνπ, φηαλ ηελ έρνπλ αλάγθε; 

 Εεηψ βνήζεηα θαη ηδέεο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, φηαλ είκαη ζε δχζθνιε 

ζέζε; 

 Δίκαη ζπλεπήο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη παξαδίδσ ηηο εξγαζίεο κνπ έγθαηξα; 

 Δίκαη ππεχζπλνο θαη εθπιεξψλσ ηηο ππνρξεψζεηο κνπ κε επάξθεηα; 

 Σπκβάιισ ζεηηθά ζηελ άκβιπλζε εληάζεσλ, ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ αλαδήηεζε 

ζπλζεηηθψλ ιχζεσλ; 

 Απνδέρνκαη θαη ζπδεηψ ηελ θξηηηθή θαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη αλαδεηψ 

ηξφπνπο ζχλζεζεο, απνθεχγνληαο ηηο ζηείξεο αληηπαξαζέζεηο; 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θάζε εξψηεζεο ππάξρεη πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert, 

φπνπ ην 1 δειψλεη «θαζφινπ» θαη ην 5 «απφιπηα»: 

1 2 3 4 5 

 

3.2.8. Από ηνλ Κνηλό βαζκό ηεο Οκάδαο ζηνλ Αηνκηθό ησλ Μειώλ 

Με ζεκείν εθθίλεζεο ην βαζκφ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο γίλεηαη θαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, κε βάζε :  

 ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην,  

 ηνλ αηνκηθφ θάθειν ησλ κειψλ, θαη, 

 ηελ πξνζσπηθή άπνςε ησλ ππεχζπλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα θάζε κέινο. 

Σην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην (journal writing) έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ησλ 

δξάζεψλ ηνπο, νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα ζεκεηψλνπλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο 

δξάζεηο ηνπο, αιιά θαη ζρφιηα, ζθέςεηο, παξαηεξήζεηο, ζπλαηζζήκαηα, πξνηάζεηο, θξίζεηο 

θαη βηψκαηα.  

Σηνλ αηνκηθφ θάθειν πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο θαη ην 

πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, ζχληνκεο αηνκηθέο εθζέζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, φπνπ 

αλαθέξνπλ ην ηη έρνπλ θάλεη, αηνκηθά θαη νκαδηθά, θαη ηη θαη ηη έθαλαλ βαζκηαία κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ νκάδα ηνπο.  

Απφ ηελ ελεκεξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ αηνκηθψλ εθζέζεσλ, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπκπεξάλεη (ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

δηαπηζηψζεηο) κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα πνηνο είλαη ν βαζκφο πξνζπάζεηαο, εκπινθήο θαη 



69 
 

ελεκέξσζεο θάζε καζεηή/ηξηαο γηα ην ηη γίλεηαη ζηελ νκάδα ηνπ/ηεο (Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, 2011).  

Ζ γεληθή βαζκνινγία ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/ηξηαο ζην κάζεκα «Δξεπλεηηθή 

Δξγαζία» πξνθχπηεη σο ν κέζνο φξνο ηεο αληίζηνηρεο βαζκνινγίαο πνπ έιαβε ζηα δχν 

ηεηξάκελα. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο ή θάπνηα καζήηξηα δελ πξνάγεηαη ζηελ 

επφκελε ηάμε θαη δελ έρεη πξνβηβάζηκν βαζκφ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, επηιέγεηαη ην 

ζέκα ζην νπνίν πζηέξεζε πεξηζζφηεξν (απφ ηα δχν πνπ αζρνιήζεθε ζπλνιηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο) θαη ν/ε επηβιέπσλ/νπζα εθπαηδεπηηθφο νξίδεη ηκήκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ θξίλεη φηη πξέπεη λα επεμεξγαζηεί ν/ε καζεηήο/ηξηα εθ λένπ. Τν 

Σεπηέκβξην ππνβάιιεη δηνξζσκέλε ηελ εξγαζία ηνπ/ηεο καδί κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ/ηεο 

εκεξνιφγην θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπ/ηεο θάθειν γηα επαλαμηνιφγεζε. 

Τελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ γεληθψλ αξρψλ ζηηο ζπλζήθεο 

ησλ δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θάλεη ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ, 

θξνληίδνληαο πξσηίζησο λα δηαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε 

δηεμαγσγή θαη ζηήξημε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ (εγθχθιηνη Υπνπξγείνπ Παηδείαο 

47143/Γ2/27-4-2013, 141285/Γ2/08-09-2014 & 179544/Γ2/26-10-2016). 
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3.3. Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ εθπφλεζε ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ είλαη θπξίσο ζπληνληζηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο, αθήλνληαο ην 

πεδίν ειεχζεξν ζηε καζεηηθή νκάδα λα δξάζεη. Απηφ δε ζεκαίλεη πσο ν ξφινο ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη δεπηεξεχσλ. Αληίζεηα, ρξεηάδεηαη ηελ αλάινγε εθπαίδεπζε γηα λα 

κπνξέζεη λα εθαξκφζεη κε επηηπρία ηε κέζνδν Project. 

Απφ ην 2011, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην λέν κάζεκα «Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο (Projects)», ε νπνία πινπνηήζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.) θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Τακείν (ΔΚΤ) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, είρε σο ζηφρν ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ, ζε 

πξψηε θάζε, ζα θαινχληαλ λα αλαιάβνπλ ην ζπληνληζκφ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ηεο 

Α΄ ηάμεο Λπθείνπ θαη, επνκέλσο, ρξεηάδνληαλ άκεζε επηκφξθσζε ζηηο αξρέο ηεο 

«βησκαηηθήο», «νκαδνζπλεξγαηηθήο» θαη δηεξεπλεηηθήο δηδαζθαιίαο (Μπαγάθεο, 2011, 

Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, 2011). 

Τν πξφγξακκα αξρηθά ζηφρεπε ζηελ επηκφξθσζε ελφο έσο δχν εθπαηδεπηηθψλ ζε 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα, κε ζθνπφ απηνί λα ιεηηνπξγήζνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά ζηα πιαίζηα 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπηζπκεηά πξνζφληα ήηαλ αξρηθά ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο 

(Μπαγάθεο, 2011, Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, 2011). Γηθαίσκα 

επηκφξθσζεο είραλ νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ αζθνχζαλ δηδαθηηθφ έξγν 

ζε Γεληθά Λχθεηα θαη ΔΠΑΛ. 

Απφ ηελ επφκελε ρξνληά, βάζεη ηεο κε αξ. πξση. 105847/Γ2/13-09-2012 εγθπθιίνπ 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, θαζνξίδεηαη φηη νη Σρνιηθνί Σχκβνπινη Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο 

ζπλδξάκνπλ ζηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, κε ηε 

ζπληνληζηηθή επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Σρνιηθνί Σχκβνπινη: «….1. 

Παξέρνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ αλαγθαία ζηήξημε, φηαλ ηνπο δεηεζεί, ηφζν θαηά ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο 

θαζεγεηέο ζην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ, φζν θαη θαηά ηε δηεμαγσγή θαη επνπηεία ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. […] 3. Αμηνπνηνχλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππάξρνπζεο αλάγθεο γηα ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ 

Ο.ΔΠ.ΔΚ. επηκνξθσηέο γηα ηηο Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο» (ζ. 2-3) 
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Σχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 120885/Γ2/03-09-2013 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ Λπθείσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ Σχκβνπιν 

Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο, νξγαλψλνπλ ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, κε ηε ζπκκεηνρή 

πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηνλ ΟΔΠΔΚ επηκνξθσηψλ ή άιισλ έκπεηξσλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ρσξίο πξνεγνχκελε πείξα ή/θαη επηκφξθσζε ζηηο Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο.  

Τέινο, νη Σρνιηθνί Σχκβνπινη είλαη ππνρξεσκέλνη ζην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ λα 

ζπληάζζνπλ θαη λα απνζηέιινπλ ζηνλ Πξντζηάκελν Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο 

Καζνδήγεζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έθζεζε γηα ηα ζέκαηα, ηηο εηδηθφηεηεο πνπ 

ελεπιάθεζαλ θαη ηνλ ηφπν ηεο ςεθηαθήο αλάξηεζεο θαη λα αλαηξνθνδνηνχλ 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρνιηθέο κνλάδεο αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ ζεκάησλ, ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπιινγήο θα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε βαζκνινγία θαη, θπξίσο, γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο επηκφξθσζεο (εγθχθιηνο Υπνπξγείνπ Παηδείαο 

141285/Γ2/08-09-2014).  

Δπηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνηθίιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ρξεκαηηθνχ θφζηνπο, 

κε ζέκα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Project ζηελ εθπαίδεπζε, εθπνλνχληαη απφ δηάθνξνπο 

θνξείο (Παλεπηζηήκηα, Ηλζηηηνχηα, εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο). Τν γεγνλφο απηφ δείρλεη 

φηη ππάξρεη έληνλε δήηεζε θαη αλάγθε απφ πιεπξάο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα 

επηκφξθσζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (ελδεηθηηθά: Παλειιήληα Έλσζε 

Βηνεπηζηεκφλσλ, http://www.pev.gr/index.php/epimorfoseis/epimorfosi-pev/seminaria-

epimorfosi-pev/183-epimorfotiko-seminario-gia-tis-erevnitikes-ergasies-project).  

Τελ αλάγθε απηή αλαδεηθλχνπλ θαη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην ρψξν 

ηεο Δθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε φηη, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΔΠΔΚ (Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ) κε ζέκα : 

«Οξγάλσζε Θεζκνχ Υπνρξεσηηθήο Πεξηνδηθήο Δπηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθνηήησλ Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔΔ)» (Παιαηνθξαζάο, 

Γεκεηξφπνπινο, Πάγθαινο, Παπιίδεο, Νηθνιφπνπινο, Τζαιηαγθνχ & Τζηαληήο, (2008)), 

θαη αθνξνχζε ζηελ αλίρλεπζε αλαγθψλ κε αληηπξνζσπεπηηθή επηζθφπεζε ησλ απφςεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 

ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ ηεο επηκφξθσζεο, 

απφ απαληήζεηο 295 εθπαηδεπηηθψλ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θάλεθε ε κεγάιε 

ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πνπ ππάξρεη γηα 

http://www.pev.gr/index.php/epimorfoseis/epimorfosi-pev/seminaria-epimorfosi-pev/183-epimorfotiko-seminario-gia-tis-erevnitikes-ergasies-project
http://www.pev.gr/index.php/epimorfoseis/epimorfosi-pev/seminaria-epimorfosi-pev/183-epimorfotiko-seminario-gia-tis-erevnitikes-ergasies-project
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ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο επηκφξθσζεο. Ζ δεκηνπξγία ελφο ζεζκνχ ππνρξεσηηθήο 

επηκφξθσζεο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεσξήζεθε αλαγθαία απφ ην 81% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, ν ζεζκφο ηεο πξναηξεηηθήο επηκφξθσζεο ζεσξήζεθε αλαγθαίνο, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα πνπ επηιέγνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, ζε πνζνζηφ 86%.  

Σηελ ίδηα έξεπλα, ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

επηκφξθσζεο, νη απαληήζεηο ήηαλ νη εμήο: ε αλάγθε παξαθνινχζεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ 

θαη ηερληθψλ εμειίμεσλ (95%), θαη αθνινχζεζαλ ε αλάγθε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο σο 

επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο. Ζ απφθηεζε πξφζζεησλ πξνζφλησλ γηα ηελ ππεξεζηαθή αλέιημε βξίζθεηαη 

ζε κηα κέζε θαηάζηαζε. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην φηη δελ πηζηεχνπλ φηη ζα πεηχρνπλ 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή αλαγλψξηζε κέζσ ηεο επηκφξθσζεο, νχηε θαη ε παξνρή 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ (επηδφηεζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο) θάλεη ειθπζηηθφηεξε ηελ 

επηκφξθσζε.  

Σε έξεπλα ηνπ Αλαζηαζηάδε (2010), πνπ δηεμήρζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, κε ζέκα : «Γηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ» ζε ζχλνιν 27.785 εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,(νη νπνίνη θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ ζα ηνπο σζνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο), πξνέθπςε φηη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο παξαθνινχζεζεο 

ελφο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο (78%) θαη 

αθνινπζεί ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (74%) θαη ε κνξηνδφηεζε ηεο 

επηκφξθσζεο (67%). Σε πνζνζηφ 70% απάληεζαλ φηη ζα παξαθνινπζνχζαλ έλα 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο, αλ ηνπο εμαζθάιηδε θαη εθπαηδεπηηθή άδεηα. 
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3.4. Δπξήκαηα εξεπλώλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

Μηα ζεηξά εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη καζεηέο/ηξηεο είλαη 

ζεηηθά πξνζθείκελνη ζηε δηδαζθαιία κέζσ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. Έηζη, ζηελ 

έξεπλα ησλ Renuka, Christiansen and Skovsmose (1995), πνπ δηεμήρζε κεηαμχ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ καζεκαηηθψλ ζηε Γαλία νη θνηηεηέο/ηξηεο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη ε 

δηδαζθαιία κέζσ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ηνπο έδσζε καζεζηαθά θίλεηξα θαη ηνπο 

βνήζεζε λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, λα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη 

λα εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά. 

Οη Lee and Kwan (1997) κειέηεζαλ ηηο επηδφζεηο θαη ηηο απφςεηο θνηηεηψλ/ηξηψλ 

ηαηξηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Φνλγθ Κνλγθ θαη ζπκπέξαλαλ φηη κε ηελ θαηάιιειε 

θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε νη θνηηεηέο/ηξηεο απέδηδαλ πνιχ θαιά ζηηο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο, αλ θαη πξνηηκνχζαλ λα ζπλδπαζηεί απηή ε κέζνδνο κε δηαιέμεηο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Mills (2003) ζην Παλεπηζηήκην Queensland ζηελ 

Απζηξαιία, νη θνηηεηέο/ηξηεο αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο. Έλησζαλ επράξηζηα κε ηε δηαδηθαζία, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, αλ θαη ηφληζαλ ηελ 

έιιεηςε επαξθνχο ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια, επεζήκαλαλ φηη 

ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ε θαζνδήγεζε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ αιιά θαη ε πξνθνξηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Αθφκα, απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη νη 

θνηηεηέο/ηξηεο ήηαλ απξφζπκνη/εο λα απνθαιχςνπλ ηνπο ζπκθνηηεηέο/ηξηέο ηνπο, πνπ 

θαηέβαιαλ κηθξφηεξε πξνζπάζεηα. 

Ζ Eyring (1989, 2001) δηεμάγνληαο έξεπλα ζε κηα ηάμε ελειίθσλ απνηεινχκελε 

απφ 11 Αζηάηεο, Δπξσπαίνπο θαη Λαηηλνακεξηθαλνχο καζεηέο/ηξηεο, κέζα απφ 

παξαηεξήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο, ζπκπέξαλε φηη νη καζεηέο/ηξηεο έθαλαλ θαιή δνπιεηά ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ δηθψλ ηνπο εξγαζηψλ, ζηε δηεμαγσγή ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ζηελ 

επηθνηλσλία, ζηε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ψζηφζν, νη καζεηέο/ηξηεο ζεψξεζαλ φηη δελ άμηδε ηνλ θφπν ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, δε ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκφ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο θαη 

θάπνηεο θνξέο ήηαλ απαζείο θαη αληαγσληζηηθνί. 

Σηηο έξεπλεο ησλ Moulton and Holmes (2000) θαη ηνπ Wilhelm (1999) πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, νη αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ήηαλ 

αλάκεηθηεο. Έηζη, ζηελ έξεπλα ησλ Moulton and Holmes (2000), νη νπνία δηεμήρζε ζε 
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ηκήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ηα αγγιηθά σο δεχηεξε γιψζζα, νη καζεηέο/ηξηεο, αλ θαη 

αλέθεξαλ φηη σθειήζεθαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, εληνχηνηο είρε ρακειφ βαζκφ 

νινθιήξσζεο θαη νη εξεπλεηέο ην απέδσζαλ ζην φηη θάπνηνη/εο καζεηέο/ηξηεο βξήθαλ ην 

κάζεκα πνιχ δχζθνιν, ελψ άιινη/εο πίζηεπαλ φηη νη ηάμεηο δεχηεξεο γιψζζαο πξέπεη λα 

πεξηνξίδνληαη ζηε κειέηε ηεο γιψζζαο. Δπίζεο, νη καζεηέο/ηξηεο δπζαλαζρεηνχζαλ φηαλ 

θαινχληαλ λα νινθιεξψζνπλ εξγαζίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαλ κε ηε γιψζζα. Αληηζέησο, 

ζηελ έξεπλα ηνπ Wilhelm (1999) νη καζεηέο/ηξηεο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά, έδεημαλ 

ελζνπζηαζκφ λα κνηξαζηνχλ ηε δνπιεηά ηνπο ν έλαο/ε κηα κε ηνλ άιιν/ηελ άιιε θαη 

ζεψξεζαλ φηη απηή ε κνξθή κάζεζεο ηνπο πξνζθέξεη επθαηξίεο λα ζπλνκηιήζνπλ κε 

αλζξψπνπο θαη λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο κάζεζήο ηνπο.  

Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Beckett (2005) ζε 75 ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζε ζρνιείν 

ηνπ Καλαδά πνπ αθνξνχζε ηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο ζε 

κεηαλάζηεο/ηξηεο καζεηέο/ηξηεο, ιηγφηεξν απφ ην 18% αλέθεξε φηη απνιάκβαλε ηε 

δηδαζθαιία, ην 25% είρε αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην 57% είρε αξλεηηθά. Οη 

καζεηέο/ηξηεο πνπ είραλ ζεηηθή αληαπφθξηζε ζεσξνχζαλ φηη ε δηδαζθαιία κέζσ ηεο 

κεζφδνπ project ηνπο παξείρε δπλαηφηεηεο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ 

έξεπλα, ζηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζηελ παξνπζίαζε θαη ηνπο βνήζεζε λα 

ζθέθηνληαη ζηελ αγγιηθή. Τν 25% πνπ είραλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα δήισζε φηη ηνπο 

άξεζε ε πξφθιεζε, νη δεμηφηεηεο πνπ δηδάρζεθαλ θαη ην γεγνλφο φηη μαλαζπκήζεθαλ 

πεξηζζφηεξα γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ηνπο ρξεηαδφηαλ πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 

γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη νη παξνπζηάζεηο ηνπο δεκηνπξγνχζαλ άγρνο. 

Τέινο, ην 57% εμέθξαζε ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηε δνκεκέλε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο 

αιιά θαη ηε δπζθνιία λα αληηιεθζνχλ ηε ζπλάθεηα θαη ηε ζεκαζία θάπνησλ εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαλ γηα λα νινθιεξσζεί ην project. Κάπνηνη/εο ην ζεψξεζαλ πνιχ δχζθνιν, ελψ 

άιινη φηη απαηηνχζε πνιιή δνπιεηά. Δπίζεο, νξηζκέλνη/εο ζεσξνχζαλ πην ζεκαληηθφ λα 

κάζνπλ βαζηθέο γλψζεηο παξαδνζηαθά απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηα βηβιία θαη πίζηεπαλ φηη 

ππήξρε έιιεηςε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ δαζθάισλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ.  

Σε έξεπλα ησλ Wurdinger, Haar, Hugg, and Bezon (2007), πνπ αθνξνχζε ηε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ project ζε δεκφζην Γπκλάζην ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί, αλ θαη απνδέρνληαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κέζνδν project ζηε 

δηδαζθαιία, αηζζάλνληαλ άβνια φηαλ έπξεπε λα θαζνδεγήζνπλ ηνπο /ηηο καζεηέο/ηξηεο κε 

ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ ηα ιάζε ηνπο, λα επαλεθηηκήζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο θαη λα ηα 
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εθαξκφζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θπξίσο γηαηί έρνπλ κάζεη λα είλαη «ε πεγή ηεο γλψζεο» 

θαη φρη «νδεγνί ζε κηα δηαδηθαζία» (ζ. 159).  

Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνρή ηνπο. Μάιηζηα, νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη απηή ε κέζνδνο 

project πξνάγεη ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, εληζρχεη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ, απμάλεη ηηο δεμηφηεηεο ζθέςεο αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηε 

δσή, πξνσζεί ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη απμάλεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

Σε κηα κειέηε ηνπο, πνπ δηεμήρζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, νη Wurdinger and 

Rudolph (2009) δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο/ηξηεο, αλ θαη θαηαηάζζνληαλ ζε πςειή ζέζε 

ζε δεμηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε εχξεζε πιεξνθνξηψλ 

θαη ε ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ, εληνχηνηο ζε δεμηφηεηεο φπσο νη γξαπηέο 

δνθηκαζίεο, ε ηήξεζε ζεκεηψζεσλ, ηα καζεκαηηθά θαη ε έθζεζε είραλ ρακειή επίδνζε, 

επεηδή είραλ επηθεληξσζεί ζηα projects θαη δελ ππνβάιινληαλ ζε γξαπηέο δνθηκαζίεο. 

Παξφια απηά, ην 92% δήισζε φηη ε θνίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν πνπ εθάξκνδε ηε 

κέζνδν απηή ηνπο έδσζε πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο θαη ηνπο επέηξεςε λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κεηά ηελ απνθνίηεζε. 

Αθφκα, ζχκθσλα κε έξεπλεο ησλ Cornell and Clarke (1999) θαη Wurdinger et al. 

(2007), νη καζεηέο/ηξηεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν φηαλ 

αλακεηγλχνληαλ κε ηα project, γηαηί ηνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο θαη γηαηί εληάζζνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ καζεζηαθήο 

απηελέξγεηαο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα σθέιεζε θπξίσο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ρακειψλ 

επηδφζεσλ, γηαηί κπφξεζαλ λα αλαθαιχςνπλ δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ελφο έξγνπ αιιά θαη γηαηί κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ. Άιιν 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ απνθάιπςε ε έξεπλά ηνπο είλαη φηη γηα ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

project ζηε δηδαζθαιία ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, απαηηείηαη απφ ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο πεξηζζφηεξε δνπιεηά θαη ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, αληηζηξφθσο αλάινγνο 

πξνο ην ρξφλν δηδαζθαιίαο. 

Παξάιιεια, νη Liu and Hsiao (2002), ζε έξεπλά ηνπο ζε καζεηέο/ηξηεο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απνθάιπςαλ φηη ε δηδαζθαιία κέζσ ηεο κεζφδνπ project αχμεζε ηε 

δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ, ηε ρξήζε ηεο γλσζηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε. 

Οη καζεηέο/ηξηεο αλέθεξαλ φηη αλαιάκβαλαλ δηάθνξνπο ξφινπο, φπσο ηνπ/ηεο 

ζρεδηαζηή/ηξηαο ηνπ project αιιά θαη ηνπ/ηεο εηδηθνχ ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Δπεηδή, 
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κάιηζηα, εκπιέθνληαλ άκεζα ζηε δηδαζθαιία είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ θαη λα 

δηαηεξνχλ ζηε κλήκε ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο, λα απμάλεηαη ε θηλεηνπνίεζή ηνπο αιιά θαη 

νη επηδφζεηο ηνπο ζηελ ηάμε. 

Σε έξεπλα ηνπ Λαδαξίδε (2011), πνπ αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

θαη καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην δηεμαγσγήο project κε βάζε ηα καζεκαηηθά, 

θάλεθε φηη ζε αξθεηνχο/εο καζεηέο/ηξηεο απμήζεθε ν βαζκφο ελδηαθέξνληνο θαη 

ζπκκεηνρήο, ηνλψζεθε ε απηνπεπνίζεζε θαη ν ελζνπζηαζκφο ηνπο γηα ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, θαζψο ε εκπινθή ησλ πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ, θαη φρη κφλν ησλ πην ηθαλψλ, 

νδήγεζε ζηε δηεμαγσγή δηαιφγνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, άξρηζαλ λα 

δίλνπλ έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ επίηεπμε θαηαλφεζεο θαη αμηνπνίεζαλ δηδαθηηθά 

ηα ιάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, εξκελεχνληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ νδήγεζε ζην ιάζνο. 

Έηζη, δεκηνπξγνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαθαιχςνπλ νη καζεηέο/ηξηεο απφ κφλνη/εο 

ηνπο ηα ιάζε ηνπο θαη λα απηνδηνξζσζνχλ. Δπίζεο, έδσζαλ έκθαζε ζηε ξεαιηζηηθή 

δηάζηαζε ησλ καζεκαηηθψλ, επηιέγνληαο πξνβιήκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ. 

Τέινο, ζχκθσλα έξεπλα ηνπ Γήκνπ (2015), πνπ αθνξνχζε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο κεζφδνπ prjoject 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ππέδεημε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε σο ηθαλφηεηα έκθπηε ζηνλ θάζε καζεηή θαη 

ζηελ θάζε καζήηξηα, ζπλεπψο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν εθπαίδεπζεο θαη 

πεξαηηέξσ θαιιηέξγεηαο. 
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3.5. Από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

project ζηε δηδαζθαιία δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αλαδείρζεθαλ νξηζκέλα 

δεηήκαηα, ηα νπνία θξίζεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ εξεπλήηξηα: 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, αιιά θαη ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

επηιέρζεθε σο ζθνπφο ηεο έξεπλάο καο ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ απφςεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

Πην αλαιπηηθά, ηέζεθαλ πξνο δηεξεχλεζε: 

1) ε αλαγθαηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαη,  

2) ε εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κέζσ  

α) ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη  

β) ηεο ζχγθξηζεο αλάκεζα ζην πξνζδνθψκελν (βάζεη ησλ εγθπθιίσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ Βηβιίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ) θαη ην πξαγκαηηθφ παηδαγσγηθφ 

– καζεζηαθφ απνηέιεζκά ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

Σχκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion (1997), κηιψληαο γηα κέζνδν ελλννχκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ην πξνο κειέηε ζέκα ν εξεπλεηήο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα θαη λα ηα αμηνπνηήζεη αξγφηεξα σο βάζε ζπκπεξαζκάησλ, 

εξκελείαο, εμήγεζεο θαη πξφβιεςεο.  

Σην παξφλ θεθάιαην, ινηπφλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη 

αηηηνινγείηαη ε εξεπλεηηθή ηεο πξνζέγγηζε. Παξάιιεια, πεξηγξάθνληαη ε δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο, ε ζηξαηεγηθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε ζπγθξφηεζε ηνπ δείγκαηνο, θαη ε 

εξεπλεηηθή ηνπο επεμεξγαζία: παξνπζίαζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ επξεκάησλ. 

 

4.1. Δπηινγή εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

Σηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζεσξείηαη 

θαηαιιειφηεξε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

Ζ πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηδίσμε ηνπ εξεπλεηή λα 

εμεξεπλήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη 

εκπεηξίεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ αλαθνξηθά κε θάπνην θαηλφκελν, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα βαζχηεξε, αξηηφηεξε θαη πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε γλψζε γηα ην ππφ 

έξεπλα θαηλφκελν, ε νπνία ζα εκπεξηέρεη κηα νιηζηηθή θαη βαζχηεξε εξκελεία γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο (Μαληδνχθαο, 2007) 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Creswell (2011), ε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο 

ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πην εκθαλήο θαηά ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Ζ ζηξνθή απηή 

πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζηελ άπνςε φηη ε παξαδνζηαθή πνζνηηθή πξνζέγγηζε, κε ηηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο ή κε ηηο εξσηήζεηο κε πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο, δελ επέηξεπε 

λα εθθξαζηεί ζε φιν ηεο ην βάζνο ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Πξνηάζεθε, 

ινηπφλ, κηα ελαιιαθηηθή κνξθή έξεπλαο, ε νπνία έδηλε έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηεο άπνςεο 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ηφληδε ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηνπ πιαηζίνπ (π.ρ. κηα 

ζρνιηθή ηάμε), ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαδαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη αλαδείθλπε ηε 

ζεκαζία πνπ έδηλαλ πξνζσπηθά νη άλζξσπνη ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα.  
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Σχκθσλα κε ηελ Κπξηαδή (2011), ε πνηνηηθή κέζνδνο επηδηψθεη λα θαηαζθεπάζεη 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη νδεγεί ζηελ ζπγθέληξσζε 

ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ γηα πνιιαπιέο πηπρέο ησλ ππφ έξεπλα πεξηπηψζεσλ. 

Δπηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα θνηλσληθά θαηλφκελα γηα ηα δξψληα άηνκα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, δειαδή ζην λφεκα πνπ θέξνπλ απηά ηα 

θαηλφκελα γηα ηα ίδηα ηα ππνθείκελα. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, απαηηείηαη ε φζν 

ην δπλαηφλ θαιχηεξε γλσξηκία ηνπ εξεπλεηή (ηεο εξεπλήηξηαο) κε ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλαο, «ψζηε λα θαηαλνεζεί ν ρψξνο δξάζεο ηνπο θαη λα αλαδεηρζεί ελ ηέιεη ε 

πξαγκαηηθφηεηα φπσο θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο» (Κπξηαδή, 2011, ζ. 52-53). 
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4.2. Δπηινγή ηερληθήο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σηελ πνηνηηθή έξεπλα, ηα εξγαιεία ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλήζσο νη εξεπλεηέο/ηξηεο είλαη: νη παξαηεξήζεηο θαη νη ζπλεληεύμεηο (Creswell, 2011, 

ζ. 251). 

Σηελ παξνχζα έξεπλα, σο ηερληθή ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ν ηχπνο 

ηεο εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο : ε εξεπλήηξηα είρε ζηε δηάζεζή ηεο κηα ιίζηα ζεκαηηθψλ 

αμφλσλ γηα δηεξεχλεζε θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα θάζε ζεκαηηθφ άμνλα. Οη 

εξσηήζεηο απηέο ιεηηνχξγεζαλ σο εξέζηζκα θαη ην άηνκν αθέζεθε λα εθθξάζεη ειεχζεξα 

θαη αβίαζηα ηηο φπνηεο ζθέςεηο, εκπεηξίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζηάζεηο επηζπκνχζε, γηα ην 

ζέκα πνπ ξσηήζεθε. Ζ παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη έγηλε κφλν γηα 

λα αλαηξνθνδνηήζεη ην άηνκν, φηαλ ρξεηαδφηαλ, ή λα ην επαλαθέξεη ζην ζέκα, φηαλ 

μέθεπγε (Αζαλαζίνπ, 2003, Creswell, 2011). 

Ζ ζπλέληεπμε σο εξγαιείν έξεπλαο είλαη ζεκαληηθή, δηφηη δίλεη επθαηξίεο λα 

δηεπθξηληζηνχλ θάπνηεο απαληήζεηο, λα γίλνπλ επηπιένλ εξσηήζεηο, δίλνληαο έηζη ηε 

δπλαηφηεηα γηα εκβάζπλζε θαη παξνρή επηπιένλ πιεξνθνξηψλ (Κεδξάθα, 2010).  

Σχκθσλα κε ηελ Κπξηαδή (2002), ε ζπλέληεπμε απνηειεί κηα ζπδήηεζε, θαηά ηελ 

νπνία θχξηνο νκηιεηήο είλαη ν εξσηψκελνο: παξφιν πνπ κεξηθέο θνξέο ηνπ ηίζεληαη 

πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο απφ ηνλ εξεπλεηή, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηα 

ζέκαηα φπσο απηφο ζέιεη, κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη λα εθθξάζεη ειεχζεξα ηηο απφςεηο 

ηνπ.  

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ε ζπλέληεπμε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά : α) ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο, θαη β) ηε 

γλψζε ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ δηεμαγσγή ηεο (Garrett, 1960, Duverger, 

1976, ζην Βάκβνπθαο, 2010, ζ. 229). Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεην, πξψηνλ, λα 

νξγαλσζεί ν εμνπιηζκφο εγγξαθήο θαη κεηαγξαθήο πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε, θαη ,δεχηεξνλ, 

λα δνζεί πξνζνρή ζηε ζπδήηεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ πξνζνρή απηή κπνξεί λα 

απαηηεί απφ ηνλ εξεπλεηή λα ιέεη ιίγα, λα δηαρεηξίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα θαη 

λα ρξεζηκνπνηεί ηξφπνπο γηα λα ελζαξξχλεη ηα άηνκα λα κηιήζνπλ (Creswell, 2011). 
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4.3. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείην απφ δεθαέμη (16) εθπαηδεπηηθνύο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ, πνπ ππεξεηνχζαλ ζε 

Γεκφζηα Γεληθά Λχθεηα ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ θαη δίδαζθαλ ην κάζεκα «Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο» ζηελ Α΄ θαη Β΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ (Παξάξηεκα 3). Γεδνκέλνπ φηη ην κάζεκα 

απηφ άξρηζε λα δηδάζθεηαη ζην Γεληθφ Λχθεην απφ ην 2011, ην πιήζνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε δηδαζθαιία ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, ζπγθξηλφκελν κε 

ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δίθηπν θνηλσληθψλ 

γλσξηκηψλ θαη ζπζηάζεσλ θαη ε επηινγή ηνπ έγηλε κε ζθφπηκε νκνηνγελή δεηγκαηνιεςία 

(purposeful homogeneous sampling) κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο έξεπλαο (Creswell, 2011). 

Σχκθσλα κε ηελ Κπξηαδή (2011) κε ηε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία ν εξεπλεηήο 

επηιέγεη θαη επηθεληξψλεηαη ζε ραξαθηεξηζηηθέο γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα πεξηπηψζεηο, 

πνπ ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπ. Με ηελ νκνηνγελή 

δεηγκαηνιεςία, ν εξεπλεηήο παίξλεη ζθφπηκα δείγκα αηφκσλ κε βάζε ην αλ απνηεινχλ 

«κέιε κηαο ππννκάδαο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά» (Creswell, 2011, ζ. 246).  

Δθαξκφδνληαο ηα θξηηήξηα απηά, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είραλ ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

1) ήηαλ φινη/εο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζηα Γεληθά Λχθεηα  

2) είραλ δηδάμεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κάζεκα ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» 

ζην Λχθεην  

3) νη κηζνί/εο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα δηαθνξεηηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο πξηλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. Ο ιφγνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί, αθ’ 

ελφο, ε βνήζεηα πνπ ζεψξεζαλ φηη έιαβαλ νη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί απφ ην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη, αθ’ εηέξνπ, νη δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ 

αληηκεηψπηζαλ φζνη/εο δελ είραλ επηκνξθσζεί πξηλ αζρνιεζνχλ κε ην κάζεκα ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. 

4) ηα δχν θχια εθπξνζσπήζεθαλ εμ ίζνπ (8 άληξεο θαη 8 γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί) 

5) Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. 

Σπγθεθξηκέλα ζπκκεηείραλ έλαο (1) Φηιφινγνο, έλαο (1) Μαζεκαηηθφο, δχν (2) Φπζηθνί, 
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δχν (2) Γαιιηθήο Φηινινγίαο, δχν (2) Αγγιηθήο Φηινινγίαο, έλαο (1) Κνηλσληνιφγνο, έλαο 

(1) Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, θαη έμη (6) θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο.  

Ο ιφγνο ηεο ζρεηηθά απμεκέλεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θιάδνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο 

νθείιεηαη ζην φηη, απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2012 - 2013 κέρξη θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, 

ην Υπνπξγείν Παηδείαο κε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο νπζηαζηηθά απέθιεηζε ηνπο θαζεγεηέο ηεο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο, ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Φπζηθήο απφ ηελ αλάιεςε ηεο 

επίβιεςεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, πξνσζψληαο αληίζηνηρα θαζεγεηέο άιισλ 

εηδηθνηήησλ (π.ρ. Ξέλσλ Γισζζψλ, Πιεξνθνξηθήο), κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θάιπςεο ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο απφ φινπο κε καζήκαηα «πξψηεο αλάζεζεο». Δηδηθά νη θαζεγεηέο 

Πιεξνθνξηθήο, κέρξη θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2015- 2016,αλαιακβάλαλ ππνρξεσηηθά, ιφγσ 

εηδηθφηεηαο θαη επίβιεςεο ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Σρνιείνπ, ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε φισλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ πνπ γίλνληαλ ζην ζρνιείν ηνπο. 
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4.4. Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

4.4.1. Καηάξηηζε νδεγνύ ζπλέληεπμεο θαη πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, δεκηνπξγήζεθε ν νδεγφο ηεο 

ζπλέληεπμεο (Παξάξηεκα 1) κε βάζε ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

1
νο

 ζεκαηηθφο άμνλαο: Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. 

2
νο

 ζεκαηηθφο άμνλαο: Δθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην. 

3
νο

 ζεκαηηθφο άμνλαο: Απνηίκεζε απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ.  

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο μεθηλά κε πέληε (5) πξνθαηαξθηηθέο εξσηήζεηο, κε ηηο 

νπνίεο απνηππψλνληαη ηα εμήο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ: θχιν, ειηθία, 

εηδηθφηεηα, ρξφληα ππεξεζίαο θαη πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Λχθεην ππεξέηεζεο. 

Αθνινπζνχλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αλά ζεκαηηθφ άμνλα: 

1
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο: Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο. 

1) Θεσξείηε αλαγθαία ηελ επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν: Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; 

2) α) Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο κε αληηθείκελν: 

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο; 

       β) Απφ πνην ζεζκηθφ θνξέα επηκνξθσζήθαηε; Πνηα ήηαλ ε ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο επηκφξθσζεο;  

3)   α) Πνηνη ιφγνη ζαο ψζεζαλ λα επηκνξθσζείηε; (αλ ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε 

(2) είλαη «λαη») 

       β) Πψο αμηνινγείηε ηελ επηκφξθσζε πνπ ιάβαηε; Ήηαλ επαξθήο; 

       γ) Έρεηε αμηνπνηήζεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε ζηελ ηάμε; Σε πνηνπο ηνκείο; 

4) Πνηνη ιφγνη ζαο νδήγεζαλ ζην λα κελ παξαθνινπζήζεηε θάπνην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; (αλ ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε (2) είλαη «φρη») 

5) Θεσξείηε φηη ν ηξφπνο πνπ παξέρεηαη ζήκεξα ε επηκφξθσζε (κεραληζκφο 

ππνζηήξημεο θαη ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην) σζνχλ ηνπο /ηηο εθπαηδεπηηθνχο πξνο ηελ 

επηκφξθσζε ή απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα; 
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2
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο: Δθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζην Λύθεην. 

1) Πψο έγηλε ε επηινγή ζαο απφ ην ζρνιείν γηα λα αλαιάβεηε λα δηδάμεηε ην 

κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ; 

2) Τη δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε θαηά ηα παξαθάησ ζηάδηα εθαξκνγήο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ; (Αλαθέξαηε ηηο πην ζεκαληηθέο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηηο 

αληηκεησπίζαηε) 

Α. επηινγή ζέκαηνο 

Β. Οξηζκφο «Τκεκάησλ Δλδηαθέξνληνο» -  ρσξηζκφο νκάδσλ 

Γ. θαηαλνκή εξγαζηψλ ζηηο νκάδεο  

Γ. νξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο εξγαζηψλ 

Δ. εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηηο νκάδεο (επηκεξηζκφο εξγαζηψλ ζηα κέιε 

ηεο θάζε νκάδαο) 

Ση. πεξάησζε ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. (Σπληνληζκφο νκάδσλ θαη επηκέιεηα 

παξνπζίαζεο) 

Ε. αμηνιφγεζε εξγαζίαο καζεηψλ– νκαδηθή θαη αηνκηθή βαζκνιφγεζε. 

3) Τη είδνπο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ζαο ζρεηηθά κε ηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; Υπάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο απηψλ ησλ δνκψλ; 

4) Υπάξρεη ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην ζρνιείν ζαο; Αλ φρη, γηαηί; 

3
νο

 ζεκαηηθόο άμνλαο: Απνηίκεζε απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ  

1) α) Πνηεο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζα κπνξνχζαλ λα 

θαιιηεξγνχλ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; 

    β) Θεσξείηε φηη επηηπγράλεηαη απηφο ν ζηφρνο κε ηνλ ηξφπν πνπ φλησο γίλνληαη 

νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; 

2) Καηά ηελ άπνςή ζαο, πνηα γλψκε έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην;  

3) Θεσξείηε φηη πξέπεη λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο ψξεο ζην σξνιφγην πξφγξακκα 

ηνπ Λπθείνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ; 
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Σηνλ πξψην άμνλα, δηεξεπλψληαη νη ιφγνη πνπ σζνχλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα 

παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κε αληηθείκελν ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. 

Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ν ηξφπνο πνπ παξέρεηαη ζήκεξα ε επηκφξθσζε, νη 

κεραληζκνί ππνζηήξημεο θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, σζνχλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο 

πξνο ηελ επηκφξθσζε, ή, αληίζεηα, απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο είλαη ζεκαληηθφο, γηαηί απφ ηηο απαληήζεηο ζα εθκαηεπηεί 

ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη πξνζπάζεηα 

αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην πξαγκαηηθφ πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ. Πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο γηα ην θάζε βήκα ηεο εθαξκνγήο, απφ ηελ επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο κέρξη ηελ παξνπζίαζε ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζην θνηλφ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δφζεθε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο ιχζεηο πνπ έδσζαλ. Τέινο, γίλεηαη απνηίκεζε ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα γηα ην κάζεκα ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, επεηδή απφ ηηο απαληήζεηο ζα 

δηαθαλνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. Δπίζεο, ζα δηαθαλνχλ ηπρφλ δηαθνξέο 

πξφζβαζεο ζε ππνζηεξηθηηθέο δνκέο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο θαη ηεο πεξηθέξεηαο. 

Σηνλ ηξίην άμνλα, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ. Δπίζεο, θαινχληαη λα απνηηκήζνπλ ην πξαγκαηηθφ φθεινο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

απφ ην κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζηελ Α΄ θαη ζηε Β΄ ιπθείνπ. 

Ο άμνλαο απηφο είλαη ζεκαληηθφο, επεηδή δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

σθεινχληαη νη καζεηέο/ηξηεο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. 

Τελ θαηάξηηζε ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο αθνινχζεζε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

ζε δχν ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο ελφο Γεληθνχ Λπθείνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ, έγηλαλ 
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νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, ψζηε λα είλαη πην αθξηβείο θαη 

θαηαλνεηέο. 

4.4.2. Δλεκέξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ απνιχησο εζεινληηθή. Ζ ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε είηε δηα δψζεο (ζηα γξαθεία 

θαζεγεηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ), είηε κέζσ ηειεθψλνπ. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 

δίλνληαλ φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζθνπφ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, 

ηνλ ηξφπν δηαζθάιηζεο ηελ αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο θαη πξνθνξηθά θαη γξαπηά, κέζσ ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ (Παξάξηεκα 2). 

Καηά ηε θάζε απηή, κηα εθπαηδεπηηθφο, αθνχ ελεκεξψζεθε πξνθνξηθά, αξλήζεθε λα 

ζπκκεηέρεη πεξαηηέξσ ζηελ έξεπλα (επηθαιέζηεθε σο ιφγν ην γεγνλφο φηη είρε αζρνιεζεί 

κφλν κηα ρξνληά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ζεσξνχζε φηη δελ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζηελ έξεπλα). Όινη/εο νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ήηαλ πιήξσο ελήκεξνη/εο γηα ηε δπλαηφηεηα απνρψξεζήο ηνπο απφ 

ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Ζ ρξήζε θσδηθνχ (Δ1, Δ2 … Δ16) αληί ηνπ νλφκαηνο θαη ε αλαθνξά κφλν ηεο 

πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ ππεξέηεζεο θαηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θξίζεθαλ αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηελ Κπξηαδή (2011) «Ωο εξεπλεηέο έρνπκε ηελ 

επζχλε λα κε παξαβηάδνπκε ηελ εκπηζηνζχλε πνπ καο δείρλνπλ φηαλ καο απνθαιχπηνπλ [νη 

ζπκκεηέρνληεο] ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κνηξάδνληαη καδί καο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη 

απφςεηο, λα ζεβφκαζηε ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπο, λα ηνπο ελεκεξψλνπκε γηα ηε δηεμαγσγή θαη 

ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο, θαη λα ηνπο πξνζηαηεχνπκε απφ ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο» (ζ. 

335-336). 

4.4.3. Γηεμαγσγή ησλ ζπλεληεύμεσλ 

Σε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο απνθάζηδαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, 

αθνινπζνχζε ν θαζνξηζκφο ηεο εκέξαο θαη ψξαο ησλ ζπλεληεχμεσλ (δηα δψζεο ή 

ηειεθσληθά) αλάινγα κε ηηο ππνρξεψζεηο φισλ καο. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

γηλφηαλ αλαθνξά ελ ζπληνκία ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη δίλνληαλ απαληήζεηο ζε ηπρφλ 

απνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μεηά ηε ζπλέληεπμε, ε εξεπλήηξηα εμέθξαδε ηηο επραξηζηίεο 

ηεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην ρξφλν πνπ δηέζεζαλ, δίλνληάο ηνπο ηε δηαβεβαίσζε φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ έδσζαλ ήηαλ πξάγκαηη πνιχηηκεο γηα ηελ έξεπλα. 
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Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεθαέμη (16) αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (8 άληξεο θαη 8 γπλαίθεο) απφ ηνλ Ηνύλην σο ηνλ 

επηέκβξην 2016. Καηά κέζν φξν, νη ζπλεληεχμεηο είραλ δηάξθεηα 40 ιεπηά θαη έγηλαλ, 

είηε ζε ρψξν ηεο εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο, είηε εθηφο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Όιεο νη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή Sound Recorder θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ. Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο ην επηζπκνχζαλ, ηνπο δηλφηαλ 

ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε 

δηνξζψζεηο/αιιαγέο.  
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4.5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν βγαίλεη λφεκα απφ ηα θείκελα ησλ ζπλεληεχμεσλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηαηππσζνχλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σηελ παξνχζα έξεπλα 

αθνινπζήζακε ηα εμήο ζηάδηα ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ 

(Creswell, 2011) :  

1) Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ αξρηθή πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα αλάιπζε γίλεηαη κε ηε κεηαγξαθή 

(transcription) φισλ ησλ καγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε δεδνκέλα θεηκέλνπ. Ο 

ηφλνο ηεο θσλήο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. ελζνπζηαζκφο, ακθηζβήηεζε, ζπκφο θ.α.) είλαη 

ζηνηρεία πνπ απνδφζεθαλ κε ηε ρξήζε ζπκβφισλ. Σην Παξάξηεκα ππάξρεη πίλαθαο κε ηα 

ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηελ εξκελεία ηνπο.  

2) Γηεξεύλεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

Ζ πξνθαηαξθηηθή δηεξεπλεηηθή αλάιπζε (preliminary exploratory analysis) 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάγλσζε ησλ απαληήζεσλ ψζηε λα απνθηεζεί κηα γεληθή εηθφλα γηα ηα 

δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνπλ. Ζ θσδηθνπνίεζε (coding process) είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ 

ρσξηζκνχ ηνπ θεηκέλνπ ησλ απαληήζεσλ ζε ηκήκαηα, ηεο απφδνζεο θσδηθψλ ζηα 

ηκήκαηα, ηεο εμέηαζεο κήπσο νη θσδηθνί επηθαιχπηνληαη ή πιενλάδνπλ θαη ηεο έληαμεο 

ησλ θσδηθψλ ζε γεληθά ζέκαηα (θαηεγνξίεο αλάιπζεο). Σχκθσλα κε ηνπο Miles and 

Huberman (1994), ε θσδηθνπνίεζε σο δηαδηθαζία, δελ είλαη θάηη άιιν παξά έλαο ηξφπνο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πψο «δηαθνξνπνηείο θαη ζπλδπάδεηο ηα 

δεδνκέλα πνπ έρεηο αλαθηήζεη θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο πνπ θάλεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πιεξνθνξίεο» (ζ. 56). 

3) Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

Ζ θχξηα κνξθή παξνπζίαζεο επξεκάησλ ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα είλαη ε αλάπηπμε 

ζεκάησλ (θαηεγνξηώλ αλάιπζεο) από ηα δεδνκέλα, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο 

ζηα ζεκαληηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηε δηακφξθσζε βαζηάο θαηαλφεζεο ηνπ 

θεληξηθνχ θαηλνκέλνπ κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ηε ζεκαηηθή αλάπηπμε. Τα ζέκαηα 

(θαηεγνξίεο αλάιπζεο), δειαδή, είλαη παξφκνηνη θσδηθνί ζπγθεληξσκέλνη καδί γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ κηα θεληξηθή ηδέα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, γη’ απηφ θαη απνηεινχλ έλα θεληξηθφ 

ζεκείν ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ.  
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Απνηειεί ην γξαπηφ κέξνο κηαο πνηνηηθήο κειέηεο, ζην νπνίν ζπλνςίδνληαη 

ιεπηνκεξψο ηα επξήκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο. 

4) πδήηεζε απνηειεζκάησλ : Δξκελεία ηεο ζεκαζίαο ησλ επξεκάησλ  

Ζ εξκελεία (interpretation) ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ζεκαίλεη φηη ν εξεπλεηήο θάλεη 

έλα βήκα πίζσ θαη δηακνξθψλεη έλα επξχηεξν λφεκα γηα ην θαηλφκελν κε βάζε ηηο 

ζπγθξίζεηο κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. Τν κέξνο απηφ πεξηιακβάλεη: 

 Τελ αλαζθφπεζε ησλ ζεκαληηθψλ επξεκάησλ θαη ηνπ πψο δίλνληαη 

απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 Πξνζσπηθνχο ζπιινγηζκνχο ηνπ εξεπλεηή πάλσ ζηε ζεκαζία ησλ 

δεδνκέλσλ 

 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ 

Σην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη νη θαηεγνξίεο αλάιπζεο πνπ δηακνξθψζεθαλ αλά 

ζεκαηηθφ άμνλα, κεηά ηελ αλάγλσζε θαη αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο 

κνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηεο αλάιπζεο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαζέκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

5.1. Καηεγνξίεο Αλάιπζεο αλά Θεκαηηθό Άμνλα 

1
νο

 Θεκαηηθφο Άμνλαο : Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. 

Καηεγνξίεο αλάιπζεο: α) Αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο (Δξ. 1) 

 β) Παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο (Δξ. 2,3) 

 γ) Παξάγνληεο πνπ εκπφδηζαλ ηελ παξαθνινχζεζε 

πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο (Δξ. 4) 

 δ) Απφςεηο γηα ηνλ ηξφπν παξνρήο επηκφξθσζεο (Δξ. 5) 

 

2
νο

 Θεκαηηθφο Άμνλαο : Δθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην 

Καηεγνξίεο αλάιπζεο:  α) Λφγνη αλάιεςεο ηνπ καζήκαηνο (Δξ. 1) 

      β) Αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ αλά ζηάδην εθαξκνγήο: (Δξ. 2) 

i. Δπηινγή ζέκαηνο 

ii. Φσξηζκφο νκάδσλ – Αλάζεζε εξγαζηψλ 

iii. Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ απφ ηηο νκάδεο 

iv. Φξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο εξγαζηψλ 

v. Πεξάησζε εξγαζηψλ – παξνπζίαζε 

vi. Αμηνιφγεζε εξγαζίαο καζεηψλ/ηξηψλ (Αηνκηθή – 

Οκαδηθή Βαζκνινγία) 

     γ) Δίδνο ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ (Δξ. 3) 

     δ) Σπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ. (Δξ. 4) 
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3
νο

 Θεκαηηθφο Άμνλαο : Απνηίκεζε απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ 

Καηεγνξίεο αλάιπζεο: α) Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

θαιιηεξγνχλ νη Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο. (Δξ. 1) 

β) Πνηα είλαη ε γλψκε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. (Δξ. 2) 

γ) Αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζηελ Α΄ θαη ζηε 

Β΄ ιπθείνπ. (Δξ. 3) 
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5.2. Παξνπζίαζε επξεκάησλ 

5.2.1. 1
νο

 Θεκαηηθόο άμνλαο : Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο. 

5.2.1.1. Αλαγθαηόηεηα επηκόξθσζεο  

[Δξ 1: Θεσξείηε αλαγθαία ηελ επηκόξθσζε ζην αληηθείκελν: «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο»;] 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηελ 

άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ project πνπ αθνινπζείηαη ζηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. 

Σηελ εξψηεζε ινηπφλ αλ ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν 

«Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο», ζρεδφλ φινη (15 ζηνπο 16) απάληεζαλ ζεηηθά.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ επηκφξθσζε, απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο γίλεηαη ζαθέο φηη νη πεξηζζφηεξνη/εο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη/εο κε ηε 

κέζνδν project. Αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν άλεηα κε ηε δαζθαινθεληξηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο. Δλδεηθηηθή είλαη ε απάληεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ Δ6, θαζεγήηξηαο 

Κνηλσληνινγίαο πνπ δηδάζθεη ζε δεκφζην Λχθεην ηεο πφιεο : « […] Τα άιια καζήκαηα 

δηδάζθνληαη, δπζηπρψο, απφ θαζ’ έδξαο, νπφηε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην project, ζα πξέπεη λα 

κάζνπκε πξψηα εκείο έλαλ λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο.». 

Όινη/εο, θαη ηδηαίηεξα φζνη/εο θιήζεθαλ λα δηδάμνπλ γηα πξψηε θνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ χπαξμε θαζνδήγεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ , έηζη ψζηε ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα έρεη κηα 

θαηεχζπλζε γηα ηελ φιε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη (Δ7, Δ8, θαζεγεηέο 

Πιεξνθνξηθήο, Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο). 

Αθφκα θαη φζνη/εο δήισζαλ φηη είραλ θάπνηα πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ project ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

(καζεκάησλ) ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ επηκφξθσζε. Ζ εθπαηδεπηηθφο 

Δ11, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο ζε δεκφζην Λχθεην ησλ Ησαλλίλσλ, αλαθέξεη : « […] 

Δκείο, σο ΠΔ 19 Πιεξνθνξηθήο, επεηδή θάλακε αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο «Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο» είρακε κηα κηθξή εκπεηξία. Παξφια απηά λαη, [ζεκ. 

είλαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε], γηαηί αιιάδεη, δελ είλαη φπσο αθξηβψο ήηαλ εθεί πέξα νη 

εξγαζίεο».  
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Σηνλ αληίπνδα, ν εθπαηδεπηηθφο Δ5, θαζεγεηήο Φπζηθήο ζε γεληθφ Λχθεην εθηφο 

ηεο πφιεο, απνηειεί κεηνλόηεηα ζηελ έξεπλά καο, ζεσξψληαο εληειψο πεξηηηή ηελ 

επηκφξθσζε : «[…] Θεσξψ φηη φπνηνο έρεη ηειεηψζεη έλα παλεπηζηήκην, ζα πξέπεη λα μέξεη 

λα εθπνλεί εξεπλεηηθή εξγαζία». 

5.2.1.2. Παξαθνινύζεζε Πξνγξακκάησλ Δπηκόξθσζεο 

[Δξ. 2α) Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα επηκόξθσζεο κε αληηθείκελν: 

«Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο»; 

2β) Από πνην ζεζκηθό θνξέα επηκνξθσζήθαηε; Πνηα ήηαλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

επηκόξθσζεο; ] 

 

Σηελ εξψηεζε αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο κε αληηθείκελν 

ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο, νη νθηώ απάληεζαλ ζεηηθά. Απφ απηνχο νη πέληε είραλ 

παξαθνινπζήζεη ηελ αξρηθή επηκφξθσζε κέζσ ησλ ΠΔΚ (Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ). Ζ δηάξθεηα ήηαλ δχν Σαββαηνθχξηαθα. Γχν εθπαηδεπηηθνί 

παξαθνινχζεζαλ ελεκεξσηηθή εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε ζηα ζρνιεία ηνπο απφ ηνπο 

Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο. Μφλν ε εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο ζε 

γεληθφ Λχθεην ηεο πφιεο, έρεη παξαθνινπζήζεη πην καθξνρξφληα εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζε (ηξηψλ κελψλ) κε ζέκα : «Πψο δνπιεχνπκε ηα project». Τν πξφγξακκα ήηαλ 

δσξεάλ, παξφιν πνπ ν θνξέαο πινπνίεζήο ηνπ ήηαλ ηδησηηθφο.  

Μεξηθνί πξνζπαζνχλ θαη απφ κφλνη ηνπο λα βξνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζε γεληθφ Λχθεην ηεο πφιεο, αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζε παξαθνινχζεζε «[…] on line ζεκηλαξίσλ κέζσ Παλεπηζηεκίσλ ζηηο 

ΗΠΑ», ελψ ν εθπαηδεπηηθφο Δ7, επίζεο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζε γεληθφ Λχθεην ηεο 

πφιεο, δειψλεη φηη έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα «[…] φπνπ ρξεηαδφηαλ ε κέζνδνο 

project γηα λα δνπιέςεηο, δελ αλαθέξνληαλ φκσο ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο». 

 

[Δξ. 3α) Πνηνη ιόγνη ζαο ώζεζαλ λα επηκνξθσζείηε; 

3β) Πώο αμηνινγείηε ηελ επηκόξθσζε πνπ ιάβαηε; Ήηαλ επαξθήο; 

3γ) Έρεηε αμηνπνηήζεη ηελ απνθηεζείζα γλώζε ζηελ ηάμε; ε πνηνπο ηνκείο;] 
 

3α) Πνηνη ιόγνη ζαο ώζεζαλ λα επηκνξθσζείηε; 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηθαιέζηεθαλ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο πνπ ηνπο ψζεζαλ ζηελ 

επηκφξθσζε:  

(1) Τν ελδηαθέξνλ θαη ε πεξηέξγεηα γηα ην άγλσζην, λέν αληηθείκελν: Ζ 

εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, αλαθέξεη σο ιφγν ην ίδην ην project 

«[…] πνπ δελ ην ήμεξα, αιιά «θάηη» κε θαινχζε λα ην γλσξίζσ!».  
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(2) Ζ ζεκαληηθόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ: Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ11, θαζεγήηξηα 

Πιεξνθνξηθήο ζε γεληθφ Λχθεην ηεο πφιεο, ήζειε λα αζρνιεζεί, επεηδή νη Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο «[…] Δίρε μεθηλήζεη σο θάηη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζην ζρνιείν. Γειαδή, 

μεθηλνχζε γηα θάηη εμαηξεηηθφ.», ελψ ν εθπαηδεπηηθφο Δ7, επίζεο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 

ζε γεληθφ Λχθεην ηεο πφιεο, αλαθέξεη φηη ην βξήθε «[…] πνιχ ελδηαθέξνλ σο ινγηθή 

πξνζέγγηζεο ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σηελ αξρή πξνυπέζεηε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

δχν θαζεγεηψλ. Φαηλφηαλ ειθπζηηθφ γηα φινπο».  

(3) Ζ αλάγθε γηα επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα θαηά ηε δηδαζθαιία : Ζ 

εθπαηδεπηηθφο Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο ζε γεληθφ Λχθεην ηεο πφιεο, 

απάληεζε: «Απιά ε αλάγθε λα κάζσ θάπνηα πξάγκαηα ζηε δηδαζθαιία, δειαδή ζηνλ ηξφπν, 

ζην πψο ζα ην ρεηξηζηψ».  

(4) Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο: Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ6, θαζεγήηξηα 

Κνηλσληνινγίαο ζε ζρνιείν εληφο ηεο πφιεο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Μνπ άξεζε ην 

αληηθείκελν. Δίλαη άιισζηε απαξαίηεην γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ (γηα λα πνχκε 

αιήζεηεο!)».  

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο δελ είλαη απηνζθνπφο γηα φινπο/εο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζε γεληθφ Λχθεην ηεο πφιεο, ν νπνίνο 

δηδάζθεη κάζεκα κε παξφκνηα ζεκαηνινγία ζηα ΤΔΗ, αλαθέξεη σο ιφγνπο 

παξαθνινχζεζεο ηεο επηκφξθσζεο ηα εμήο: «[…] 1) γηα λα γίλσ επηκνξθσηήο ζηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο, 2) γηα λα βξσ δπλάκεη ζπλεξγάηεο κέζσ ησλ «ζπκκαζεηψλ» κνπ. ρη 

γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ (άιιν αλ φλησο ην γεκίδσ θαηά θαηξνχο)». 

3β) Πώο αμηνινγείηε ηελ επηκόξθσζε πνπ ιάβαηε; Ήηαλ επαξθήο; 

Ψο πξνο ηελ επάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, απφ ηνπο νθηψ επηκνξθσκέλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο : 

(1) κόλν δύν έθξηλαλ «επαξθή» ηελ επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ2, 

θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, ε νπνία παξαθνινχζεζε ηξίκελε εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζε, ζεψξεζε επαξθέο ην ζεκηλάξην απηφ επεηδή ήηαλ βησκαηηθφ : «[…]κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο αληαιιάζζακε απφςεηο θαη αλεβάδακε ζελάξηα. Υπήξρε θαη 

έηνηκν πιηθφ, αιιά δελ αξθεζηήθακε ζ’ απηφ : δεκηνπξγία νκάδσλ, brainstorming, 

ζπκβφιαην νκάδαο, ηξφπνη αμηνιφγεζεο έξγνπ, πψο λα κάζνπλ ηα παηδηά λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα δνπιεχνπλ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία.». Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ13 ζεψξεζε επαξθείο ηηο 

νδεγίεο θαη ηα βνεζήκαηα (βηβιία, εγρεηξίδηα) πνπ ηνπο παξείρε ν ππεχζπλνο Σρνιηθφο 
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Σχκβνπινο γηα ην project ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, επεηδή ηε βνήζεζαλ λα ζέζεη 

«[…] ηνπο ζηφρνπο ηνπ project. Καη κεηά ηε δνκή, πνηα ζεηξά ζα αθνινπζήζσ.». 

(2) νη ππφινηπνη έμη έθξηλαλ ηελ επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ «αλεπαξθή» θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο ζπληνκίαο θαη ηεο πξνρεηξόηεηάο ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, ηε ραξαθηεξίδεη  «[…] γλσξηκία κε ην πιηθφ θαη ηηο πξνηάζεηο εθαξκνγήο. 

Γελ ήηαλ δηεμνδηθή επηκφξθσζε» θαη, επεηδή αζρνιείηαη αξθεηά ρξφληα κε ηηο 

«Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο», ηνλίδεη φηη «πην πνιχ αμηνπνηνχκε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπκε, ψζηε λα ηηο πξνιάβνπκε ηελ άιιε ρξνληά». Ο εθπαηδεπηηθφο Δ8, 

θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, επεζήκαλε θαη ηελ πξνρεηξφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ηεο, θαζψο 

«[…] κεγάιν κέξνο ηεο επηκφξθσζεο ηνπ Σαββαηνθχξηαθνπ πξνέθπςε απφ δχν – ηξεηο 

εθπαηδεπφκελνπο κε εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα (έλαο ήκνπλ θη 

εγψ!).» Ζ πξνρεηξφηεηα απηή πξνήιζε απφ ην γεγνλφο φηη ε επηκφξθσζε έγηλε ππφ ηελ 

πίεζε ηνπ ρξφλνπ, γηα λα μεθηλήζεη εγθαίξσο ην πξφγξακκα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη 

θαη ν ίδηνο «Γελ έθηαηγαλ νη εθπαηδεπηέο, αιιά νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο».  

Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ θξίζεθε ε επηκφξθσζε «αλεπαξθήο» ήηαλ θαη ε αδπλακία 

πξνζαξκνγήο ηεο ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ ζρνιείσλ. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ4, θαζεγήηξηα 

Γαιιηθήο Φηινινγίαο ζε ζρνιείν εθηφο ηεο πφιεο, ζρνιηάδνληαο ηελ επηκνξθσηηθή 

εκεξίδα ησλ Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ γηα ηηο «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο», ηε ραξαθηήξηζε 

«αλεπαξθή, κε πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζρνιείσλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο», 

θαη επεζήκαλε ην φηη νη νδεγίεο πνπ έιαβε ηε βνήζεζαλ θπξίσο «ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Αιιά φρη πάξα πνιχ. Έθαλα πνιιέο 

πξνζαξκνγέο.». 

3γ) Έρεηε αμηνπνηήζεη ηελ απνθηεζείζα γλώζε ζηελ ηάμε; ε πνηνπο ηνκείο; 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ επάξθεηα ή κε ηεο επηκφξθσζεο πνπ έιαβαλ, θαη νη νθηώ 

δήισζαλ όηη εθάξκνζαλ ηελ απνθηεζείζα γλώζε ζηελ ηάμε, θπξίσο : 

o ζηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο,  

o ζην ρσξηζκφ ησλ νκάδσλ  

o ζηελ αλάζεζε θαη δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ απφ ηηο νκάδεο. 

Μηα παξάκεηξνο ηεο αξρηθήο επηκφξθσζεο κέζσ ησλ ΠΔΚ, (πνπ πηζαλφηαηα δελ 

ήηαλ κέζα ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη νη επηκνξθσηέο), ήηαλ ε γλσξηκία κεηαμχ ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαη ε αθφινπζε νξγάλσζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αιιεινβνεζεζνχλ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, αλαθέξεη : «[…] Τα ΠΔΚ βνήζεζαλ ζην λα 
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γλσξηζηνχκε κεηαμχ καο νη ζπλάδειθνη θαη λα ζπζηήζνπκε νκάδα αιιεινβνήζεηαο κέζσ 

site».  

Τέινο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε απνθηεζείζα γλψζε δελ θαηέζηε δπλαηφ λα 

εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ11, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο ζε Γεληθφ 

Λχθεην ησλ Ησαλλίλσλ, πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ηελ πξψηε ρξνληά φ, ηη είρε κάζεη ζηελ 

επηκφξθσζε θαη θπξίσο ην πψο ζα γίλνπλ ηα ηκήκαηα project1
1
, αθνχ: «[…] ζηφρνο ήηαλ 

ην θάζε παηδί λα θάλεη ην project πνπ ην ελδηαθέξεη.». Όκσο, ππνγξάκκηζε ηε ζηαδηαθή 

ππνβάζκηζε «εθ ησλ έζσ» ηνπ καζήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη 

ζην ζρνιείν ηεο, αθνχ «[…] ηα επφκελα ρξφληα, αθφκα θαη πέξζη, εθαξκφζηεθε ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ πξάγκα απφ εθείλν πνπ είρακε αθνχζεη [ζεκ. ζηελ επηκφξθσζε]! Οπφηε, ηη λα πσ 

γηα επηκφξθσζε, αθνχ άιιν πξάγκα ζρεδηάζαλε θαη άιιν ηειηθά εθαξκφζηεθε!!» 

5.2.1.3. Παξάγνληεο – Δκπόδηα ζηελ Δπηκόξθσζε 

[Δξ. 4) Πνηνη ιόγνη ζαο νδήγεζαλ ζην λα κελ παξαθνινπζήζεηε θάπνην πξόγξακκα 

επηκόξθσζεο ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο;] 

(1) Με πινπνίεζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ: Απφ ηνπο νθηψ πνπ δελ 

παξαθνινχζεζαλ θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε, νη πεξηζζφηεξνη επηθαιέζηεθαλ σο ιφγν ην 

γεγνλφο φηη δελ πινπνηείην θάπνην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ηηο ρξνληέο πνπ αζρνιήζεθαλ 

κε ηηο «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο». Φαξαθηεξηζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο 

Φηινινγίαο ζε Γεκφζην Λχθεην εθηφο ησλ Ησαλλίλσλ, αλαθέξεη: «Γελ ππήξρε θάπνην 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο λα παξαθνινπζήζσ. Οχηε νη Σρνιηθνί Σχκβνπινη έδσζαλ θάπνηα 

δηέμνδν. Μφλν εζηθή ζηήξημε.», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο πνπ 

επίζεο δηδάζθεη ζε ζρνιεία εθηφο ησλ Ησαλλίλσλ, ππνγξακκίδεη: «Γελ έρεη γίλεη θάπνην 

ηέηνην πξφγξακκα. […] νχηε καο έρεη θαιέζεη θαλείο λα θάλνπκε θάπνηα επηκφξθσζε.».  

(2) Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ή/θαη άξλεζε απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο: 

Υπάξρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ελδηαθέξνληαη θαζφινπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο 

«Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο». Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ3, θαζεγήηξηα Διιεληθήο Φηινινγίαο, 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη «Γελ είλαη κέζα ζηα ελδηαθέξνληά κνπ, νχηε είρα ζθεθηεί φηη 

ζα κνπ ρξεηαζηεί πνηέ.», ελψ ν εθπαηδεπηηθφο Δ5, θαζεγεηήο Φπζηθήο, δήισζε 

απεξίθξαζηα: «Αξλνχκαη! Δίρα ηελ επθαηξία, αιιά αξλήζεθα, γηαηί ζεσξψ φηη, έρνληαο 

πηπρίν Φπζηθνχ, κπνξψ λα εθπνλήζσ κηα εξεπλεηηθή εξγαζία.». 

 

                                                           
1  Τμήμα ενδιαφζροντος: «[…] Σε περίπτωςθ υλοποίθςθσ των Ε.Ε. ςε ηώνθ, δθμιουργοφνται λειτουργικζσ ομάδεσ κοινοφ 
ενδιαφζροντοσ, αποτελοφμενεσ από 16ζωσ 20 μαθθτζσ» (Εγκύκλιος 47143/Γ2/27-04-2012) 
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5.2.1.4. Απόςεηο ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηνλ Σξόπν Παξνρήο Δπηκόξθσζεο 

[Δξ. 5) Θεσξείηαη όηη ν ηξόπνο πνπ παξέρεηαη ζήκεξα ε επηκόξθσζε (κεραληζκόο ππνζηήξημεο 

θαη ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην) σζνύλ ηνπο /ηηο εθπαηδεπηηθνύο πξνο ηελ επηκόξθσζε ή απνηεινύλ 

αλαζηαιηηθό παξάγνληα;] 

Οη θπξηφηεξεο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο 

επηκφξθσζεο είλαη νη εμήο:  

(1) Έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ην αλ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα 

ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο απφ θάπνηνλ επίζεκν θνξέα: Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ4, θαζεγήηξηα 

Γαιιηθήο Φηινινγίαο, αλαθέξεη «Γελ γλσξίδσ λα ηξέρεη θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο» 

θαη ε εθπαηδεπηηθφο Δ6 ζπκπιεξψλεη φηη « […] Οχηε ππάξρνπλ ζεζκηθνί θνξείο 

επηκφξθσζεο, θαη ζε επίπεδν Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ γίλνληαη ιίγα πξάγκαηα». Ζ 

εθπαηδεπηηθφο Δ11, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο πνπ είρε παξαθνινπζήζεη ηελ αξρηθή 

επηκφξθσζε, επηζεκαίλεη : «Γελ ππάξρεη επηκφξθσζε ηψξα!! Δθηφο θη αλ δελ ην έρσ κάζεη 

εγψ! Αλ δελ έρσ ελεκεξσζεί! Δίκαη θαη ρξφληα ζην ζρνιείν… […] εθηφο απφ εθείλε ηελ 

πξψηε ρξνληά δελ έρσ κάζεη γηα θάπνηα άιιε επηκφξθσζε … απφ νπνηνδήπνηε θνξέα, 

δεκφζην ή ηδησηηθφ.».   

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, έρνληαο θαη απηφο 

παξαθνινπζήζεη ηελ αξρηθή επηκφξθσζε θαη ζέινληαο λα δψζεη κηα εμήγεζε γηα ηελ 

έιιεηςε επηκφξθσζεο απφ θάπνηνλ επίζεκν θνξέα, επεζήκαλε ηα εμήο: «Σηελ αξρή 

επηκνξθψζεθαλ ιίγνη [ζεκ. έλαο απφ θάζε Λχθεην], κε ζθνπφ λα δξάζνπλ σο κέληνξεο- 

ζπληνληζηέο ζηνπο ππνινίπνπο. ζνη δνχιεπαλ ηελ πξψηε ρξνληά ην project, ζα ήηαλ 

πνιιαπιαζηαζηέο ηηο επφκελεο. Απηφ δελ έγηλε. Απφ θεη θαη πέξα ην πξάγκα αθέζεθε ζηελ 

ηχρε ηνπ.». 

(2) Αδπλακία παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο: Οη θπξηφηεξνη 

ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε έσο αδχλαηε ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ είλαη νη εμήο: δπζθνιία απνπζίαο απφ ην ζρνιείν θαηά ηηο πξσηλέο, εξγάζηκεο 

ψξεο, ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο.   

Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: «Αλ 

έηξερε έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο, δελ μέξσ αλ ζα κπνξνχζα λα ην παξαθνινπζήζσ. 

Δμαξηάηαη: αλ ήηαλ πξσηλέο ψξεο ζα έπξεπε λα πάξσ άδεηα απφ ην ζρνιείν. Τν απφγεπκα, 

αλ θαη έρσ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ζα πξνζπαζνχζα λα πάσ», ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 

Δ14 επηζεκαίλεη «[…] Δμαξηάηαη θαη πφζεο ψξεο είλαη. Θα ππήξρε ελδηαθέξνλ. Σε πξσηλέο 

(εξγάζηκεο) ψξεο δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (δελ μέξσ ηη γίλεηαη 
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κε ηνπο άιινπο Γεκφζηνπο Υπαιιήινπο) λα πάξνπκε άδεηεο γηα λα παξαθνινπζήζνπκε 

ζεκηλάξηα. Κη απηφ είλαη έλα εκπφδην.». Καη ν εθπαηδεπηηθφο Δ10, θαζεγεηήο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, ζπκπιεξψλεη «[…] Σηελ πεξίπησζε πνπ νη επηκνξθψζεηο 

γίλνληαη ην απφγεπκα είλαη κελ δχζθνιν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά, φηαλ ζέιεηο θάηη λα 

πεηχρεηο, ην πεηπραίλεηο.». Υπάξρνπλ φκσο θαη νη αληίζεηεο απφςεηο: Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ9, 

θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, ζεσξεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ην γεγνλφο φηη ε επηκφξθσζε 

γίλεηαη εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ «[…] απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, αλ αθηεξψζεη θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ηνπ ψξεο.».  

(3) Δπηκόξθσζε: Μηα πξνζσπηθή ππόζεζε: Ο εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, αλαθέξεη «Γελ γλσξίδσ λα γίλνληαη ηψξα ζεκηλάξηα. Πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη 

ν ίδηνο λα ζέιεηο λα επηκνξθσζείο θαη θάπσο ζα βξεηο ηελ άθξε. Π.ρ. ζε ζεκηλάξηα ηνπ 

ΔΚΠΑ πήγα κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία, φρη γηαηί είρα θάπνηα παξφηξπλζε ή δηεπθφιπλζε.». 

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, επίζεο, αλαθέξεη «[…] Έρσ βξεη κφλνο 

κνπ θάπνηα πξνγξάκκαηα ζην δηαδίθηπν επ’ ακνηβή, αιιά θάηη πνπ λα ηξέρεη επίζεκνο 

θνξέαο … φρη, δελ μέξσ.». Τέινο, ν εθπαηδεπηηθφο Δ5, θαζεγεηήο Φπζηθήο, δελ 

ελδηαθέξεηαη θαζφινπ γηα ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, δηφηη «[…] νχηε θαλ νη 

επηκνξθσηέο δελ είλαη επηκνξθσκέλνη, δελ πξνζθέξεη ηίπνηα ε επηκφξθσζή ηνπο». 
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5.2.2. 2
νο

 Θεκαηηθόο Άμνλαο: Δθαξκνγή Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζην Λύθεην 

5.2.2.1. Λόγνη αλάιεςεο ηνπ καζήκαηνο 

[Δξ. 1. Πώο έγηλε ε επηινγή ζαο από ην ζρνιείν γηα λα αλαιάβεηε λα δηδάμεηε ην κάζεκα ησλ 

Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ;] 

Όζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο επηινγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

Σπιιφγνπο Γηδαζθφλησλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, θνηλφ θξηηήξην φισλ ππήξμε ε «ζπκπιήξσζε σξαξίνπ», 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαγθαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαηεζνχλ θαη ζε άιιν ζρνιείν. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, αλαθέξεη ιαθσληθά «Καζαξά γηα 

ζπκπιήξσζε σξαξίνπ», ε εθπαηδεπηηθφο Δ9, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, ζπκπιεξψλεη 

«[…] Ννκίδσ φηη έηζη ζπλήζσο γίλεηαη», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο 

Φηινινγίαο, αλαθέξεη αλαιπηηθά «[…] Πξνεγνχληαη νη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ ζέκα κε ην 

σξάξην. Δλψ ππήξρε ελδηαθέξνλ θαη απφ άιινπο ζπλαδέιθνπο λα δηδάμνπλ έλα project, 

έθαλαλ πίζσ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ ζέκα κε ην σξάξην. Τν 

πξψην θξηηήξην είλαη ε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ». Ο εθπαηδεπηηθφο Δ5, θαζεγεηήο Φπζηθήο, 

πξνζθέξζεθε «νηθεηνζειψο» λα αλαιάβεη ην project ηεο Β΄ ιπθείνπ «γηα λα κελ 

ππνρξεσζψ λα πάσ ζε άιιν ζρνιείν», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ6, θαζεγήηξηα 

Κνηλσληνινγίαο, παξαδέρεηαη φηη «[…] πνηνο έκελε ζην ηέινο κε ειιηπέο σξάξην ζα 

έπαηξλε project». 

Μφλν ηξεηο απφ ηνπο εξσηψκελνπο πξνέηαμαλ έλα άιιν θξηηήξην : ηελ 

εηδηθόηεηα. Καη νη ηξεηο ήηαλ θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη είραλ ιάβεη ηελ αξρηθή 

επηκφξθσζε θαη δνχιεςαλ απφ ηελ πξψηε ρξνληά σο Σπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί ζηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ11 αλαθέξεη «[…] Γελ ππήξμε θάπνηνο λα 

δεηήζεη λα πάεη ζε εθείλε ηελ επηκφξθσζε, νπφηε, αθνχ πήγα εγψ, αλαγθαζηηθά κεηά 

ζπκκεηείρα θαη ζε θάπνηα project θαη ήκνπλ θαη Σπληνληζηήο project (γηαηί ζην θάζε ζρνιείν 

έβγαηλε θαη έλαο Σπληνληζηήο Project)»,ν εθπαηδεπηηθφο Δ7 δειψλεη «Τελ πξψηε ρξνληά ε 

επηινγή κνπ έγηλε επεηδή επηκνξθψζεθα θαη ε εηδηθφηεηά κνπ εμππεξεηνχζε ηε ρξήζε ησλ 

Ηιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ», ελψ ν εθπαηδεπηηθφο Δ14 επηζεκαίλεη«[…] ζα κπνξνχζακε 

πην εχθνια εκείο λα εηζάγνπκε ηα παηδηά ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα ηα 

βνεζνχζαλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο». 
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5.2.2.2. Αληηκεηώπηζε Γπζθνιηώλ αλά ηάδην Δθαξκνγήο: 

[Δξ. 2) Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε θαηά ηα παξαθάησ ζηάδηα εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθώλ 

Δξγαζηώλ; (Αλαθέξαηε ηηο πην ζεκαληηθέο θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ηηο αληηκεησπίζαηε)] 

i. Δπηινγή Θέκαηνο 

(1) Αξθεηέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί πξνηείλνπλ νη ίδηνη θάπνηα ζέκαηα ζηα 

παηδηά θαη, κεηά απφ ζπδήηεζε ή ςεθνθνξία, επηιέγνπλ απφ θνηλνχ ην ζέκα ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Όπσο αλαθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο 

«Πεξηζζφηεξε βαξχηεηα έρεη ην πνηα ζέκαηα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ν ππεχζπλνο 

εθπαηδεπηηθφο, παξά ε γλψκε ησλ καζεηψλ. Απηφ αληηηίζεηαη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ». Ζ 

θαηάζηαζε απηή, άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο δηεπθνιχλεη θαη άιινπο ηνπο δπζθνιεχεη 

πεξηζζφηεξν. 

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο θηινινγίαο πνπ δηδάζθεη ζε 

πεξηθεξεηαθφ Λχθεην, αλαθέξεη «Ήηαλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο. […] Παξφιν πνπ 

έγηλε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, ιφγσ έιιεηςεο δηθψλ ηνπο ηδεψλ, θαηαιήμακε ζε θάηη πνπ 

πξφηεηλα εγψ». Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ3, Διιεληθήο Φηινινγίαο πνπ δηδάζθεη επίζεο ζηελ 

πεξηθέξεηα, ζπκθσλεί «[…] νπζηαζηηθά εγψ πξφηεηλα ην ζέκα θαη ηα παηδηά ην δέρηεθαλ 

θαηεπζείαλ.» θαη ε εθπαηδεπηηθφο Δ4 Γαιιηθήο θηινινγίαο ππνγξακκίδεη «[…] ε επηινγή 

έγηλε απφ κέλα κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ παηδηψλ». Ο εθπαηδεπηηθφο Δ10, κεραλνιφγνο 

κεραληθφο ζε πεξηθεξεηαθφ ζρνιείν αλαθέξεη «[…] ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο γηλφηαλ απφ 

εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γελ γίλνληαλ πξνηάζεηο απφ ηα παηδηά. Τνπο δίλνληαλ πέληε – έμη 

ζέκαηα θαη επέιεγαλ κεηαμχ απηψλ», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα πιεξνθνξηθήο 

επηζεκαίλεη «Ήηαλ αξθεηά δχζθνιν… γηαηί έπξεπε λα βξσ έλα ζέκα πνπ λα θεληξίδεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, αιιά θαη λα είλαη εχθνιν λα εθπνλεζεί κέζα ζε έλα ηεηξάκελν». 

Ζ θαηάζηαζε απηή δελ εληνπίδεηαη κφλν ζε πεξηθεξεηαθά ζρνιεία. Αθφκα θαη 

κέζα ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ ε εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο θηινινγίαο, 

αλαθέξεη «Καιψο ή θαθψο, εγψ επέβαια ζηνπο καζεηέο ην ζέκα. Τνπο ξψηεζα κε ηη ζέινπλ 

λα αζρνιεζνχλ, αιιά δελ πήξα απάληεζε. Οπφηε, είρα δχν project θαηά λνπ, επίθαηξα θαη 

ελδηαθέξνληα. Έγηλε ςεθνθνξία θαη ηα παηδηά δελ είραλ θακία αληίξξεζε», θαη ε 

εθπαηδεπηηθφο Δ11, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, ππνγξακκίδεη «Μεγάιε δπζθνιία ζην ζέκα. 

Γηφηη, είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεηο έλα ζέκα πνπ λα ελδηαθέξεη φια ηα παηδηά. […] ηα παηδηά 

επηιέγνπλ θαηά πιεηνςεθία. Πνηέ δε ζπκθσλνχλ φια ηα παηδηά».  

(2) Κάπνηνη άιινη εθπαηδεπηηθνί δνχιεςαλ κε ηκήκαηα ησλ νπνίσλ νη 

καζεηέο/ηξηεο είραλ πην ελεξγή εκπινθή ζηελ φιε δηαδηθαζία, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ην 
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ζρνιείν ήηαλ εληφο ή εθηφο πφιεο. Ο εθπαηδεπηηθφο Δ5, θαζεγεηήο Φπζηθήο ζε 

πεξηθεξεηαθφ ζρνιείν, αλαθέξεη «[…] Πξφηεηλαλ ηα παηδηά, πξφηεηλα θη εγψ, έγηλε 

ςεθνθνξία θα επέιεμαλ ην ζέκα» θαη ε εθπαηδεπηηθφο Δ6, θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο ζε 

ζρνιείν εληφο ηεο πφιεο, αλαθέξεη «[…] είρα θάπνηα δηθά κνπ ζέκαηα, πξφηεηλαλ θαη ηα 

παηδηά θαη, κεηά απφ ζπδήηεζε, θαηαιήμακε». Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη καζεηέο /ηξηεο 

δείρλνπλ «έληνλν ελδηαθέξνλ γηα αξθεηά ζέκαηα», φπσο αλαθέξεη ε εθπαηδεπηηθφο 

Δ9,θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο. ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ13 αλαθέξεη φηη, ελψ ιήθζεθε 

ππφςε ην δηθφ ηεο γλσζηηθφ αληηθείκελν (Αγγιηθή Φηινινγία), ην ζέκα ην πξφηεηλαλ ηα 

παηδηά.  

(3) Όινη νη ππεχζπλνη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα ππάξρεη δηαζχλδεζε 

κεηαμχ ησλ ζεκάησλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ θαη ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Α΄ 

θαη ηεο Β΄ ιπθείνπ αληίζηνηρα. 

(4) Κνηλφ θξηηήξην φισλ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεκάησλ, 

είλαη ηα πηζαλά ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

 

ii. Οξηζκόο «Σκεκάησλ Δλδηαθέξνληνο» - Υσξηζκόο Οκάδσλ 

(1) Σηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ην «Τκήκα Δλδηαθέξνληνο» ηαπηίδεηαη 

κε ην Τκήκα Γεληθήο Παηδείαο. Απηφ αληηηίζεηαη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ πξνέβιεπε 

φηη ζα ζρεκαηίδνληαλ «Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο» αλεμάξηεηα απφ ηα Τκήκαηα Γεληθήο 

Παηδείαο, αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ζα επέιεγε ν θάζε καζεηήο λα αζρνιεζεί (Βηβιίν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, 2011, ζ. 31). Απηφ γίλεηαη, είηε γηαηί ηα Λχθεηα έρνπλ κφλν έλα Τκήκα 

Γεληθήο Παηδείαο αλά ηάμε (15-25 καζεηέο/ηξηεο αλά ηάμε), νπφηε δελ είλαη εθηθηφ λα 

ρσξηζηνχλ ζε κηθξφηεξα «Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο», είηε γηα ιφγνπο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Γηφηη, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα «Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο», ζα 

έπξεπε λα ππάξρεη έλα δίσξν ζην Ψξνιφγην Πξφγξακκα θάζε ηάμεο ζην νπνίν φινη/έο νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα έθεπγαλ απφ ηα Τκήκαηα Γεληθήο Παηδείαο θαη ζα πήγαηλαλ ζηα 

«Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο» πνπ έρνπλ επηιέμεη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο. Απηφ δελ είλαη 

πάληα εθηθηφ λα γίλεη.  

Όπσο αλαθέξεη θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, «Γελ 

δεκηνπξγνχλ φια ηα ζρνιεία Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο βάζεη ησλ εγθπθιίσλ. Σηελ αξρή 

γηλφηαλ. ηαλ είδαλ ηα ζρνιεία φηη δελ ππήξρε έιεγρνο ζ’ απηφ, ρψξηδαλ ηα Τκήκαηα 

Δλδηαθέξνληνο αλάινγα κε ην πψο βφιεπε ην πξφγξακκα» θαη ε εθπαηδεπηηθφο Δ11, 

θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, πνπ δηδάζθεη θαη απηή ζε Λχθεην εληφο πφιεο, ζπκπιεξψλεη 
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«[…] ζπλήζσο ηα ηκήκαηα Γεληθήο Παηδείαο ηαπηίδνληαη κε ηα ηκήκαηα project. Σηα 

πεξηζζφηεξα ζρνιεία. Γηαηί, κπνξεί λα ππάξρνπλ θάπνηα ζρνιεία πνπ ην θξαηάλε, πνπ 

πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ «Τκήκαηα ελδηαθέξνληνο», αιιά, είλαη πνιχ δχζθνιν λα δνπιέςεη 

απηφ…». 

(2) Τα θπξηφηεξα θξηηήξηα ρσξηζκνχ ησλ νκάδσλ πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη ηα 

εμήο:  

1. Σόπνο θαηνηθίαο καζεηώλ/ηξηώλ: ζε ζρνιεία φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά ρσξηά, καθξηά ην έλα απφ ην άιιν, νη ππεχζπλνη 

εθπαηδεπηηθνί βξήθαλ δηάθνξεο ιχζεηο :  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, ρψξηζε ηηο νκάδεο «[…] 

αλάινγα κε ην ρσξηφ ηνπ θαζελφο» κε ζθνπφ λα ζπλεξγάδνληαη θαη εθηφο ζρνιείνπ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, έδσζε δηαθνξεηηθή ιχζε : ρψξηζε, 

είηε κε θιήξσζε, είηε αλά παξέα, αλνκνηνγελείο σο πξνο ηελ επίδνζε νκάδεο, νη νπνίεο 

κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, κέζσ κηαο ηζηνζειίδαο αλάξηεζεο 

ηνπ πιηθνχ ηνπ project (wiki):«Η θάζε νκάδα έρεη μερσξηζηή ζειίδα, αιιά φινη κπνξνχλ λα 

ηηο δηαβάζνπλ, λα ηηο ζρνιηάζνπλ θαη λα αλεβάζνπλ πιηθφ. ινη αζρνινχληαη κε φια».  

2. Δπίδνζε θαη Ιθαλόηεηεο: είλαη ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εηεξνγελψλ νκάδσλ. Ζ εθπαηδεπηηθφο 

Δ3, θαζεγήηξηα Διιεληθήο Φηινινγίαο, αλαθέξεη «[…] αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

θαζελφο, έθηηαμα εηεξνγελείο νκάδεο, γηα λα κελ κπεη ην θξηηήξην ηεο παξέαο θαη 

απνκνλσζνχλ ελδερνκέλσο θάπνηνη.». Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ9, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, 

επηζεκαίλεη ηε δπζθνιία ηνπ λα ζπάζνπλ νη «παξενχιεο» ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο, 

φκσο «[…] κε δηάινγν θαηαθέξακε θαη κνηξαζηήθακε κε δηαθνξεηηθή ινγηθή ζηηο νκάδεο κε 

ην θίλεηξν φηη ζα είλαη θαη κηα επθαηξία λα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο.», θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, επηζεκαίλεη φηη νη εηεξνγελείο νκάδεο 

βνεζνχλ ηα παηδηά «λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε άγλσζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.».  

Βέβαηα, είλαη πνιχ δχζθνιν λα ρσξίζεη θαλείο εηεξνγελείο νκάδεο ζηελ Α΄ 

ιπθείνπ, αθνχ δελ γλσξίδεη ηα παηδηά. Αιιά, φπσο έρεη παξαηεξήζεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο 

Δ11, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, ηα παηδηά «[…] γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

θαηαιαβαίλεηο, ηελ ψξα πνπ γίλεηαη ν ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ, ηη «παίδεη»: πνηνο ζέιεη λα 

είλαη κε πνηνλ, πνηνο δε ζέιεη λα πάεη εθεί, ηα ιέλε μεθάζαξα ηα παηδηά «εγψ δε ζέισ λα 

πάσ κ’ απηφλ, γηαηί ήκαζηε καδί ζην Γπκλάζην θαη δε δνχιεπε»».  
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Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε εθπαηδεπηηθφο Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο 

Φηινινγίαο, ρξεζηκνπνίεζε ηε δεκηνπξγία εηεξνγελψλ νκάδσλ «γηα λα κπνξέζνπλ λα 

έξζνπλ θαη θάπνηνη καζεηέο πην θνληά, λα γλσξηζηνχλ… Δπεηδή ππήξρε θαη έλα ζέκα 

bullying ζην ηκήκα απηφ, πξνζπάζεζα κέζσ ηνπ project, λα ηα εληάμσ απηά ηα παηδηά ζηηο 

νκάδεο γηα λα ιπζεί θαη απηφ ην πξφβιεκα.». 

3. Φηιία – Παξέα: σο πξνο απηφ ην θξηηήξην ρσξηζκνχ ησλ νκάδσλ, νη απφςεηο 

δηίζηαληαη: νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ην απέθπγαλ εθνχζηα. Υπάξρνπλ, 

σζηφζν, θάπνηνη πνπ ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ο πεξηνξηζκέλνο 

ρξφλνο πνπ είραλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε δηάζεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο θαη ε πηζαλφηεηα θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθηφο 

ζρνιείνπ ήηαλ νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη πνπ αλαθέξζεθαλ. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, αλαθέξεη «[…] 

ρξεζηκνπνίεζα σο θξηηήξην ηε θηιία γηα ην ρσξηζκφ ησλ νκάδσλ, επεηδή δελ είρα ρξφλν λα 

γλσξίζσ ηα παηδηά». Ο εθπαηδεπηηθφο Δ5, θαζεγεηήο Φπζηθήο, επηζεκαίλεη φηη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ «[..] ζπλελλνήζεθαλ πνιχ γξήγνξα κεηαμχ ηνπο. Γελ ππήξμαλ ζπγθξνχζεηο.», 

ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ6, θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο, αλαθέξεη «[…] ηα παηδηά ρψξηζαλ 

ηηο νκάδεο βάζεη θηιίαο θαη επθνιίαο ζπλεξγαζίαο εθηφο ζρνιείνπ. Τν ηειεπηαίν ήηαλ 

απαξαίηεην ιφγσ ηνπ κνλφσξνπ καζήκαηνο». 

4. Φύιν: Ο εθπαηδεπηηθφο Δ14, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθεη ζε ζρνιείν 

εληφο ηεο πφιεο, αλαθέξεη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηνλ παξάγνληα «θχιν» ζην ζρεκαηηζκφ 

ησλ νκάδσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο Δ15, θαζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«Πξνζπαζνχκε νη νκάδεο λα είλαη εηεξνγελείο, φρη κφλν σο πξνο ηελ απφδνζε θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ην θχιν». 

 

iii. Καηαλνκή Δξγαζηώλ ζηηο Οκάδεο 

Σξόπνο εύξεζεο θαη θαηαλνκήο ππνεξσηεκάησλ: Ζ εχξεζε θαη θαηαλνκή ησλ 

ππνεξσηεκάησλ ελφο ζέκαηνο γίλεηαη κε ηνλ ίδην ζρεδφλ ηξφπν απφ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο : κε θαηαηγηζκφ ηδεψλ, ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη θαηαλνκή ησλ 

ππνεξσηεκάησλ ζηηο νκάδεο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, αλαθέξεη «[…] κε θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ βγαίλνπλ ηα πηζαλά εξσηήκαηα θαη κεηά επηιέγνπκε κε πνηα ζα αζρνιεζνχκε. Η 

επηινγή είλαη είηε ειεχζεξε, είηε θαλνλίδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ». Οη εθπαηδεπηηθνί Δ1, 
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θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, θαη Δ16, θαζεγεηήο Φπζηθήο, πνπ δηδάζθνπλ ζε 

πεξηθεξεηαθά ζρνιεία, ζπκπιεξψλνπλ «[…] βξήθακε ηα ππνζέκαηα θαη κνηξάζηεθαλ ζηηο 

νκάδεο. πνπ ππήξρε δηαθσλία, έγηλε θιήξσζε. Έηζη ήηαλ φινη επραξηζηεκέλνη». Ζ 

εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, αλαθέξεη «[…] ηελ ψξα πνπ 

ζρεκαηίδακε ηηο νκάδεο, θνπβεληηάδακε θαη ην κε ηη ζα ήζειε ν θαζέλαο λα αζρνιεζεί. Η 

νκάδα επέιεμε ιίγν – πνιχ κε ηη ζα αζρνιεζεί.» θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, δειψλεη «Οη νκάδεο δηάιεμαλ κε θζίλνπζα ζεηξά κε πνηα ζέκαηα ζα 

αζρνιεζνχλ. Σρεδφλ πάληα έβγαηλε θάηη απφ ηηο δχν πξψηεο επηινγέο. Οπφηε δελ είραλ θαη 

γθξίληα!».  

Με ελαιιαθηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζε ε εθπαηδεπηηθφο Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο 

Φηινινγίαο, ηελ απαίηεζε δχν δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ λα αλαιάβνπλ ην ίδην ππνζέκα: 

«[…] κε ζπδήηεζε ην ζέζακε δηαθνξεηηθά θαη εμέηαζαλ θαη νη δχν νκάδεο ην ίδην 

ππνεξψηεκα, αιιά απφ άιιε νπηηθή γσλία: ε κηα νκάδα απφ ηε γπλαηθεία πιεπξά (ήηαλ πην 

πνιιά θνξίηζηα), ε άιιε απφ ηελ αλδξηθή. Ωο πξνο ην θχιν, δειαδή. Κάπσο έηζη!». 

 

iv. Οξηζκόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο εξγαζηώλ  

Σην εξψηεκα αλ αξθεί έλα ηεηξάκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ θαη, επνκέλσο, αλ είλαη εθηθηή ε εθπφλεζε δχν Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη εθπαηδεπηηθνί έζεζαλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:  

 ην εύξνο ηνπ πξνο εμέηαζε ζέκαηνο,  

 ην δηαζέζηκν ρξόλν (εηδηθά ζηε Β΄ ιπθείνπ, φπνπ ην κάζεκα είλαη 

κνλφσξν) θαη  

 ηα πξνβιήκαηα ζπληνληζκνύ ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ.  

Δύξνο ηνπ ζέκαηνο: Οη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη κπνξεί λα εθπνλεζεί κηα 

«Δξεπλεηηθή Δξγαζία» αλά ηεηξάκελν, εθφζνλ ηεζνχλ πξνο δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλα 

εξσηήκαηα ζε πνιχ ζηελά πιαίζηα δηεξεχλεζεο. Όκσο, αλ ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε θάπνησλ παξακέηξσλ, ηφηε επηηξέπεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ζην β΄ ηεηξάκελν ε 

«Δξεπλεηηθή Δξγαζία» κε ην ίδην ζέκα.  

Όπσο αλαθέξεη ε εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο πνπ δηδάζθεη ζε 

πεξηθεξεηαθφ ζρνιείν, αθνινπζεί πάγηα ηελ ηαθηηθή ηεο ζπλέρηζεο ηνπο ίδηνπ ζέκαηνο, 

ιίγν παξαιιαγκέλνπ, θαη ην β΄ ηεηξάκελν, επηζεκαίλνληαο φηη «[…] Πνιινί ην θάλνπλ 
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απηφ θαη επηηξέπεηαη θαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί Δ8 θαη Δ9, 

θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο, ζπκθσλνχλ «Σρεδφλ πάληα ην ηεηξάκελν γίλεηαη νθηάκελν!!».  

Γηαζέζηκνο ρξόλνο: Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο είλαη αθφκα κηα θχξηα αηηία παξάηαζεο 

ηνπ ζέκαηνο. Σηελ Α΄ ιπθείνπ ην κάζεκα είλαη δίσξν πιένλ, ελψ ζηε Β΄ ιπθείνπ είλαη 

κνλφσξν.  

Γηα θάπνηνπο/εο εθπαηδεπηηθνχο ν δηαζέζηκνο ρξφλνο θαη ζηηο δχν ηάμεηο είλαη εθ 

ησλ πξαγκάησλ ιίγνο, επεηδή ράλνληαη θαη πνιιέο ψξεο ιφγσ ενξηψλ, αξγηψλ ή εθδξνκψλ.  

Τν πην κεγάιν πξφβιεκα σο πξνο ην ρξφλν πάλησο εληνπίδεηαη ζηηο «Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο» ηεο Β΄ ιπθείνπ. Όινη/εο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ φηη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο 

δελ επαξθεί γηα λα νινθιεξσζεί κηα «Δξεπλεηηθή Δξγαζία» αλά ηεηξάκελν. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ ζρνιείν ζεκεηψλεη «[…] 

Δίκαη βνεζφο ζε φια ηα project, ηα ππνζηεξίδσ, θαη βιέπσ φηη ζηε Β΄ ιπθείνπ είλαη πάξα 

πνιχ δχζθνιν. Σε κία ψξα είλαη αδχλαηνλ λα βγεη ην project. ρη ζην ηεηξάκελν, ζην έηνο!» 

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ14, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, επηζεκαίλεη θαη κηα άιιε 

παξάκεηξν: ηελ επηινγή ησλ ηειεπηαίσλ, κηθξφηεξσλ σξψλ ηεο εκέξαο γηα ηελ εθπφλεζε 

ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» : «[…] Τν ζέκα ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ παίδεη ηεξάζηην 

ξφιν. Ννκίδσ φηη δελ αξθεί, ηδίσο αλ είλαη πξνο ην ηέινο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ 

νη ψξεο είλαη κηθξφηεξεο. Πηεζηηθφο ν ρξφλνο.». 

πληνληζκόο Δξγαζίαο ησλ νκάδσλ: Ο ζπληνληζκφο ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ 

είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ νινθιήξσζε ελφο project εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Όπσο επηζεκαίλεη ν εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, «[…] Αλ έρεηο 

βάιεη απφ ηελ αξρή ζσζηά απηφ πνπ ςάρλεηο θαη αλ ηα παηδηά δνπιέςνπλ, αξθεί έλα 

ηεηξάκελν γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ», θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ5 ζπκθσλεί «Φηάλεη έλα 

ηεηξάκελν […] Φξεηάδεηαη φκσο πνιχ δνπιεηά!». Ο εθπαηδεπηηθφο Δ10 αλαθέξεη «Η 

νινθιήξσζε ελφο project εμαξηάηαη […] απφ ηελ επξχηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη απφ ην πψο ζα 

δνπιέςνπλ νη νκάδεο. Αιιηψο, ζα ρξεηαζηεί παξάηαζε.».  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, επηζεκαίλεη θαη αθφκε κηα 

παξάκεηξν πνπ επεξεάδεη ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ νκάδσλ θαη σζεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ δηεξεχλεζε κφλν ελφο ζέκαηνο θαη’ έηνο: ηελ θαηάξγεζε ηεο 

ζπλεπίβιεςεο ησλ εξγαζηψλ: «[…] εηδηθά ζηε Β΄ ιπθείνπ, ηα project έπαηξλαλ παξάηαζε 

κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ δεχηεξνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή». 
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v. Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Δξγαζηώλ από ηηο Οκάδεο 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ απφ ηηο νκάδεο, κφλν κηα 

εθπαηδεπηηθφο, ε Δ6, θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο, αλέθεξε φηη δελ αληηκεηψπηζε θαλέλα 

πξφβιεκα. Όινη νη ππφινηπνη αλέθεξαλ ηα εμήο πξνβιήκαηα, πνπ επεξέαζαλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ απφ ηηο νκάδεο: 

Α. Τιηθνηερληθή ππνδνκή: ηα πξνβιήκαηα ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, εηδηθά 

ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ, κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ αξθεηά ζνβαξά εκπφδηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο project, δεδνκέλνπ φηη ν 

θχξηνο φγθνο αλαδήηεζεο θαη εμεχξεζεο πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ νπνηνδήπνηε ζέκα 

γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, 

αλαθέξεη «[…] αξγνί Η/Υ, ηα παηδηά εθλεπξίδνληαλ γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα δνπιέςνπλ θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί Δ3, θαζεγήηξηα Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη Δ10, θαζεγεηήο Μεραλνιφγνο 

– Μεραληθφο ζπκθσλνχλ «[…] ηα παηδηά εθεί […] δελ έρνπλ ηα θαηάιιεια κέζα : δελ 

έρνπλ ππνινγηζηέο, δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν». Καη νη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί 

εξγάδνληαη ζε ζρνιεία εθηφο ηεο πφιεο. 

Πέξα απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, πξνβιήκαηα παξαηεξνχληαη θαη ζην 

πψο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ην ζσζηφ ηξφπν ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. 

Ζ απιή αληηγξαθή θαη ζπξξαθή πιεξνθνξηψλ πνπ βξίζθνπλ ζην δηαδίθηπν δελ απνηειεί 

«Δξεπλεηηθή Δξγαζία». Όπσο δηαπίζησζε θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο «[…] πξνβιήκαηα ππήξραλ […]ζην λα αληηιεθζνχλ  φηη Δξεπλεηηθή 

Δξγαζία δε ζεκαίλεη copy – paste. Πξέπεη λα ππάξρεη δεκηνπξγία λένπ πιηθνχ κε βάζε ηηο 

πεγέο, βέβαηα. […] φηαλ ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη «δελ ζα πάξνπκε λα αληηγξάςνπκε 

θάηη θαη λα πνχκε φηη είλαη δηθφ καο» ε πξψηε αληίδξαζε είλαη «Μα, απηφ θάλνπκε πάληα!!! 

Πψο λα θάλνπκε ηψξα θάηη δηαθνξεηηθφ!;». Δθ ησλ πζηέξσλ, βέβαηα, ην δηαζθεδάδνπλε. 

ηαλ θαηαιαβαίλνπλ πνχ, ζην θαιφ, πάλε!». 

Β. πλεξγαζία νκάδσλ: Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη νκάδεο δελ ήηαλ εχθνιν λα 

ζπλεξγαζηνχλ εθηφο ζρνιείνπ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, πνπ ρψξηζε ηηο νκάδεο 

βάζεη ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, κε ζθνπφ λα ηηο δηεπθνιχλεη έηζη ζηε ζπλεξγαζία ηνπο 

εθηφο ζρνιείνπ, δηαπίζησζε ζηελ πνξεία φηη «[…] Τα παηδηά ζπλεξγάδνληαλ κφλν κέζα ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Γελ επηζπκνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ εθηφο ζρνιείνπ». Ο εθπαηδεπηηθφο 

Δ10, θαζεγεηήο Μεραλνιφγνο – Μεραληθφο, πνπ αληηκεηψπηζε ην ίδην πξφβιεκα κε ηνλ 
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ηφπν θαηνηθίαο, δηαπίζησζε επίζεο φηη «[…] ήηαλ πξφβιεκα ε απφζηαζε. Γηαηί, θαη ζηηο 

δχν ψξεο πνπ βξίζθνληαλ ζην ζρνιείν, ηη λα πξσηνθάλνπλ;».  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, έδσζε ηε ιχζε ηεο εμ απνζηάζεσο 

ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θηηάρλνληαο κηα ηζηνζειίδα αλάξηεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ 

project (wiki) : «Η θάζε νκάδα έρεη μερσξηζηή ζειίδα, αιιά φινη κπνξνχλ λα ηηο δηαβάζνπλ, 

λα ηηο ζρνιηάζνπλ θαη λα αλεβάζνπλ πιηθφ. […] Η ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ γίλεηαη ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. […] γηαηί δελ ήηαλ εχθνιν λα βξεζνχλ φινη εθηφο ζρνιείνπ γηα 

ζπλεξγαζία γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο (θξνληηζηήξηα, δηάβαζκα, θάπνηνη δνχζαλ ζε 

ρσξηά)». Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, βέβαηα, ήηαλ λα έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ζην ζπίηη ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.  

Αθφκα θαη εληφο πφιεο, φπνπ δελ ππήξρε ην πξφβιεκα ηεο απφζηαζεο ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο, ε εθπαηδεπηηθφο Δ11, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, δηαπίζησζε φηη ππήξμαλ 

δηαθνξέο ζηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ: «Άιιεο νκάδεο δνχιεςαλ σξαία, άιιεο δνχιεςαλ 

θαιά, ην έςαμαλ, βξέζεθαλ θαη εθηφο ζρνιείνπ, ζπλεξγάζηεθαλ, δειαδή. Άιιεο νκάδεο δελ 

ζπλεξγάζηεθαλ…».  

Ζ επαθή κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ε αιιεινελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ ηεο θαζεκηάο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ην ζσζηφ ζπληνληζκφ ηνπο. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο Δ9, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζεη θαιχηεξα ηε 

ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ θαη λα ηεξήζεη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο εξγαζηψλ, 

αλαθέξεη « […] είρακε νξίζεη ζπγθεθξηκέλε εκέξα γηα ην «δηάιεηκκα αλαηξνθνδφηεζεο» θαη 

ήμεξαλ ηα παηδηά φηη ηφηε ζα έπξεπε λα παξνπζηάζνπλ φ,ηη εξγαζία είραλ θάλεη ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο.». Ο εθπαηδεπηηθφο Δ14, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζε ζρνιείν ηεο πφιεο, 

αλαθέξεη «[…] Κάπνηεο νκάδεο ήηαλ πην απνδνηηθέο, θάπνηεο ιηγφηεξν. Κάπνηεο έδεηρλαλ 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, ζπγθέληξσλαλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, ήηαλ πην ζπλεπείο ζηηο 

θαηαρσξίζεηο, ελψ θάπνηεο ιηγφηεξν. Πξνζπαζνχζα λα ηηο ζπληνλίζσ, λα ηηο θέξσ ζε επαθή 

κεηαμχ ηνπο λα αληαιιάμνπλ ζηνηρεία […] λα δνπλ πνηνη πξέπεη λα ηξέμνπλ θαη πνηνη λα 

βνεζεζνχλ απφ ηηο άιιεο νκάδεο, έηζη ψζηε λα ζπκπνξεχνληαη.». 

Γ. πληνληζκόο κειώλ νκάδαο: Ψο πξνο ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ 

νκάδσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, δηαπηζηψζεθαλ θάπνηα θνηλά 

πξνβιήκαηα:  

1. Απόδνζε, Αδηαθνξία, Φόξηνο Δξγαζίαο: Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα 

Γαιιηθήο Φηινινγίαο, παξαηήξεζε φηη «[…] ππήξραλ δηαθσλίεο θαη γθξίληα σο πξνο ηελ 
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απφδνζε θάπνησλ […]», ν εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, 

αληηκεηψπηζε «[…] ηελ αδηαθνξία θάπνησλ, πνπ άθελαλ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ φιε ηε 

δνπιεηά», ελψ θαη ε εθπαηδεπηηθφο Δ4, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, δηαπίζησζε φηη 

νη ιφγνη γηα ελδννκαδηθέο ζπγθξνχζεηο ήηαλ «επηδφζεηο, θφξηνο εξγαζίαο, αδηαθνξία 

θάπνησλ καζεηψλ.[..]».   

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απηφ ην πξφβιεκα, νη εθπαηδεπηηθνί 

αθνινχζεζαλ δηάθνξεο ηαθηηθέο: είηε αλέζεηαλ νη ίδηνη/εο ζε φζνπο/εο καζεηέο/ηξηεο 

δνχιεπαλ ιηγφηεξν άιιεο δνπιεηέο, εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ project 

(π.ρ. θαηαζθεπή ηερλήκαηνο, θσηνγξαθίζεηο θ.ά.), είηε αλαιάκβαλε ε ίδηα ε νκάδα λα ηνπο 

δψζεη θίλεηξν λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο εξγαζίεο ηεο. Τα κέιε ηεο νκάδαο πνπ δε 

ζπκκεηέρνπλ πνιχ «είηε γηαηί ραδεχνπλ ζηνπο ππνινγηζηέο, είηε γηαηί δελ ηνπο ελδηαθέξεη 

θαζφινπ ην project», ε εθπαηδεπηηθφο Δ12 πξνζπαζεί λα ηα θαηεπζχλεη θαη απηά: 

«[…]Οπζηαζηηθά, ιέσ ζηα άιια παηδηά λα ηα παξνηξχλνπλ ηα ίδηα λα ζπκκεηέρνπλ. Αιιά θαη 

πάιη είλαη δχζθνιν». 

2. Ρόινη κειώλ νκάδαο: Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ11, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, 

αλαθεξφκελε ζηνπο ξόινπο πνπ αλαιακβάλεη ην θάζε κέινο κέζα ζηελ νκάδα, 

επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηνπ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ σο θίλεηξν γηα ηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ κέζα ζηελ νκάδα: «[…] ππάξρνπλ παηδηά πνπ παίξλνπλ ην ξφιν 

Σπληνληζηή θαη βνεζνχλ ηα άιια παηδηά. […]. Απηφ γίλεηαη απφ κφλν ηνπ. Γελ ην νξίδεη ν 

θαζεγεηήο. Οχηε απηά ην νξίδνπλ ζπλεηδεηά! Έρεη λα θάλεη κε ην ραξαθηήξα …[…]».  

Γελ είλαη πάληα, φκσο, ηα πξάγκαηα ηφζν ξφδηλα. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ9, επίζεο 

θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, αλαγθάζηεθε λα παξέκβεη ε ίδηα, φηαλ αληηκεηψπηζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο «[…] κηα ζχγθξνπζε ησλ παηδηψλ σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο κέζα 

ζηελ νκάδα. Απηφ ήηαλ δχζθνιν λα εμνκαιπλζεί, έγηλε ηειηθά φκσο, κε δηάινγν θαη εθ λένπ 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα». 

3. Αιινδαπνί Μαζεηέο/ηξηεο: Ο εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο 

Φηινινγίαο, επεζήκαλε έλα ηδηάδνλ πξφβιεκα, πνπ πηζαλφλ λα γίλεη πην θνηλφ ηα επφκελα 

ρξφληα: ηελ παξνπζία αιινδαπψλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα έληαμήο ηνπο ζηηο 

νκάδεο ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ». Όπσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο «[…] Κάπνηνη, σο 

αιινδαπνί, δελ κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά». Οη ιφγνη δελ έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε 

ηελ πξνζπκία ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θπξίσο κε ην βαζκφ εμνηθείσζήο ηνπο κε 

ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  
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vi. Οινθιήξσζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο – πληνληζκόο νκάδσλ θαη 

επηκέιεηα παξνπζίαζεο ησλ επξεκάησλ 

Όπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη, ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ ή ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, νη καζεηέο/ηξηεο 

παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηά ηνπο ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην ζρνιείν ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηε ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ πξνζθεθιεκέλσλ (π.ρ. εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο, θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο), φπνπ ηνχην θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ην Σχιινγν 

Γηδαζθφλησλ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ηνπο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

θαη ηνπ ηερλήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξσηήζεηο απφ 

καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη επηζθέπηεο. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ κπνξεί λα γίλεη θαη ζρεηηθή έθζεζε ζην ζρνιείν (ΥΠΠΔΘ, 47143/Γ2/27-4-2013, 

141285/Γ2/08-09-2014 & 179544/Γ2/26-10-2016).  

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εθδήισζεο, νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κέζα πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ην ρξνληθφ 

ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο : 

«Αλάινγα κε ην project ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά παξαγφκελα. Υπάξρεη πάληα κηα παξνπζίαζε 

ηνπ ρξνληθνχ ηεο έξεπλαο θαη ησλ δξάζεσλ απηήο». Οη εθπαηδεπηηθνί Δ7, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, Δ15, θαζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ θαη Δ16, θαζεγεηήο Φπζηθήο αλέθεξαλ φηη 

ε εθδήισζε απηή ζπλήζσο πεξηιακβάλεη : ηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο κέζσ 

βηληενπξνηδέθηνξα, κηα αλαθνξά θεηκέλνπ κε ηα επξήκαηα θαη, ίζσο, έλα ηέρλεκα.  

Τν ηέρλεκα κπνξεί λα είλαη π.ρ. ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνζειίδαο κε δηάθνξα, 

ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν εξγαιεία, ε δεκηνπξγία ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο (π.ρ. ε 

βηληενζθφπεζε θαη παξνπζίαζε φιεο ηεο πνξείαο κηαο εξγαζίαο), ε δεκηνπξγία βηβιίνπ 

πνπ λα πεξηιακβάλεη π.ρ. θσηνγξαθίεο, ζπλεληεχμεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα, κηα 

έθζεζε θσηνγξαθίαο, ε δεκηνπξγία ελφο θνιάδ…. Γηα παξάδεηγκα, ε εθπαηδεπηηθφο Δ6, 

θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο, θαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο, πνπ είραλ σο ζέκα ηελ 

«Παξαβαηηθφηεηα ησλ Νέσλ», δεκηνχξγεζαλ, εθηφο απφ κηα παξνπζίαζε ηνπ ρξνληθνχ ηεο 

έξεπλαο κέζσ power point, θαη βηβιίν πνπ πεξηιάκβαλε «[…] πιεξνθνξίεο, απφςεηο θαη 

θπξίσο ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απφ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηηο θπιαθέο. Γελ κπνξεί λα 

θαληαζηεί άλζξσπνο ην πφζε εληχπσζε ηνπο έθαλε, ην πψο ην πεξίκελαλ θαη ην πψο ην 

επεμεξγάζηεθαλ κεηά.». Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ9, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο κε ζέκα ην 
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«Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην», δεκηνχξγεζε καδί κε ηνπο καζεηέο/ηξηέο ηεο θαη ειεθηξνληθή 

αθίζα, ρξεζηκνπνηψληαο δσξεάλ εθαξκνγή απφ ην δηαδίθηπν. Τέινο, ε εθπαηδεπηηθφο Δ11, 

επίζεο θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, δηεπθξίληζε φηη «[…] Αλαιφγσο ην project, κπνξνχκε 

λα έρνπκε θαη άιια παξαγφκελα: ζε έλα project θσηνγξαθίαο, π.ρ. είρακε ζην ηέινο έθζεζε 

θσηνγξαθίαο.» θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, πξφζζεζε φηη «Η 

παξνπζίαζε εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ project. Π.ρ. ζε έλα ζεαηξηθφ, παίδνπλ ην έξγν. Γηα 

ηελ πνίεζε ηνπ Καββαδία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηακπιφ θαη ηα παηδηά ηξαγνχδεζαλ έλα 

ηξαγνχδη πνπ κεινπνίεζαλ ηα ίδηα». 

Μφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο δελ έγηλε δεκφζηα παξνπζίαζε ησλ «Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ». Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ3, θαζεγήηξηα Διιεληθήο Φηινινγίαο, αλέθεξε σο ιφγν ην 

φηη « […] ήηαλ ηέινο ηεο ρξνληάο θαη νη κηζνί καζεηέο είραλ θχγεη. Έγηλε αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηνπηθφ Τχπν», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ4, 

θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, ε νπνία είρε σο ζέκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηηο 

«Τνπηθέο Σπληαγέο», αλέθεξε κε παξάπνλν ηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηε Γηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ: «Γπζηπρψο, ελψ ηα παηδηά είραλ εηνηκάζεη θαη δηθά ηνπο θαγεηά, δελ έγηλε 

παξνπζίαζε ζην θνηλφ. Γελ ππνζηεξίρζεθε ε γηνξηή πνπ εηνίκαζαλ απφ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ 

Σρνιείνπ!».  

Ψο πξνο ην ρψξν ηεο παξνπζίαζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη 

παξνπζηάζεηο έγηλαλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ, παξνπζία ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ησλ 

θαζεγεηψλ/ηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Σπάληα θαινχληαη λα παξαζηνχλ θαη νη γνλείο ή άιινη 

εμσζρνιηθνί παξάγνληεο. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, 

επηθαιείηαη σο ιφγν γηα ηελ ελδνζρνιηθή παξνπζίαζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ην 

κεγάιν κέγεζνο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ: «[…] Λφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ ζρνιείνπ, δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα είλαη φινο ν καζεηηθφο πιεζπζκφο 

παξψλ.». Ο εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, επεζήκαλε φηη, επεηδή ζην 

ζρνιείν ηνπο δελ έρνπλ ακθηζέαηξν : «[…] Κιείλνπκε έλαλ ρψξν εθηφο ζρνιείνπ[…], θαη 

παξνπζηάδνπκε φια ηα project παξνπζία παηδηψλ, ζπλαδέιθσλ θαη γνλέσλ. Έηζη θαη ηα 

παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη είλαη ζνβαξή ε δνπιεηά πνπ θάλνπλ».  

Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπκκεηέρνπλ δχν – ηξεηο απφ θάζε 

νκάδα, παξφιν πνπ ζην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011) αλαθέξεηαη ξεηά φηη ζα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ φινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο.  
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Οη ιφγνη ηεο κε ζπκκεηνρήο είλαη ε αδηαθνξία, αιιά θαη ε ακεραλία, ε ληξνπή θαη 

ην άγρνο πνπ ζπρλά αηζζάλνληαη νη καζεηέο/ηξηεο φηαλ θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο κπξνζηά ζε ηξίηνπο. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ9, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, 

αλαθέξεη φηη ην γεγνλφο φηη ε παξνπζίαζε έπξεπε λα γίλεη ελψπηνλ ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηεο Σπκβνχινπ πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα ην ζρνιείν «[…] άγρσζε πνιχ ηα 

παηδηά! Δίδα ηνπο καζεηέο κνπ, πνπ ήμεξα φηη γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηη έθαλαλ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, λα «παγψλνπλ» απφ ην ηξαθ!!» θαη παξαθάησ ζπκπιεξψλεη «[…] 

Υπήξραλ, βέβαηα, θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο ζην πιήζνο, ειάρηζηεο, πνπ δελ ήζειαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ». Οη εθπαηδεπηηθνί Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο θαη Δ13, θαζεγήηξηα 

Αγγιηθήο Φηινινγίαο, αληηκεηψπηζαλ ην ίδηα πξφβιεκα: «[…] Γελ πήξαλ φια ηα παηδηά 

κέξνο ζηελ παξνπζίαζε. Κάπνηα, πνιχ ληξνπαιά, κνπ δήηεζαλ λα ηα εμαηξέζσ. Γελ ηα πίεζα 

θη εγψ. Γηάβαζε θάπνηνο άιινο απφ ηελ νκάδα ην θνκκάηη ηνπο θαη αλέθεξαλ θάζε θνξά ην 

φλνκα ηνπ παηδηνχ πνπ ην έθηηαμε. […] Αιιά ην ίδην ην παηδί είρε ζέκα: δελ ήζειε λα βγεη 

κπξνζηά λα παξνπζηάζεη».  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, γλσξίδνληαο ην πξφβιεκα θαη  

ζέινληαο λα θηλεηνπνηήζεη φινπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

παξνπζηάζεηο, αλαθέξεη «[…] Απφ ηελ αξρή ζπκθσλνχκε φηη ζηελ παξνπζίαζε ζα πάξνπλ 

φινη κέξνο». 

 

vii. Αμηνιόγεζε Δξγαζίαο (Οκαδηθή – Αηνκηθή Βαζκνινγία) 

Σχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζην «Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ» (2011) θαη ζηηο ζρεηηθέο 

εγθπθιίνπο, νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ην εξεπλεηηθφ έξγν θάζε 

καζεηηθήο νκάδαο ζε φ,ηη αθνξά : 

(α) ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ε νκάδα,  

(β) ζην πεξηερφκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο,  

(γ) ζηε γιψζζα θαη ηε δνκή ηεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο θαη  

(δ) ζηνλ ηξφπν ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο.  

Οη ηνκείο ηεο «εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη ηνπ «πεξηερνκέλνπ» αμηνινγνχληαη 

κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30% ν θαζέλαο, ελψ νη ηνκείο «Γιψζζα/δνκή» θαη 

«παξνπζίαζε» κε ζπληειεζηή 20% ν θαζέλαο (ΥΠΠΔΘ 47143/Γ2/27-4-2013, 
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141285/Γ2/08-09-2014 & 179544/Γ2/26-10-2016). Με ζεκείν εθθίλεζεο ην βαζκφ ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο, γίλεηαη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

1. Οκαδηθή βαζκνινγία - θξηηήξηα 

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, μεθαζαξίδεη φηη ν νκαδηθφο 

βαζκφο είλαη ν βαζηθφο : «[…]Σπάληα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ νκαδηθήο θαη 

αηνκηθήο βαζκνινγίαο. Μφλν ζε ηξαβεγκέλεο πεξηπηψζεηο.». Πξάγκαηη, βάζεη ησλ νδεγηψλ, 

ε νκαδηθή βαζκνινγία είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην πνχ ζα θπκαλζεί 

ε αηνκηθή βαζκνινγία. Βαζηθά θξηηήξηα νκαδηθήο βαζκνινγίαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο θαη ε παξνπζίαζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο.  

Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» δε 

βξίζθεη ζχκθσλνπο φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα 

Πιεξνθνξηθήο, αλαθέξεη «[…] ηαλ είζαη κέζα ζηελ ηάμε θαη δνπιεχεηο, είλαη ιίγν 

δχζθνιν λα θάλεηο νκαδηθή βαζκνινγία, φηαλ ηα παηδηά δελ δνπιεχνπλ φια!». Ο 

εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, βξήθε άιιν ηξφπν λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα ηεο ηζάμηαο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ :«Γελ θάλσ νκαδηθέο αμηνινγήζεηο! Με 

ηελ έλαξμε ηνπ project θάλσ ζπκβφιαην κε ηνπο καζεηέο φηη ζα ζπκκεηέρνπλ φινη. Οπφηε 

ζεσξείηαη δεδνκέλν, γη’ απηφ θαη δελ ην βαζκνινγψ». Καη ν εθπαηδεπηηθφο Δ10, θαζεγεηήο 

Μεραλνιφγνο – Μεραληθφο, ζπκθσλεί κε απηή ηελ άπνςε : «Κπξίσο αηνκηθά 

βαζκνιφγεζα, δηφηη ε νκαδηθή βαζκνινγία δε θαίλεηαη πνπζελά.». Πξάγκαηη, ζηελ θαξηέια 

ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο αλαγξάθεηαη κφλν ε αηνκηθή βαζκνινγία, θαη δελ κλεκνλεχεηαη 

πνπζελά ε βαζκνινγία ηεο νκάδαο. 

Κξηηήξηα νκαδηθήο βαζκνινγίαο: Πέξα απφ ην «απνηέιεζκα» θαη ηελ 

«παξνπζίαζε» ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο, σο θξηηήξηα νκαδηθήο αμηνιφγεζεο 

αλαθέξζεθαλ:  

 «Σν ελδηαθέξνλ, ν δήινο, ε πξνζπκία» απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο Δ2, 

θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο θαη Δ3, θαζεγήηξηα Διιεληθήο Φηινινγίαο,  

 «Ο ηξόπνο θαηαλνκήο εξγαζηώλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο» απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ Δ4, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο. 

 «[…] ζπλεξγαζία, αξκνλία, ζπλέπεηα, πνηόηεηα παξαγόκελνπ πιηθνύ, 

δηάζεζε γηα δνπιεηά.» απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο Δ6, θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο, Δ7, 

θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο θαη Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο.  
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2) Αηνκηθή βαζκνινγία - θξηηήξηα: Με ζεκείν εθθίλεζεο ην βαζκφ ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο γίλεηαη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, κε βάζε :  

 ην πξνζσπηθό εκεξνιόγην,  

 ηνλ αηνκηθό θάθειν ησλ κειώλ, θαη, 

 ηελ πξνζσπηθή άπνςε ησλ ππεύζπλσλ εθπαηδεπηηθώλ γηα θάζε κέινο. 

Τν πξνζσπηθφ εκεξνιφγην θαη ν αηνκηθφο θάθεινο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

δεκηνπξγείηαη θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ πξνζσπηθή άπνςε 

γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

εμήο θξηηήξηα :  

 «ε δηάζεζε ηνπ καζεηή, ε όξεμή ηνπ, ε ζπκκεηνρή ηνπ, νη ηθαλόηεηεο λα 

πξνζθέξεη, ην λα δίλεη ιύζεηο θαη όρη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.», φπσο αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο. 

 «δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο, αλαδήηεζεο πιηθνύ, […] λα ζπγθξνηεί ηδέεο.», 

φπσο αλέθεξε ε εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο. 

 «[…] ν ππεξβάιισλ δήινο θάπνησλ καζεηώλ λα ςάμνπλ ιίγν παξαπέξα, 

λα βξνπλ άιιεο παξακέηξνπο, λα πξνηείλνπλ κειινληηθέο δξάζεηο», εθηηκήζεθε ηδηαίηεξα 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Δ7 θαη Δ14, θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο. 

 «[…] ε ζπκκεηνρή, [..] ε απόδνζε θαη […] ε νκαδηθόηεηα» ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ιακβάλνληαη επίζεο ζνβαξά ππφςε, φπσο αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί Δ8, 

θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο θαη Δ10, θαζεγεηήο Μεραλνιφγνο – Μεραληθφο. 

3) Σξόπνο αμηνιόγεζεο: Γεληθά, επεηδή κεγάιν κέξνο ηεο δνπιεηάο γίλεηαη εληφο 

ηάμεο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ «πξνζσπηθή παξαηήξεζε» ηεο 

εξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ σο έλαλ αζθαιή θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαη 

ηεο νκαδηθήο θαη ηεο αηνκηθήο δνπιεηάο. 

 Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ9, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη 

«[…]ε αμηνιφγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γίλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ην project. 

Οπφηε, εγψ παξαηεξνχζα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ project ηε δνπιεηά πνπ θάλεη 

θάζε καζεηήο. Βέβαηα, […] βιέπνληαο θαη ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο πνπ έρνπλ θάλεη ηα 

παηδηά, ν ηξφπνο πνπ αμηνινγνχκε ηνπο καζεηέο είλαη πάληα πην επλντθφο απφ απηφλ πνπ 

είρακε αξρηθά ζθεθηεί.».Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ4, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, επεζήκαλε 

ην βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ην Υπνπξγείν ηξφπνπ αμηνιφγεζεο :«[…] 
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Γπζηπρψο, ε νκαδηθή βαζκνινγία ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ ηπρφλ ρακειή αηνκηθή 

βαζκνινγία.».  

 Ο εθπαηδεπηηθφο Δ1 αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «[…] ζηηο «θαιέο νκάδεο», πνπ 

ζπλεξγάζηεθαλ θαιά, ηνπο επηβξάβεπζα φινπο. Σηηο «θαθέο νκάδεο» επηβξάβεπζα απηφλ πνπ 

έβαιε ην θεθάιη θάησ, δνχιεςε θαη μειάζπσζε θαη ηνπο ππφινηπνπο. […] Αλ έβιεπα φηη ε 

ζπκβνιή ζην απνηέιεζκα ήηαλ αληζνκεξήο, βαζκνινγνχζα αλαιφγσο.». Γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ Δ5, πνπ βαζκνιφγεζε θπξίσο βάζεη ηεο παξνπζίαζεο, «[…] θάπνηνη πνπ 

παξήγαλ θαη έξγν (εχξεζε πιηθνχ) βαζκνινγήζεθαλ πην θαιά. Βέβαηα, αλ ήηαλ πην 

αληηθεηκεληθή ε βαζκνιφγεζε, ζα μεθηλνχζα απφ πην ρακειά!». Καη ε εθπαηδεπηηθφο Δ13 

παξαδέρεηαη φηη είρε «δηαθνξνπνηήζεηο θαη κέζα ζηελ νκάδα» σο πξνο ηε βαζκνινγία. 

 

5.2.2.3. Δίδνο ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ 

[Δξ. 3) Ση είδνπο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ζαο ζρεηηθά κε ηηο 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; Τπάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο απηώλ ησλ δνκώλ;] 

1. Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο: Όινη νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ σο πξψηε 

ππνζηεξηθηηθή δνκή ηελ χπαξμε Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο. Απηφ είλαη ινγηθφ, αλ 

ζθεθηεί θαλείο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο ηνπ απαξαίηεηνπ γηα 

ηελ εξγαζία πιηθνχ γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ11, θαζεγήηξηα 

Πιεξνθνξηθήο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο «[…] ςάρλνπλ κέζα 

ζην internet θαη βξίζθνπλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηηο πιεξνθνξίεο. Έρνπκε πάεη θαη ζε 

βηβιηνζήθεο, αιιά απφ εθεί αληινχλ ην 2% ησλ πιεξνθνξηψλ. Τν 98% ηεο δνπιεηάο γίλεηαη 

απφ ην internet.».  

Γη’ απηφ ην ιφγν, ε πνηφηεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο επεξεάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ην ξπζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ9, θαζεγήηξηα 

Πιεξνθνξηθήο ζε ζρνιείν εληφο πφιεο, θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ10, θαζεγεηήο 

Μεραλνιφγνο – Μεραληθφο ζε πεξηθεξεηαθφ ζρνιείν,  αλέθεξαλ ην ίδην παξάπνλν γηα ην 

Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο «[…] ελλνείηαη φηη ρξεηάδεηαη βειηίσζε, γηαηί, δπζηπρψο, ν 

εμνπιηζκφο […] δελ είλαη ζχγρξνλνο. Μαο πήγαηλε ζπλερψο πίζσ, κφλν θαη κφλν ιφγσ 

ηερληθψλ δπζθνιηψλ. Οπφηε, ζίγνπξα ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε».  

Πξφβιεκα επίζεο δεκηνπξγείηαη θαη απφ ην αλεπαξθέο κέγεζνο ηνπ εξγαζηεξίνπ, εηδηθά 

ηψξα πνπ ηα Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο έρνπλ, θαηά παξάβαζε ησλ νδεγηψλ (ΥΠΠΔΘ 

97364/Γ2/30-8-2011 & 100838/ Γ2/ 4-9-2012), ην ιηγφηεξν είθνζη κε εηθνζηπέληε 
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καζεηέο/ηξηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί Δ11, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, Δ15 θαζεγεηήο 

Μαζεκαηηθψλ θαη Δ16, θαζεγεηήο Φπζηθήο, ζπκθψλεζαλ φηη «[…] ην εξγαζηήξην 

Πιεξνθνξηθήο δελ είλαη επαξθέο, φηαλ ην ηκήκα είλαη κεγάιν». Βέβαηα, απηφ ην εκπφδην 

κπνξεί λα μεπεξαζηεί, φπσο πξνηείλεη ν εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο,  κε 

«[…] αζχξκαην δίθηπν ζε φιν ην ζρνιείν […] κπνξνχκε λα εξγαζηνχκε θαη ζηηο αίζνπζεο κε 

laptop». Βέβαηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην λα ππάξρνπλ 

απηά ηα κεραλήκαηα πξνο ρξήζε ζην ζρνιείν. 

2. Βηβιηνζήθε: Δπηά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθέξνπλ φηη έρνπλ πξφζβαζε ζε 

βηβιηνζήθε. Όκσο, κφλν ε πξφζβαζε ζε βηβιηνζήθε εθηφο ζρνιείνπ (π.ρ. ζηε Γεκφζηα 

Βηβιηνζήθε, ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) ζεσξείηαη φηη έρεη λα πξνζθέξεη ζεηηθά 

ζηελ εθπφλεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν εθπαηδεπηηθφο Δ1, 

θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, έθξηλε ηελ ππάξρνπζα ζρνιηθή βηβιηνζήθε σο 

«ππνηππψδε, δαλεηζηηθή», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, 

ακθηζβεηεί ηε ρξεζηκφηεηα ηεο χπαξμεο κηαο βηβιηνζήθεο: «[…] βηβιηνζήθε δελ ππάξρεη, 

αιιά δελ μέξσ θαη θαηά πφζν ζα πήγαηλαλ ηα παηδηά ζηε βηβιηνζήθε, αθνχ ππάξρεη ην 

internet θαη ην google! Δθεί κπαίλνπλ ακέζσο θαη βξίζθνπλ φ,ηη ζέινπλ!»  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, δίλεη ηε δηθή ηνπ εμήγεζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ : « […] βηβιηνζήθεο δελ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία, 

δηφηη απαμηψζεθαλ απφ ην ζχζηεκα πνπ ηηο ππνζηήξημε: 1) Γελ πήγαλ βηβιηνζεθνλφκνη, 

αιιά εθπαηδεπηηθνί πνπ ήζειαλ απιψο λα θαιχςνπλ ην σξάξηφ ηνπο θαη δελ ηηκνχζαλ, 

ζπλήζσο, ην ξφιν ηνπο ζηε βηβιηνζήθε θαη 2) Γελ αλαλεψλνληαη, νχηε έρνπλ ζπκβάζεηο κε 

βάζεηο δεδνκέλσλ γηα λα αλαλεψλνληαη, ζε ςεθηαθφ, έζησ, επίπεδν.».  

3. Βνήζεηα ηξίησλ (Έκπεηξσλ πλαδέιθσλ, Γηεύζπλζεο ρνιείνπ, πιιόγνπ 

Γηδαζθόλησλ, Δμσηεξηθώλ πλεξγαηώλ): Ζ βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

έκπεηξνη ζπλάδειθνη ζηελ εθπφλεζε κηαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο εθηηκάηαη πάξα πνιχ 

ζεηηθά, εηδηθά απφ εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ή επηκφξθσζε. Ο 

εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «[…] Σηελ 

αξρή βνήζεζαλ θαη θάπνηνη πην έκπεηξνη ζπλάδειθνη (ήκνπλ θαη πην αγρσκέλνο)». 

Ηδηαίηεξα ζεηηθά θξίλεηαη θαη ε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε Γηεχζπλζε ηεο 

Σρνιηθήο Μνλάδαο ή ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ. Όπσο αλέθεξε ε εθπαηδεπηηθφο Δ6, 

θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο, « […] ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ αλνηθηή ζε φ,ηη ζέιακε 

λα θάλνπκε», ε εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, αλαθέξζεθε ζηελ 
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«Γπλαηφηεηα αγνξάο βηβιίσλ απφ ην ζρνιείν θαη δαλεηζκνχ ηνπο ζηνπο καζεηέο», ελψ ε 

εθπαηδεπηηθφο Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο, επεζήκαλε φηη «[…] είλαη εχθνιν 

λα θηλεζνχκε εθηφο ζρνιείνπ, κε ηελ άδεηα ηνπ Σπιιφγνπ, βέβαηα (ήηαλ πάληα ζεηηθνί πξνο 

απηφ, δελ ππήξρε ζέκα).». 

Τέινο, φηαλ νη απαηηήζεηο ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ ηεο «Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο» 

μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Πιεξνθνξηθήο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο εμσηεξηθήο 

βνήζεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, απεπζχλζεθε ζε 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, πξνθεηκέλνπ λα κνληαξηζηεί ε ηαηλία πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην 

πιαίζην ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο.  

4. Αίζνπζα πξνβνιώλ: Ζ χπαξμε αίζνπζαο εμνπιηζκέλεο κε πξνβνιέα 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, επεηδή 

εθεί κπνξεί λα γίλεη, εθηφο απφ ηελ παξνπζίαζε ζην ηέινο, θαη «[…] πξνβνιή θαη αλάιπζε 

δεδνκέλσλ απφ ην internet», φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε εθπαηδεπηηθφο Δ2, 

θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο πξφβεο ηεο παξνπζίαζεο, 

φπσο αλαθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο.  

5. Δθπόλεζε νκαδνζπλεξγαηηθώλ εξγαζηώλ γεληθά: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηελ εθπφλεζε θαη άιισλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

project, ζεσξείηαη φηη βνεζά πνιχ, επεηδή εθπαηδεχεη ηα παηδηά ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

απηήο. Όπσο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο 

:«[…] Σην ζρνιείν καο ππάξρεη ε ζέιεζε γηα εθπφλεζε νκαδνζπλεξγαηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

πέξαλ ησλ εξεπλεηηθψλ, αιιά είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηηεπρζεί απηφ ζην ιχθεην: […] 

ηξέρνπκε κνλίκσο λα βγάινπκε ηελ χιε. Γελ αξθεί κφλν ε ζέιεζε, ρξεηάδεηαη θαη ρξφλνο. 

Καη ρξφλνο δελ ππάξρεη, δπζηπρψο!».  

 

5.2.2.4. πλεξγαζία κε Δθπαηδεπηηθνύο Άιισλ Δηδηθνηήησλ 

[Δξ. 4) Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζην ζρνιείν ζαο; Αλ όρη, γηαηί;] 

Τα δχν πξψηα ρξφληα εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην, ήηαλ 

ππνρξεσηηθφ λα είλαη δχν νη επηβιέπνληεο εθπαηδεπηηθνί αλά εξγαζία. Όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο: « Σηελ αξρή ππήξρε [ζεκ. 

ζπλεξγαζία] θαη επηβαιιφηαλ. Σηε ζπλέρεηα αλέιαβε έλαο επηβιέπσλ.».  
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Τππηθά, ζπλεξγαζία κπνξνχζε λα ππάξμεη κε ηνλ/ηελ θαζεγεηή/ηξηα 

Πιεξνθνξηθήο πνπ, έσο ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, είρε ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη 

ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο» ηνπ ζρνιείνπ.  

Άηππα, ππάξρεη ζπλεξγαζία φηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν επηβιέπσλ εθπαηδεπηηθφο 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα (π.ρ. ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη γεληθά ζηελ εχξεζε πιηθνχ) 

θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ είλαη πξφζπκνη λα ζπλδξάκνπλ. Οη εθπαηδεπηηθνί Δ14, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, θαη Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο, αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά 

«[…] Υπάξρεη δπλαηφηεηα άηππεο (δηφηη ηππηθά έλαο είλαη ν ππεχζπλνο) ζπλεξγαζίαο ησλ 

ζπλαδέιθσλ. Καη απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ νιηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.»  

Βέβαηα, φπσο επεζήκαλε θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, 

απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπλεξγαζία «Δμαξηάηαη απφ ηνλ άλζξσπν. […] εμαξηάηαη απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαη απφ ην Σπληνληζηή ή φπνηνλ έρεη αλαιάβεη ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο 

ππνζηήξημεο». Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην φηη ε εθπαηδεπηηθφο Δ2, 

θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, επεηδή δελ κπνξνχζε ε ίδηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο (δηδαζθαιία ζε ηξία ζρνιεία), αλέθεξε φηη 

ππήξμε ζπλεξγαζία «Έκκεζα, κέζσ ηεο βνήζεηαο πνπ δεηνχζαλ ηα παηδηά. Οη ζπλάδειθνη 

αληαπνθξίλνληαλ ζεηηθά.». 
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5.2.3. 3
νο

 Θεκαηηθόο Άμνλαο: Απνηίκεζε Απνηειεζκάησλ Δθαξκνγήο ησλ 

Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ. 

5.2.3.1. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηηο ηθαλόηεηεο πνπ θαιιηεξγνύλ νη 

Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

 

Α. Ηθαλόηεηεο πνπ θαιιηεξγνύλ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο 

[Δξ. 1α) Πνηεο ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πηζηεύεηε όηη ζα κπνξνύζαλ 

λα θαιιηεξγνύλ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο;] 

1. πλεξγαζία – Οκαδηθόηεηα – Δπηθνηλσλία : Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ φηη νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο είλαη κηα επθαηξία λα 

κάζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δξνπλ σο νκάδα πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ 

εηο πέξαο ην έξγν πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Δλδεηθηηθά, ε εθπαηδεπηηθφο Δ3, θαζεγήηξηα 

Διιεληθήο Φηινινγίαο, αλέθεξε «[…] λα κάζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ νκάδα, λα δέλνληαη, 

λα αιιεινβνεζνχληαη, λα ζπλεξγάδνληαη, λα πξνζθέξνπλ απφ θνηλνχ ζην ηειηθφ πξντφλ.», ε 

εθπαηδεπηηθφο Δ6, θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο, ηφληζε «Να κάζνπλ ηα παηδηά λα 

ζπλεξγάδνληαη, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη βάδνληαο κπξνζηά ηελ νκάδα, 

ρσξίο ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ή ηε βαζκνζεξία».  

Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, αλέθεξε ηδηαίηεξα ηελ 

επηθνηλσλία σο απαξαίηεην θνκκάηη ηεο επηηπρνχο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ νκάδα «[…] 

θαιιηέξγεηα […] ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, δειαδή λα επηθνηλσλνχλ, λα δεηάλε βνήζεηα, 

ζπκπαξάζηαζε ηε ζηηγκή πνπ ην ζέινπλ)», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα 

Πιεξνθνξηθήο, αλαθέξζεθε ζηελ επηθνηλσλία νκάδαο – εθπαηδεπηηθνχ «[…] λα κπνξνχλ 

λα δνπιεχνπλ φια καδί, λα κπνξνχλ λα δέρνληαη εληνιέο ή ζπκβνπιέο θαη λα ηηο 

αθνινπζνχλ, γηαηί θακηά θνξά ηνπο ιεο πέληε πξάγκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα ηα 

αθνινπζήζνπλ…». 

2. Δθκάζεζε ζσζηνύ ηξόπνπ δηεμαγσγήο κηαο έξεπλαο: Απνηειεί θνηλφ 

ηφπν ε άπνςε φηη, κέζσ ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ», νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα 

εμαζθεζνχλ ζην ζσζηφ ηξφπν δηεμαγσγήο κηαο έξεπλαο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο θαη Δ15 θαζεγεηήο 

Μαζεκαηηθψλ ζπκθψλεζαλ φηη νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνσζήζνπλ 

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, φρη κέζσ απνζηήζηζεο, «[…] αιιά κε ηελ έξεπλα, ηε δηαζηαχξσζε 

πιεξνθνξηψλ, ηελ απφξξηςε ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ, […] ην ζεβαζκφ ζηελ μέλε πλεπκαηηθή 
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πεξηνπζία (απνθπγή ινγνθινπήο, πιήξεο αλαθνξά πεγψλ)». Οη εθπαηδεπηηθνί Δ4, 

θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, θαη Δ5, θαζεγεηήο Φπζηθήο, αλαθέξζεθαλ απφ θνηλνχ 

ζηελ θαιιηέξγεηα «δεμηνηήησλ ζηελ έξεπλα, ηε ζπγθέληξσζε, ηελ ηαμηλφκεζε πιεξνθνξηψλ, 

ηελ παξαηήξεζε» θαζψο θαη ζηε «δπλαηφηεηα αλεχξεζεο πιηθνχ, δηακφξθσζήο ηνπ …».  

Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο πιεζψξαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ επηζεκαίλεηαη απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο. Ο εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά «[..] θξηηηθή ηθαλφηεηα ζην ηη δηαβάδσ, ηη πεγέο 

δηαβάδσ θαη πνηεο αμηνπνηψ, ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα (ζην ηη θηηάρλσ ζην ηέινο) […]» γηαηί, 

φπσο ηνλίδεη θαη ε εθπαηδεπηηθφο Δ9, επίζεο θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, «[…] είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, λαη, κελ, λα αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκν πιηθφ, αιιά, ην ζπνπδαηφηεξν, επεηδή ε πιεξνθνξία είλαη άθζνλε, 

είλαη λα έρνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο».  

3. Καιιηέξγεηα ηθαλόηεηαο παξνπζίαζεο : Ζ παξνπζίαζε θαη ππνζηήξημε ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο κηαο έξεπλαο κπξνζηά ζε θνηλφ είλαη αθφκα κηα ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί 

λα θαιιηεξγεζεί κέζσ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ.  

Πξάγκαηη, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ξσηήζεθαλ ζπκθσλεί φηη ζα 

έπξεπε κέζσ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ λα θαιιηεξγείηαη θαη απηή ε ηθαλφηεηα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηελ παξνπζίαζε 

«[…] γη’ απηφ επηκέλσ πάληα λα ζπκκεηέρνπλ φινη. Αιιά γη’ απηφ ζα πξέπεη λα έρεη 

πξνβιεθζεί ηδηαίηεξε κέξα γηα παξνπζίαζε. Αιιηψο, πψο ζα θάλνπλ παξνπζίαζε νη 

καζεηέο;». Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ9, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, ζπκθσλεί «[…] ην project ζα 

έπξεπε λα εμαζθεί ηα παηδηά θαη ζηελ παξνπζίαζε. Τν ηδαληθφ ζα ήηαλ φινη κε ην δηθφ ηνπο 

ηξφπν λα παξνπζηάζνπλ θάηη, λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξνπζίαζε.».  

Πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξνπζίαζεο θξίλεηαη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία θαη ε χπαξμε ζην θνηλφ αθξναηψλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά κε ην ζέκα ηεο εθάζηνηε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ9, 

θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, ζεσξεί σο θίλεηξν γηα ηα ίδηα ηα παηδηά ηελ χπαξμε θνηλνχ 

ζρεηηθνχ κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο :«[…]  ζην δηθφ καο ζέκα «ειεθηξνληθφ εκπφξην» ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη κέιε ηνπ Δκπνξηθνχ Σπιιφγνπ). Θα έρνπλ έηζη θαη ηα παηδηά ην θίλεηξν 

λα αληηιεθζνχλ θαη ηε βαξχηεηα απηνχ πνπ παξνπζηάδνπλ, πφζν ζπνπδαίν είλαη γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηε δσή έμσ απφ ην ζρνιείν». Ο εθπαηδεπηηθφο Δ10, θαζεγεηήο 

Μεραλνιφγνο – Μεραληθφο, ηφληζε ηε ζεκαζία ηνπ λα κπνξεί ε νκάδα «[…] λα κπνξεί λα 
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παξνπζηάζεη απηή ηε δνπιεηά κπξνζηά ζε θφζκν, φρη κφλν ζηνπο ζπκκαζεηέο ή ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ ην ζρνιείν λα είλαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία»..  

Μφλν ε εθπαηδεπηηθφο Δ6, θαζεγήηξηα θνηλσληνινγίαο, εθθξάδεη θάπνηεο 

ελζηάζεηο σο πξνο ην λα ππνβάιινληαη φινη/εο νη καζεηέο/ηξηεο ππνρξεσηηθά ζηε 

δνθηκαζία ηεο παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε επξχ θνηλφ:«[…] Ννκίδσ φηη είλαη ιάζνο 

λα ηνλίδνπκε ηε δεμηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχλ φινη νη άλζξσπνη 

λα εθηεζνχλ ζην θνηλφ. Μπνξνχλ φκσο λα θαιιηεξγήζνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα ζε κηθξφηεξα 

αθξναηήξηα (π.ρ. κέζα ζηελ ηάμε)».  

4.  Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηώλ : Όπσο αλαθέξζεθε απφ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δνπιεηάο εληφο ζρνιείνπ έγηλε ζην Δξγαζηήξην 

Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, ή, αλ ππήξρε αζχξκαην δίθηπν internet, κέζα 

ζηε ζρνιηθή αίζνπζα κε ηε ρξήζε laptop. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηφζν γηα ηελ εχξεζε πιηθνχ, φζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο παξνπζίαζεο κέζσ ηεο ρξήζεο 

δηαθφξσλ ινγηζκηθψλ πνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά ν εθπαηδεπηηθφο 

Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, αλέθεξε φηη νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ζα κπνξνχζαλ 

λα ππνζηεξίμνπλ ηε «[…] ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

έξεπλάο» θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ14, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, ηφληζε φηη, ιφγσ 

εηδηθφηεηαο, έρεη ηελ επθαηξία λα δηδάμεη ζηα παηδηά ηε ρξήζε πνιιψλ εξγαιείσλ «[…] 

πνπ ππάξρνπλ ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν, θαη κπνξνχλ λα ηα κάζνπλ ηα παηδηά εχθνια θαη λα 

ηνπο δείμνπκε θη εκείο θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο». 

5. Αλάιεςε Πξσηνβνπιίαο – Γεκηνπξγηθόηεηα – Ιθαλόηεηα Δπίιπζεο 

Πξνβιεκάησλ : Οη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κέζσ 

ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ16, θαζεγεηήο Φπζηθήο, αλαθέξζεθε ζηελ «[…] θαιιηέξγεηα ηεο 

ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη εμεχξεζεο ιχζεσλ», ν εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, αλέθεξε σο κεγάιν πιενλέθηεκα ηε «[…]δπλαηφηεηα ιήςεο 

πξσηνβνπιηψλ» εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ «Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο θαη Δ14, 

θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, εζηίαζαλ ζηελ επθαηξία πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο/ζηηο 

καζεηέο/ηξηεο «[…] λα είλαη δεκηνπξγηθνί» θαη ζην λα «[…] αμηνπνηνχλ θαη θάπνηα άιια 

ηαιέληα : έρνπκε παξαδείγκαηα πνιιψλ καζεηψλ πνπ θάλαλε πνιιά πξάγκαηα πάλσ ζην 

ζέκα απηφ». 
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Β. Δκπόδηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

[εξ.1β) Θεσξείηε όηη επηηπγράλεηαη απηόο ν ζηόρνο κε ηνλ ηξόπν πνπ όλησο γίλνληαη νη 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο;] 

Σηελ εξψηεζε αλ επηηπγράλνληαη απηνί νη ζηφρνη κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη νη 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ζην Λχθεην, ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ κφλν ζεηηθά ή 

κφλν αξλεηηθά. Οη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξημαλ φηη επηηπγράλεηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ 

παξαπάλσ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ αξθεί λα αληηκεησπηζηνχλ θάπνηεο αληηθεηκεληθέο 

δπζθνιίεο, φπσο : 

1. Έιιεηςε βαζηθώλ γλώζεσλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Γιώζζαο, ησλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ: Σπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο Δ1, 

θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο, εληφπηζε ζεκαληηθέο αδπλακίεο γισζζηθήο έθθξαζεο 

θαη θαηαλφεζεο θεηκέλνπ ζηνπο καζεηέο Λπθείνπ «[…] π.ρ. δελ κπνξνχλ λα ζπληάμνπλ κηα 

πξφηαζε ή θάλνπλ αληηγξαθή – επηθφιιεζε θαη δελ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θαη λα 

δηνξζψζνπλ ηα ζπληαθηηθά ιάζε».  

Ο εθπαηδεπηηθφο Δ5, θαζεγεηήο Φπζηθήο, αλέθεξε φηη «[…] Λείπνπλ θαη 

ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο: καζεηήο Β΄ ιπθείνπ, δελ μέξεη λα θάλεη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ή λα 

ρεηξίδεηαη βαζηθά πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ (π.ρ. excel). Μφλν φ,ηη έρεη δεη έηνηκν ζην 

βηβιίν.».  

Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, απφξεζε κε ην γεγνλφο φηη ηα 

παηδηά «[…] δελ κπνξνχλ νχηε έλα power point, δπζηπρψο, λα εθαξκφζνπλ ζσζηά! Έλα 

απιφ βίληεν. Δλψ ηα βιέπεηο φηη αλεβάδνπλ ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο δηθά ηνπο 

βίληεν, δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζσζηά απηφ ην πξάγκα! Μνπ θάλεη κεγάιε εληχπσζε απηφ!».  

2. Οη Παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη ε πίεζε ηνπ ρξόλνπ: Σην Λχθεην ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ έρνπλ ζέζεη σο ζηφρν ηελ επηηπρία ζηηο Παλειιήληεο 

εμεηάζεηο. Ζ «Δξεπλεηηθή Δξγαζία» δελ είλαη παλειιαδηθψο εμεηαδφκελν κάζεκα, άξα 

θξίλεηαη σο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο κάζεκα. Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ3, θαζεγήηξηα 

Διιεληθήο Φηινινγίαο, ηφληζε φηη«[…] ην ιχθεην δελ πξνζθέξεηαη γηα ηελ εθπφλεζε 

ηέηνησλ εξγαζηψλ, γηαηί ηα παηδηά είλαη αγρσκέλα θαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο εμεηάζεηο. 

Ίζσο ζην Γπκλάζην λα είλαη πην πξφζθνξν ην έδαθνο. Αιιά ηηο θαηάξγεζαλ θαη απφ εθεί».  

Τν ζέκα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ ρξφλνπ είλαη πηεζηηθφ γηα φζνπο/εο 

εθπαηδεπηηθνχο αζρνινχληαη κε ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, ηφληζε φηη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κηαο «Δξεπλεηηθήο 
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Δξγαζίαο» «[…] αλ θάπνηνο δνπιέςεη κε ζπλέπεηα θαη κεξάθη. Θα πηεζηεί ίζσο απφ ην 

ρξφλν». 

3. Τπνζηήξημε ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ από ην ζρνιείν: Ζ ππνζηήξημε 

ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ απφ ην ζρνιείν θξίλεηαη αλαγθαία, θαη επεηδή ε παξνπζίαζε 

απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη επεηδή απνηειεί ηελ 

νινθιήξσζε ηεο φιεο πξνζπάζεηάο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, 

ηφληζε φηη ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρνιείνπ «[…, πψο ζα επηηεπρζεί ε δπλαηφηεηα λα 

παξνπζηάζνπλ νη καζεηέο … Μνπ έρεη ηχρεη λα έρνπκε θάλεη κε ηα παηδηά εμαηξεηηθά 

projects, ηα νπνία δελ κπνξέζακε λα παξνπζηάζνπκε ζην ηέινο. Κη φρη κηα θνξά». 

4. Ο ηξόπνο εθπόλεζεο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ: Γελ είλαη κφλν νη 

καζεηέο/ηξηεο πνπ απαμηψλνπλ ην κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην, επεηδή 

δελ είλαη ρξήζηκν γηα ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Καη νη ίδηνη/εο εθπαηδεπηηθνί ην 

απαμηψλνπλ πνιιέο θνξέο κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ν 

εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, αλέθεξε «[…] ππάξρνπλ θαη projects πνπ 

δελ γίλνληαη θαζφινπ. Ο θαζεγεηήο θέξλεη πιηθφ, ηα παηδηά παίδνπλ φιν ην ρξφλν, είηε ζηνλ 

ππνινγηζηή, είηε θάπνπ αιινχ, ππνηίζεηαη φηη βξίζθνπλ πιηθφ γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ζην ηέινο 

ηνπο θέξλεη θάπνηα έηνηκε εξγαζία, πνπ ηελ έρεη είηε απφ πξνεγνχκελν project, είηε είλαη 

θάπνηνπ άιινπ απφ ηελ ππφινηπε Διιάδα, κε ειάρηζηεο αιιαγέο, θαη ηνπο ιέεη : «απηφ ζα 

παξνπζηάζεηε εζείο νη ηέζζεξηο»! Μνπ έρεη ηχρεη λα ππνζηεξίμσ ηελ παξνπζίαζε ηέηνηνπ 

project, ζην νπνίν ν θαζεγεηήο ηνπο έδσζε δχν κέξεο πξηλ ην ηη ζα παξνπζηάζνπλ. Καη ήηαλ 

γεινίν, γηαηί ήηαλ θαη πνιχ πςειφηεξνπ επηπέδνπ!». 

Γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ Δ11, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, ην ζέκα είλαη θξίζηκν γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» «[…] Γηαηί ππάξρνπλ θάπνηα 

ζέκαηα ηφζν ηεηξηκκέλα, πνπ κπαίλνπλ ηα παηδηά ζην internet, βξίζθνπλ κηα έηνηκε εξγαζία, 

ζνπ ηελ θαηεβάδνπλ θαη δελ κπνξείο λα ηνπο πεηο θαη ηίπνηε!».  

Απηέο είλαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά 

ηελ εθπφλεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. Υπήξμαλ φκσο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ 

αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θαη ζεψξεζαλ φηη νη ζηφρνη επεηεχρζεζαλ ζην έπαθξν. 

Φαξαθηεξηζηηθά ε εθπαηδεπηηθφ Δ6, θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο, αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά «Σην δηθφ καο ζρνιείν, επεηδή ηα παηδηά είλαη πνιχ «δνπιεκέλα» θαη πνιχ 

θαιά, επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζέηεηο.». Οη εθπαηδεπηηθνί Δ14, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, θαη Δ16, θαζεγεηήο Φπζηθήο, ζπκθψλεζαλ απφιπηα κε απηή ηελ άπνςε, 

ελψ ε εθπαηδεπηηθφο Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο, αλέθεξε φηη «νκαδηθή 
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ζπλεξγαζία έγηλε ζε κεγάιν βαζκφ θαη είρε πνιχ θαιφ απνηέιεζκα (κνπ είπαλ θαη νη καζεηέο 

φηη ήξζαλ πην θνληά κέζσ απηήο ηεο εξγαζίαο).» 

Τέινο, ε εθπαηδεπηηθφο Δ2, θαζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, αλ θαη αλαγλσξίδεη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, εζηηάδεη ζην ηη θεξδίδνπλ, έζησ θαη ζε έλα βαζκφ, ηα 

παηδηά «[….] λνκίδσ πάλησο φηη ηα παηδηά επεξεάδνληαη απφ ην project θαη καζαίλνπλ λα 

ζπλεξγάδνληαη, λα δεηνχλ, λα ηνικνχλ πξάγκαηα πνπ ίζσο δελ ζα ηνικνχζαλ ζηα πιαίζηα 

ησλ άιισλ καζεκάησλ» 

 

5.2.3.2. Ζ γλώκε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο 

[Δξ. 2. Καηά ηελ άπνςή ζαο, πνηα γλώκε έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζην Λύθεην;] 

Οη κηζνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ φηη νη 

καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. Οη ιφγνη απηήο 

ηεο ζηάζεο είλαη ζρεδφλ νη ίδηνη:  

1. Η ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ πνπ πξνϋπνζέηεη ην κάζεκα απηό, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ επειημία θηλήζεσλ θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ εθ κέξνπο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ : Όπσο αλέθεξε ν εθπαηδεπηηθφο Δ1, θαζεγεηήο Αγγιηθήο Φηινινγίαο : 

«Σε γεληθέο γξακκέο αξέζεη ζηνπο καζεηέο: μεθεχγεη απφ ηελ πεπαηεκέλε ηνπ καζήκαηνο, 

φπνπ αθνχλ θαζηζκέλνη ηνλ θαζεγεηή λα αγνξεχεη. Μέζα ζηελ νκάδα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα ην πψο ζα δνπιέςνπλ ην θνκκάηη ηνπο. […] δελ ηα παξαηάλε φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, γηαηί θάπνηνο ζα βξεζεί (ζπκκαζεηήο, εθπαηδεπηηθφο) λα ηα 

βνεζήζεη. Υπάξρεη απηή ε εκπηζηνζχλε» θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ14, θαζεγεηήο 

Πιεξνθνξηθήο, ζπκπιήξσζε «Ννκίδσ φηη ην βιέπνπλ ζεηηθά, γηαηί ην κάζεκα παξέρεη κηα 

επειημία θίλεζεο: δελ είλαη απζηεξά δηδαθηηθφ, κπνξνχλ ηα παηδηά λα ζπλεξγάδνληαη, λα 

κεηαθηλνχληαη, λα βιέπεη ν έλαο ηε δνπιεηά ηνπ άιινπ, λα ζπλνκηινχλ, ελδερνκέλσο λα 

βγαίλνπλ θαη εθηφο αίζνπζαο γηα ηελ έξεπλα, θαη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνπ ηνπο 

παξέρνπκε ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη άλεηα φηαλ θάλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.».  

2. Ιθαλνπνίεζε θαη ραξά από ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο: Ζ εθπαηδεπηηθφο 

Δ9, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά «Σηελ αξρή, πνπ δελ γλψξηδαλ ηη 

είλαη απηφ, ήηαλ ιηγάθη δηζηαθηηθά. ηαλ άξρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ην ζέκα, άξρηζαλ λα 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν. Σην ηέινο, ήηαλ πνιχ πεξήθαλα γη’ απηφ πνπ ηειηθά πεηχραλε. 

Άξα ππήξρε κηα ηθαλνπνίεζε.». Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο, 
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παξαηήξεζε αθξηβψο ην ίδην: «[…] λαη, ζεψξεζαλ φηη ήηαλ έλα ζεκαληηθφ έξγν, φηη 

δνχιεςαλ θαη, κε ηελ παξνπζίαζε, θάλεθε, κπφξεζαλ φινη λα δνπλ ηη θάλαλε. Φάλεθε ην 

απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο.».  

3. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο ζπληνληζηή- εκςπρσηή: Ζ θηλεηνπνίεζε 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζνχλ κε κηα Δξεπλεηηθή Δξγαζία δελ είλαη 

πάληα εχθνιε ππφζεζε. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη ην φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζπρλά έρνπλ 

ζπλδπάζεη ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πεξηζζφηεξν κε ην παηρλίδη θαη ηε 

ραιάξσζε θαη φρη κε ηε δνπιεηά. Όπσο παξαηήξεζαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί Δ15, θαζεγεηήο 

Μαζεκαηηθψλ θαη Δ13, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο :«[…]ζηελ αξρή πεηνχζαλ απφ 

ηε ραξά ηνπο πνπ είραλ project! […]Μεηά, φηαλ είδαλ φηη ν ππνινγηζηήο δελ ήηαλ γηα 

παηρλίδη, αιιά ζα έπξεπε κέζσ απηνχ λα δηαρεηξηζηνχλ έλαλ φγθν δεδνκέλσλ, ε, εθεί 

δηακαξηπξήζεθαλ […] ζην ηέινο, βέβαηα, ήηαλ πεξήθαλα γη’ απηά πνπ παξνπζίαδαλ.». 

4. Καζνξηζηηθή ε πξώηε γλσξηκία κε ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο: Ζ πξψηε 

επαθή πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο κε ην κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζηελ Α΄ 

Λπθείνπ θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε κεηέπεηηα ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην κάζεκα 

απηφ. Όπσο παξαηήξεζε θαη ε εθπαηδεπηηθφο Δ6, θαζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο : «Σηελ Α΄ 

ιπθείνπ είλαη δηαθνξεηηθά. Αλ ν ζπλάδειθνο πνπ θάλεη ην project δελ ηνπο θηλήζεη ην 

ελδηαθέξνλ, ή ην απνηέιεζκα δελ θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθφ, ηφηε ράλνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο 

θαη ζηε Β΄ ιπθείνπ έρνπλ νπδέηεξε ή θαη αξλεηηθή ζηάζε.».  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ παξαηήξεζε αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. Οη ιφγνη ήηαλ δχν :  

1. Η ππνηίκεζε ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ εθ κέξνπο ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ: Ο εθπαηδεπηηθφο Δ5, θαζεγεηήο Φπζηθήο, επεζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά 

«Δίλαη κηα επράξηζηε ψξα, πνπ πεξλάεη σξαία θαη γξήγνξα ρσξίο λα θάλνπκε ηίπνηε θαη 

παίξλνπκε θαη θαιφ βαζκφ ζην ηέινο». Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, 

παξαηήξεζε φηη «[…] ιίγα είλαη ηα παηδηά πνπ ζέινπλ φλησο λα δνπιέςνπλ. Γελ έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ project, ηη ζα θάλνπλ ζε απηφ ην κάζεκα. Σην ηέινο, ηα 

παηδηά πνπ αζρνιήζεθαλ είλαη επραξηζηεκέλα. Μηα κεξίδα καζεηψλ δελ θαηαιαβαίλεη πνηέ 

ηη γίλεηαη ζην project». 

2. Ο ζεζκόο ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ: Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ11 θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο Δ8, θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο, αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά «Η πιεηνςεθία 

ζεσξεί φηη είλαη «ε ψξα ηνπ παηδηνχ»! Σην ιχθεην, επεηδή ππάξρεη θαη απηή ε παξακφξθσζε 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ ζαλ «ρψξνο ζην νπνίν βξίζθεζαη πξηλ παο ζην ρψξν ηνλ 
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πξνπαξαζθεπαζηηθφ γηα ηηο εμεηάζεηο», ε παξνπζία ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα 

αληηκεησπίδεηαη σο θελφο ρξφλνο ζηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ πνιιέο απνπζίεο 

γηα λα κπνξνχλ λα είλαη εληάμεη ζηνλ «πξνπαξαζθεπαζηηθφ ρψξν γηα ηηο παλειιήληεο»!».  

Γηα ηελ εθπαηδεπηηθφ Δ3, θαζεγήηξηα Διιεληθήο Φηινινγίαο, ε ελαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ Λπθείνπ κε ην κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ θξίλεηαη 

αλεπαξθήο, επεηδή νη καζεηέο/ηξηεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο εμεηάζεηο θαη «[…]Γελ 

έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα ηνπ ρξφλνπ λα αζρνιεζνχλ ζηα ζνβαξά κε ην project. Γηαηί ην κάζεκα 

απηφ απαηηεί πνιχ δνπιεηά απφ ηνπο καζεηέο».  

 

5.2.3.3. Αμηνιόγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ Δξεπλεηηθώλ 

Δξγαζηώλ ζηελ Α΄ θαη ζηε Β΄ ιπθείνπ 

[Δξ. 3. Θεσξείηε όηη πξέπεη λα δνζνύλ πεξηζζόηεξεο ώξεο από ην Χξνιόγην 

Πξόγξακκα ηνπ Λπθείνπ γηα ην κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ;] 

Ψο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζηελ Α΄ θαη ζηε Β΄ Απθείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη 

ζα πξέπεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα λα είλαη δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα, φρη κφλν ζηελ Α΄ 

Λπθείνπ, αιιά θαη ζηε Β΄. Αιιά αθφκα θαη ην δίσξν θξίλεηαη αξθεηφ ππφ πξνυπνζέζεηο. 

1. πλεξγαζία εθηόο ζρνιείνπ θαη ζπληνληζκόο εξγαζίαο εληόο ζρνιείνπ: Ο 

εθπαηδεπηηθφο Δ16, θαζεγεηήο Φπζηθήο, αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά «Γηα ηελ Α΄ ιπθείνπ ην 

δίσξν αξθεί αλ: δελ ράλνληαη ψξεο, γίλεηαη ζνβαξή δνπιεηά εθηφο ζρνιείνπ θαη ν 

ζπληνληζκφο γίλεηαη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο ζην ζρνιείν. Γηα ηε Β΄ ιπθείνπ, είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε λα γίλεηαη ε δνπιεηά εθηφο ηάμεο θαη εληφο κφλν ν ζπληνληζκφο». Ζ εθπαηδεπηηθφο 

Δ9, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, επεζήκαλε φηη «[…] Δηδηθά ζηε Β΄ ιπθείνπ, φπνπ ην 

project είλαη κνλφσξν, είλαη πξαγκαηηθά ζαχκα πνπ θαηνξζψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

καζεηέο λα ην εθπνλήζνπλ, αθνχ νη καζεηέο είλαη αθφκα πην πξνζεισκέλνη «αιινχ»».  

Βέβαηα, ε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ εθηφο ζρνιείνπ δελ είλαη 

πάληα εθηθηή, εηδηθά ζηα πεξηθεξεηαθά ζρνιεία, φπσο παξαηήξεζε ν εθπαηδεπηηθφο Δ10, 

θαζεγεηήο Μεραλνιφγνο – Μεραληθφο, : «[…] εηδηθά ζηα πεξηθεξεηαθά ζρνιεία, φπνπ ηα 

παηδηά έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, δελ έρνπλ ππνινγηζηέο ζην ζπίηη ή επθνιία πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν, δελ είλαη αξθεηέο νη ψξεο γηα λα γίλεη ε δνπιεηά κέζα ζην ζρνιείν.». 

2. Δπαλαθνξά ηεο ζπλεπίβιεςεο ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο: Ο 

εθπαηδεπηηθφο Δ7, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο θαη ν εθπαηδεπηηθφο Δ15, θαζεγεηήο 
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Μαζεκαηηθψλ, ζεψξεζαλ φηη «[…] επηβεβιεκέλε θαη ηελ παξνπζία δεχηεξνπ θαζεγεηή. 

Γηαηί ε ζπλεξγαζία έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο.».  

3. Αύμεζε ησλ σξώλ γηα ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο, όρη όκσο εηο βάξνο ησλ 

άιισλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ: Ζ εθπαηδεπηηθφο Δ12, θαζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, 

επεζήκαλε ηνλ απζαίξεην, πνιιέο θνξέο, ηξφπν κε ηνλ νπνίν κνηξάδνληαη νη ψξεο 

δηδαζθαιίαο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα : «[…] γηα λα δψζεη ψξεο ζην project, 

πξέπεη λα πάξεη ψξεο απφ θάπνπ αιινχ. Κη απηφ γηα θάπνηεο εηδηθφηεηεο, φπσο πρ. νη 

Πιεξνθνξηθνί, είλαη έλα ζέκα δχζθνιν. Γηα ην project ηεο Β΄ ιπθείνπ πήξαλ κηα ψξα απφ 

ηελ Πιεξνθνξηθή, […] ην νπνίν ηνπ ρξφλνπ, ζηε Γ΄ ιπθείνπ, είλαη κάζεκα θαηεχζπλζεο. 

Φσξίο λα κεησζεί αληίζηνηρα θαη ε χιε ζην κηζφ! Οπφηε, νχηε ην project γίλεηαη θαιά ζηε Β΄ 

ιπθείνπ, νχηε ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο!».  
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5.3. πδήηεζε απνηειεζκάησλ 

5.3.1. Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππέδεημαλ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεί αλαγθαία ηελ επηκόξθσζε ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο, θπξίσο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ εκπιέθνπλ ηε ρξήζε 

νκάδσλ. Δπηβεβαηψζεθαλ ζρεηηθά επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεγάιε 

ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ επξχηεξε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

επηκφξθσζεο (Παιαηνθξαζάο θ.ά., 2008) θαη ζηελ εμάξηεζε ηνπ βαζκνχ απνδνρήο ηνπο 

απφ ηνπο άιινπο (ζπλαδέιθνπο, καζεηέο/ηξηεο) απφ ην εχξνο ηεο θαηάξηηζήο ηνπο ζηε 

κέζνδν project (Wurdinger et al., 2007). 

Ψο πξνο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, 

κφλν νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο δήισζαλ φηη κπφξεζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, δηάξθεηαο απφ κηα εκέξα έσο ηξεηο κήλεο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη 

ζπκκεηνρήο ηνπο ήηαλ ην ελδηαθέξνλ θαη ε πεξηέξγεηα γηα ην «[…] άγλσζην, λέν 

αληηθείκελν» θαη ε αλάγθε γηα επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηε δηδαζθαιία. Αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξνη έθξηλαλ ηελ επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ «αλεπαξθή» θπξίσο ιφγσ ηεο 

κηθξήο δηάξθεηάο ηεο (1-3 εκέξεο), φινη δήισζαλ φηη εθάξκνζαλ ηελ απνθηεζείζα γλψζε 

ζηελ ηάμε, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο αξρηθήο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο. 

Όζνη δελ παξαθνινχζεζαλ θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο γηα ηηο Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο, αλέθεξαλ σο θπξηφηεξν εκπφδην ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηελ χπαξμε 

ηέηνησλ ζεκηλαξίσλ. Αθνινπζεί ε εμάξηεζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ απφ ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπο (πξσί, απφγεπκα, 

Σαββαηνθχξηαθα), θαζψο, φπσο δήισζαλ νη πεξηζζφηεξνη, ε δπλαηφηεηα ιήςεο αδεηψλ 

απνπζίαο απφ ην ζρνιείν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα επηκνξθσηηθνχο ιφγνπο είλαη 

πξνβιεκαηηθή, επεηδή επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπηβεβαηψλνληαη 

ζρεηηθά επξήκαηα έξεπλαο (Αλαζηαζηάδεο, 2010), φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ φηη ζα παξαθνινπζνχζαλ έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο αλ ηνπο εμαζθάιηδε 

θαη εθπαηδεπηηθή άδεηα. Τέινο, ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη πξνζσπηθή ππφζεζε απφ κηα 

κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ν θαζέλαο απφ κφλνο ηνπ ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη πξσηνβνπιία ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα, αλ ζέιεη πξαγκαηηθά λα επηκνξθσζεί. 

Βάζεη ηεο εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (ΥΠΠΔΘ) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

120885/Γ2/03-09-2013, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα πξψηε θνξά, πξνο 
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ζπκπιήξσζε σξαξίνπ, ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, νη 

Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ Λπθείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ Σρνιηθφ/ή Σχκβνπιν 

Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο νξγαλψλνπλ ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο κε ηε ζπκκεηνρή 

πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηνλ ΟΔΠΔΚ επηκνξθσηψλ ή άιισλ έκπεηξσλ εθπαηδεπηψλ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο απηφ- αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ 

παξαπάλσ ξχζκηζε ηζρχεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014  θαη εμήο. 

 

5.3.2. Δθαξκνγή Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζην Λύθεην 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ εξσηεζέλησλ απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ», 

απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θάλεθε φηη θνηλφ θξηηήξην γηα φινπο/εο απνηέιεζε ε 

«ζπκπιήξσζε σξαξίνπ» πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαγθαζηνχλ λα δηαηεζνχλ γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην σξάξηφ ηνπο ζε άιιν ζρνιείν. Αθνινπζεί σο δεχηεξν θξηηήξην ε 

«εηδηθόηεηα», θαζψο νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν ηνπο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο (εγθχθιηνο ΥΠΠΔΘ 120885/Γ2/03-09-2013). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ξχζκηζε έπαςε λα ηζρχεη απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 (έγγξαθν ΥΠΠΔΘ 

152929/Γ2/19-09-2016). 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, δελ ειήθζε ππφςε 

γηα ηελ επηινγή ηνπο ε χπαξμε ή κε επηκφξθσζεο ή πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο πάλσ ζην 

αληηθείκελν. Μεξηθνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο κάιηζηα, δε δίζηαζαλ λα δειψζνπλ φηη ηνπο 

επηβιήζεθε ππνρξεσηηθά ε αλάιεςε ηνπ καζήκαηνο απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ, παξά 

ηηο δηθέο ηνπο αληηξξήζεηο. Τν ηειεπηαίν εχξεκα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ 

φηη ε έξεπλα ησλ Wurdinger et al. (2007) έδεημε φηη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνρή ηνπο θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο ηεο ηάμεο.  

Δπίζεο, ζρεηηθέο εγθχθιηνη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (97364/Γ2/30-8-2011, 

8534/Γ2/25-1-2012) νξίδνπλ φηη ην κάζεκα «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο» κπνξνχλ θαηά 

ζπλζήθε λα ην αλαιάβνπλ θαζεγεηέο/ηξηεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Όηαλ παξαηεξήζεθε 

έιιεηςε ζε θαζεγεηέο/ηξηεο ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ (ΠΔ02 Φηιφινγνη, ΠΔ03 

Μαζεκαηηθνί, ΠΔ04 Φπζηθνί), ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη έιιεηςεο πξνζιήςεσλ λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νξίζηεθε κε εγθπθιίνπο ε εμαίξεζε απηψλ ησλ εηδηθνηήησλ απφ ηελ 
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επνπηεία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ (ΥΠΠΔΘ 120885/Γ2/03-9-2013, 141285/Γ2/08-9-

2014). Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, κε ηελ εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο 

179544/Γ2/26-10-2016 επαλήιζε ζε ηζρχ ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 94588/Γ2/09-06-2016 

Υπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β  ́ 1670) κε ζέκα: «Αλαζέζεηο καζεκάησλ Γπκλαζίνπ θαη 

Γεληθνχ Λπθείνπ», βάζεη ηεο νπνίαο αλαηίζεηαη εθ λένπ ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ε επνπηεία 

ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. 

Ψο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ θαηά ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δείρλνπλ ηα εμήο:  

i. Δπηινγή ζέκαηνο: ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε πξφηαζε ηνπ ζέκαηνο 

έγηλε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπδήηεζαλ κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηα 

πξνηεηλφκελα ζέκαηα θαη ε επηινγή έγηλε ζπλήζσο κε ςεθνθνξία. Πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

επηινγή ησλ ζεκάησλ εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ζχλδεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηεο αληίζηνηρεο ηάμεο ( Α΄, Β΄ Λπθείνπ).  

Σχκθσλα κε φιεο ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (ελδεηθηηθά: 

97364/Γ2/30-08-2011, 120885/Γ2/03-09-2013), κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί εηνηκάδνπλ θαη θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο ζεκάησλ γηα ηηο Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο ηεο Α΄ θαη ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο θχθινπο (Αλζξσπηζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο, Τέρλε θαη 

πνιηηηζκφο, Τερλνινγία θαη αλάπηπμε, Πεξηβάιινλ θαη αεηθφξνο αλάπηπμε). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαηά ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη λα ηνπο/ηηο εκπιέθνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, αμηνπνηψληαο ην πεξηερφκελν, ηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα θαη ηηο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ, ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξα 

απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ε ζπζρέηηζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ κε 

ελφηεηεο καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη. 

Σηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ ζπδεηά, ηξνπνπνηεί θαη 

εγθξίλεη ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ ζεκάησλ κέζα απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ θξίλεη σο πεξηζζφηεξν 

επεμεξγαζκέλεο θαη ελδηαθέξνπζεο, επηδηψθνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηε ζεκαηηθή πνηθηιία. 

Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηππνινγία Frey (1986) σο 

πξνο ηελ αθνξκή γηα ην μεθίλεκα κηαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, φπνπ ραξαθηεξίδεηαη 

ηδαληθή ε πεξίπησζε εθείλε θαηά ηελ νπνία ε πξφηαζε δε γίλεηαη απφ ην αλψηεξν ζηελ 
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ηεξαξρία κέινο ηεο νκάδαο (π.ρ. εθπαηδεπηηθφο), αιιά απφ θάπνην άιιν κέινο (π.ρ. 

καζεηήο/ηξηα). Βέβαηα, ην αλ ζα εμειηρζεί ε πξφηαζε απηή ζε Δξεπλεηηθή Δξγαζίαο 

εμαξηάηαη απφ ηε ζπδήηεζε πνπ επαθνινπζεί. Οη ηππνινγίεο Φαηδεδήκνπ – Ταξαηφξε θαη 

Φξπζαθίδε αλαγλσξίδνπλ εμίζνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηελ νκάδα δηθαίσκα ηεο 

πξφηαζεο ζεκάησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ζα επηιέγνληαη κε δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη κε θξηηήξην ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ψζηε ε ζπκκεηνρή 

ηνπο λα είλαη δεκηνπξγηθή θαη απνδνηηθή.  

 

ii. Υσξηζκόο Οκάδσλ – Αλάζεζε Δξγαζηώλ : απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο ην ηκήκα ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ (ηκήκα ελδηαθέξνληνο) ηαπηίδεηαη κε ην ηκήκα Γεληθήο Παηδείαο. Απηφ 

αληίθεηηαη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο αληίζηνηρεο 

εγθχθιηνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (97364/Γ2/2011 & 47143/ Γ2/ 27-4-2012), ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζην Ψξνιφγην Πξφγξακκα έλα ζπλερέο, θαηά 

πξνηίκεζε, δίσξν ηελ εβδνκάδα γηα ηελ Α΄ ιπθείνπ θαη κηα θνηλή ψξα γηα ηε Β΄ ιπθείνπ, 

θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο/ηξηεο ζα εξγάδνληαη θαηά βάζε εληφο ζρνιείνπ πάλσ ζην ζέκα 

πνπ έρνπλ επηιέμεη. Τα «Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο» δεκηνπξγνχληαη απφ καζεηέο/ηξηεο 

δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ Γεληθήο Παηδείαο, κεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζεκάησλ θαη ηε δήισζε 

πξνηίκεζεο απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. 

Οη ιφγνη ηαχηηζεο ηνπ «Τκήκαηνο Δλδηαθέξνληνο» κε ην ηκήκα Γεληθήο Παηδείαο 

είλαη, πξψηνλ, ην κέγεζνο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ: ζε ζρνιεία κε έλα 

ηκήκα Γεληθήο Παηδείαο (12-20 καζεηψλ/ηξηψλ) αλά ηάμε δελ είλαη εθηθηφ ην κνίξαζκα 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα. Γεχηεξνλ, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ειέγρνπ εθ κέξνπο ησλ Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ ηεο 

ηήξεζεο ηνπ φξνπ ηεο δεκηνπξγίαο «Εψλεο Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» ζην Ψξνιφγην 

Πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ. «[…] φηαλ είδαλ ηα ζρνιεία φηη δελ ππήξρε έιεγρνο ζ’ απηφ, 

ρψξηδαλ ηα Τκήκαηα Δλδηαθέξνληνο αλάινγα κε ην πψο βφιεπε ην πξφγξακκα», φπσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν εθπαηδεπηηθφο Δ8.  

Τα θξηηήξηα ρσξηζκνχ ησλ νκάδσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, 

είλαη ηα εμήο:  

Σόπνο θαηνηθίαο καζεηώλ/ηξηώλ: ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξαηεξείηαη ην εμήο 

θαηλφκελν: ην θιείζηκν ησλ κηθξψλ πεξηθεξεηαθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε αληίζηνηρε 

κεηαθίλεζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε κεγαιχηεξεο, πην θεληξηθέο ζρνιηθέο 
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κνλάδεο. Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη εθηφο 

ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί έλα project ζηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα 

(έλα ηεηξάκελν αλά εξγαζία), νη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο αλαγθάδνληαη λα ρσξίδνπλ 

ηηο νκάδεο εξγαζίαο κε βάζε ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ εθηφο ζρνιείνπ. Απηφ, βέβαηα, δελ επηηπγράλεηαη πάληα, 

φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί, γηα λα 

μεπεξάζνπλ ην εκπφδην απηφ, θξφληηζαλ λα δηεμάγεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο μερσξηζηή ηζηνζειίδα γηα ην project θαη δίλνληαο 

θσδηθνχο πξφζβαζεο ζε φια ηα κέιε ησλ νκάδσλ. Έηζη, έγηλε εθηθηή ε ζπλεξγαζία φισλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε ζπλχπαξμή ηνπο ζηνλ ίδην ρψξν. 

Δπίδνζε – Γεμηόηεηεο: ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ δεκηνπξγία εηεξνγελψλ σο πξνο ηελ απφδνζε θαη ηηο δεμηφηεηεο νκάδσλ 

εξγαζίαο πξνσζείηαη θαη απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο, θαζψο ζεσξείηαη 

βαζηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ.  

Φηιία – Παξέεο: σο πξνο απηφ ην θξηηήξην νη απφςεηο δηίζηαληαη : θάπνηνη 

εθπαηδεπηηθνί ην απέθπγαλ εζθεκκέλα, γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα ν ζπληνληζκφο ησλ 

νκάδσλ. Κάπνηνη άιινη, θαη εηδηθά φζνη δε γλψξηδαλ ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα 

δίδαζθαλ, ρξεζηκνπνίεζαλ απηφ ην θξηηήξην έρνληαο ηελ άπνςε φηη νη καζεηέο/ηξηεο 

ζπλεξγάδνληαη πην θαιά κε άηνκα πνπ γλσξίδνπλ. Βέβαηα, απηφ ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο 

θαη ηηο καζήηξηεο ηελ επθαηξία λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη κε άηνκα πνπ δελ 

γλσξίδνπλ, κηα δεμηφηεηα πνπ ίζσο λα ηνπο θαλεί πνιχ ρξήζηκε ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. 

Φύιν: ν παξάγνληαο απηφο δελ αλαθέξζεθε απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, ίζσο 

γηαηί ζεσξνχλ δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη νη νκάδεο ζα είλαη εηεξνγελείο θαη σο πξνο ην 

θχιν. Ψζηφζν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νκάδσλ εξγαζίαο φπνπ ην έλα θχιν ππεξηεξνχζε 

αξηζκεηηθά ηνπ άιινπ, νη εθπαηδεπηηθνί εθκεηαιιεχηεθαλ ζεηηθά ην γεγνλφο πξνθεηκέλνπ 

νη ελ ιφγσ νκάδεο λα δνπλ ηα πξνο δηεξεχλεζε ππνζέκαηα θαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ. 

 

iii. Δθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Δξγαζηώλ από ηηο Οκάδεο: φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

επξήκαηα, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαηά ην ζηάδην 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ απφ ηηο νκάδεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο : 

Α. πξνβιήκαηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο : Δληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο φπνπ ην Δξγαζηήξην Υπνινγηζηψλ είλαη απαξραησκέλν θαη ε ζχλδεζε κε ην 
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δηαδίθηπν αλεπαξθήο θαη πξνβιεκαηηθή. Ζ αλαβάζκηζε ησλ Δξγαζηεξίσλ Ζιεθηξνληθψλ 

Υπνινγηζηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ έγθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηα θνλδχιηα ησλ Γήκσλ, 

ζηνπο νπνίνπο έρεη πεξηέιζεη ε θξνληίδα ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. Δπεηδή ηα θνλδχιηα απηά 

είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλα θαη νη αλάγθεο πνιιέο, νη ζρνιηθέο κνλάδεο απεπζχλνληαη ζε 

ρνξεγνχο πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνχλ ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα. 

Β. πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο ησλ κειώλ ησλ νκάδσλ : Οη ιφγνη παξνπζίαο 

πξνβιεκάησλ ζπλεξγαζίαο κέζα ζηηο νκάδεο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα, είλαη νη εμήο: 

δηαθνξέο ζηελ απφδνζε, αδηαθνξία, άγλνηα ζσζηνχ ηξφπνπ εξγαζίαο.  

Οη δηαθνξέο ζηελ απφδνζε ησλ κειψλ κηαο νκάδαο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξήζεθε απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο θαη ε αδηαθνξία θάπνησλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε νκαδηθή εξγαζία. Ζ 

εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ πηζαλφηαηα έγθεηηαη ζην φηη, βάζεη ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, ε αηνκηθή απφδνζε δελ επεξεάδεη ηελ νκαδηθή, 

αιιά ην αληίζεην: ε νκαδηθή βαζκνινγία έρεη βαξχηεηα θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο γιψζζαο θαη ηεο δνκήο ηεο 

Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο θαη ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνχ, 2011), θαη φρη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αηνκηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. Φσξίο, φκσο, ηελ αηνκηθή επζχλε, ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα θάλεη έλαο 

καζεηήο ή κηα καζήηξηα ηε δνπιεηά ησλ άιισλ ή λα απνθιεηζηνχλ θάπνηνη καζεηέο απφ 

ηελ νκαδηθή αιιειεπίδξαζε, επεηδή ζεσξνχληαη φηη δελ έρνπλ πνιιά λα πξνζθέξνπλ (O’ 

Donnell & O’ Kelly, 1994). Μειέηεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε κε 

ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, δείρλνπλ φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ππεξηεξεί αλ 

πιεξνχληαη δχν πξνυπνζέζεηο: Πξψηνλ, πξέπεη λα παξέρεηαη θάπνηνπ είδνπο αλαγλψξηζε 

ή κηθξή αληακνηβή ζηηο νκάδεο κε θαιή απφδνζε, ψζηε λα αληηιακβάλνληαη ηα κέιε ησλ 

νκάδσλ φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο λα βνεζνχλ ηνπο ζπλεξγάηεο ζηε κάζεζε (O’ 

Donnell, 1996). Γεχηεξνλ, πξέπεη λα ππάξρεη επζχλε ζε αηνκηθφ επίπεδν, δειαδή ε 

επηηπρία ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηελ αηνκηθή κάζεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο θαη φρη απφ έλα εληαίν νκαδηθφ απνηέιεζκα. (Slavin, 1995) 

Οη δηαθνξέο ζηελ απφδνζε θάπνησλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο 

κπνξεί λα θέξνπλ γθξίληα θαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ κειψλ, φπσο έδεημαλ ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, ζε επξήκαηα, φκσο, παιαηφηεξεο έξεπλαο (Mills, 2003) πνπ έγηλε 

κεηαμχ θνηηεηψλ, νη ηειεπηαίνη ήηαλ απξφζπκνη λα απνθαιχςνπλ ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο 

πνπ θαηέβαιαλ κηθξφηεξε πξνζπάζεηα. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο 
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ζεσξνχλ σο βαζηθφ κέζν θηλεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ην λα βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ 

ην ζέκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Τφηε, δνπιεχνπλ κε κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ θαη 

πξνζπκία, γηαηί ζέινπλ θαη απφ κφλνη ηνπο λα δνπλ πνχ ζα θαηαιήμεη ε έξεπλα. Σε 

πξνεγνχκελε έξεπλα (Beckett, 2005) ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο, φηαλ δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ην ζέκα ηνπ project ή ζεσξνχλ φηη δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα αζρνιεζνχλ, 

δελ ζπκκεηέρνπλ κε ελζνπζηαζκφ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο θαη θάπνηεο θνξέο είλαη 

απαζείο θαη αληαγσληζηηθνί. 

Ψο πξνο ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

ππάξρεη ζχγρπζε αθφκα θαη αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηνπο 

θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ νθείινπλ λα γίλνληαη ζεβαζηνί θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Σχκθσλα κε απηνχο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη πεγέο απφ ηηο 

νπνίεο αληιήζεθε ην πιηθφ ηεο εξγαζίαο. Με ηελ επξεία θαη άθξηηε ρξήζε ηνπ «copy – 

paste» φκσο, ε απνθπγή ηεο ινγνθινπήο γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιε. Τν θαηλφκελν απηφ 

πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ ειιηπή επηκφξθσζε πνπ έιαβαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ 

ζην Λχθεην κέρξη θαη ζήκεξα.  

Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θάλεθε, επίζεο, ε ηάζε ησλ κειψλ ησλ 

νκάδσλ λα αλαιακβάλνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο κέζα ζ’ απηέο, αλάινγα κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ή ην ραξαθηήξα ηνπο. Απηή ε «δηαλνκή ξφισλ» κέζα ζηελ νκάδα γίλεηαη είηε 

απζφξκεηα απφ ηα ίδηα ηα κέιε, είηε κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη έρεη 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη γεληθά ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

νκάδαο. Τα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ησλ Liu and Hsiao (2002), ζηελ 

νπνία νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη αλαιάκβαλαλ δηάθνξνπο ξφινπο, φπσο ηνπ ζρεδηαζηή ηνπ 

project ή ηνπ εηδηθνχ ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Δπεηδή εκπιέθνληαλ άκεζα ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ θαη λα δηαηεξνχλ ζηε κλήκε ηνπο 

πιεξνθνξίεο, ελψ απμήζεθε ε θηλεηνπνίεζή ηνπο θαη νη επηδφζεηο ηνπο ζηελ ηάμε. 

 

iv. Υξνλνδηάγξακκα Οινθιήξσζεο Δξγαζηώλ: Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί δχζθνιε ηελ 

νινθιήξσζε κηαο «Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο» κέζα ζε έλα ηεηξάκελν. Ζ επξύηεηα ηνπ 

πξνο εμέηαζε ζέκαηνο, ν δηαζέζηκνο ρξόλνο θαη ν ζπληνληζκόο ηεο εξγαζίαο ησλ 

νκάδσλ είλαη νη ηξεηο θαζνξηζηηθέο παξάκεηξνη. Δηδηθά ζηε Β΄ ιπθείνπ, φπνπ ην κάζεκα 
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ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» είλαη κνλφσξν, ε ζπλέρηζε δηεξεχλεζεο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο 

θαη ην δεχηεξν ηεηξάκελν ζεσξείηαη ζρεδφλ δεδνκέλε. Σε πξνεγνχκελε έξεπλα (Mills, 

2003) έρεη επίζεο παξαηεξεζεί σο πξφβιεκα ε έιιεηςε επαξθνχο ρξφλνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. 

 

v. Πεξάησζε Δξγαζηώλ – Παξνπζίαζε: Ζ νινθιήξσζε κηαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ «Δξεπλεηηθή Έθζεζε» θαη κηα παξνπζίαζε κε ηε ρξήζε 

θάπνηνπ ινγηζκηθνχ (power point, prezy), έλα ηέρλεκα (π.ρ. θνιάδ, έθζεζε θσηνγξαθηψλ, 

ηακπιφ, αθίζα). Όπσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο, ηα παξαγφκελα ηεο 

Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο εμαξηψληαη απφ ην ζέκα ηεο.  

Ζ παξνπζίαζε είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, βάζεη ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ (Βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, 2011). Απνηειεί κέξνο 

ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ησλ νκάδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο θξνληίδνπλ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο λα γίλεηαη ε δεκφζηα παξνπζίαζε ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, εληφο ή εθηφο ζρνιείνπ, θαζψο θαη ε αλάξηεζή ηνπο ζην 

δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Σχκθσλα κε ηελ παξνχζα έξεπλα, ε 

παξνπζίαζε ζεσξείηαη ζνβαξφ θίλεηξν γηα ηνπο /ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε δνπιεηά πνπ θάλνπλ είλαη ζνβαξή. 

Βαζηθή δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Καη απηφ γηαηί απαηηείηαη 

ε ζπκκεηνρή φισλ απφ ηνλ βαζηθφ ζρεδηαζκφ. Όκσο, φπσο δηαπίζησζαλ θαη αλέθεξαλ θαη 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, έλα πνζνζηφ καζεηψλ/ηξηψλ επηζπκνχλ λα εμαηξεζνχλ απφ ηελ 

παξνπζίαζε κπξνζηά ζε θνηλφ, επηθαινχκελνη άγρνο θαη ληξνπή. Σεκαληηθή ήηαλ θαη ε 

δηαπίζησζε φηη ππήξραλ καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ ήζειαλ λα παξνπζηάζνπλ νχηε κπξνζηά 

ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεβάζηεθαλ ηελ επηζπκία 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπο εμαίξεζαλ. Αλ θαη, εθ πξψηεο φςεσο, ε αληηκεηψπηζε απηή 

θαίλεηαη ζσζηή, ελ ηνχηνηο ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηε δπλαηφηεηα λα 

εμαζθεζνχλ ζε κηα δεμηφηεηα πνπ, ίζσο, λα ηνπο θαλεί ρξήζηκε ζην κέιινλ. Αλ θαη ε 

δεμηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο εξγαζίαο κπξνζηά ζε θνηλφ είλαη 

θάηη πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο, σζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ είλαη θαηάιιεια επηκνξθσκέλνη γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο. 
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vi. Αμηνιόγεζε Δξγαζίαο (νκαδηθή – αηνκηθή βαζκνινγία) 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, βάζεη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

καζήκαηνο, ν νκαδηθφο βαζκφο είλαη θαζνξηζηηθφο θαη πξνθχπηεη κε βαζηθά θξηηήξηα ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο νκάδαο (δηαδηθαζία έξεπλαο, Δξεπλεηηθή Έθζεζε) θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο απφ ηελ νκάδα (Βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ, 2011). Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη απφ εξσηψκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ νκαδηθήο θαη 

αηνκηθήο βαζκνινγίαο ππάξρεη κφλν ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, παξφιν πνπ ζην Βηβιίν ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ (2011) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «[…] θπζηθή απφξξνηα ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζπκβνιήο ησλ κειψλ ζην θνηλφ απνηέιεζκα ηεο νκάδαο είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκβνιήο λα απνηππσζεί ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο αηνκηθήο 

βαζκνιφγεζεο ησλ κειψλ» (ζ. 79). Απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ βξίζθεη αληίζεηνπο πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη αλαθέξνπλ 

φηη ζπλεηδεηά «παξαλνκνχλ» θαη βαζκνινγνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θπξίσο 

αηνκηθά, βαζηδφκελνη/εο ζε απηά πνπ παξαηεξνχλ νη ίδηνη/εο ζηελ αίζνπζα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ησλ νκάδσλ θαη ζηηο αηνκηθέο εξγαζίεο πνπ παξαδίδεη ην θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο μερσξηζηά. Πέξα απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ηελ παξνπζίαζε, 

ινηπφλ, αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά ε δηάζεζε γηα εξγαζία, ν ππεξβάιισλ δήινο, ε ζπκκεηνρή, 

νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο. 

Τπνζηεξηθηηθέο δνκέο: Οη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο γηα ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο είλαη : Τν εξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ε βηβιηνζήθε θαη ε αίζνπζα πξνβνιψλ, ε βνήζεηα ηξίησλ. Απφ απηέο ηηο 

δνκέο, βαζηθφηεξε ζεσξείηαη ε χπαξμε Δξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ, επεηδή 

ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αλαδήηεζεο πιηθνχ γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο, φπνπ ππάξρνπλ, είλαη ππνηππψδεηο. Θα κπνξνχζαλ λα είλαη πξαγκαηηθά 

πνιχηηκν εξγαιείν ζηε ζρνιηθή έξεπλα αλ ήηαλ πην ελεκεξσκέλεο θαη θαιχηεξα 

ζηειερσκέλεο. Πην ζεκαληηθή γηα ηελ εθπφλεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζεσξείηαη ε 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε θαη ε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δδψ θαίλεηαη ε αληζφηεηα 

ζηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα ζρνιεία εληφο ηεο πφιεο ησλ 

Ησαλλίλσλ θαη ζηα πεξηθεξεηαθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζην δηαδίθηπν γηα ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ. 

Ζ βνήζεηα απφ άιινπο έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο ή ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ θαη 

ην/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθή απφ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εηδηθά απφ απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο γηα 
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πξψηε θνξά. Αλ θαη αξρηθά είρε πξνβιεθζεί λα αλαιακβάλνπλ δχν εθπαηδεπηηθνί σο 

επηβιέπνληεο ζε θάζε Δξεπλεηηθή Δξγαζία (ΥΠΠΔΘ 97364/Γ2/30-08-2011), κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ σζηφζν απηφ θαηαξγήζεθε (ΥΠΠΔΘ 120885/Γ2/03-09-2013). Πιένλ, 

κφλν έλαο /κηα εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε θαη νη θαζεγεηέο/ηξηεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ αλαιάκβαλαλ ηελ ηερληθή ππνζηήξημε φισλ ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ πνπ γίλνληαη ζε απηφ, κέρξη ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 (ΥΠΠΔΘ 

152929/Γ2/19-09-2016). Ζ ζπκκεηνρή άιισλ ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο είλαη άηππε θαη 

εμαξηάηαη απφ ηε δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο θάζε εθπαηδεπηηθνχ. Σηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα φηη ππάξρεη απηή ε δηάζεζε γηα 

ζπλεξγαζία, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο εχξεζεο πιηθνχ αληίζηνηρνπ κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπ θαζελφο. Αθφκα θαη φηαλ δεηήζεθε ε βνήζεηα έκκεζα, κέζσ 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ππήξμε ζεηηθή αληαπφθξηζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηα 

επξήκαηα απηά κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία θαη επαηζζεζία λα βξνπλ πξαθηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά κέζα ζηελ ηάμε.  

 

5.3.3. Απνηίκεζε Απνηειεζκάησλ Δθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο γίλεηαη θαλεξφ φηη νη βαζηθφηεξεο 

δεμηφηεηεο / ηθαλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κέζσ ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ 

είλαη νη εμήο: ζπλεξγαζία, νκαδηθφηεηα, εθκάζεζε ζσζηνχ ηξφπνπ δηεμαγσγήο κηαο 

έξεπλαο, παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ κπξνζηά ζε θνηλφ, ρξήζε Νέσλ Τερλνινγηψλ, 

αλάιεςε πξσηνβνπιίαο, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Τα 

επξήκαηα πνιιψλ εξεπλψλ ζπκθσλνχλ κε απηά. Σηελ έξεπλα ησλ Renuka et al, (1995) νη 

εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ε δηδαζθαιία κέζσ project ηνπο έδσζε καζεζηαθά θίλεηξα θαη 

ηνπο βνήζεζε λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, λα ζθέθηνληαη 

θξηηηθά θαη λα εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά. Σε έξεπλα ησλ Lee and Kwan (1997) νη 

εξσηψκελνη ζα πξνηηκνχζαλ λα ζπλδπάδεηαη ε κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε 

δηαιέμεηο. Σε έξεπλα ηνπ Beckett (2005) νη καζεηέο πνπ είραλ ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηε 

κέζνδν project ζεσξνχζαλ φηη ηνπο παξείρε δπλαηφηεηεο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο 

ηνπο ζηελ έξεπλα, ζηε ρξήζε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ θαη ζηελ παξνπζίαζε. Σε 

κειέηε ησλ Wurdinger and Rudolph (2009) δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο θαηαηάζζνληαλ 

ζε πςειή ζέζε ζε δεμηφηεηεο, φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε 

εχξεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ. 
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Ψο πξνο ην πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ππνζηεξίρζεθε 

φηη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε θάπνησλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ, φπσο ν 

δηαζέζηκνο ρξφλνο, ην κέγεζνο ησλ ηκεκάησλ, νη παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη ν βαζκφο 

εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο.  

Πην αλαιπηηθά, κπνξεί ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ καζεκάησλ λα 

αλαγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν σξψλ δηδαζθαιίαο, σζηφζν είλαη γλσζηφ εθ ησλ 

πξνηέξσλ φηη δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε ράζηκν σξψλ (π.ρ. γηνξηέο, 

εθδξνκέο, εθινγέο, αξγίεο). Ο παξάγνληαο «ρξφλνο» φκσο, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη νινθιήξσζε κηαο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα 

θαη κε επξήκαηα έξεπλαο (Cornell & Clarke, 1999) απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα projects απαηηείηαη πεξηζζφηεξε δνπιεηά θαη ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο, 

αληηζηξφθσο αλάινγνο πξνο ην ρξφλν δηδαζθαιίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απαηηείηαη λα ιεθζεί θξνληίδα ψζηε θαη ηα κέιε ησλ νκάδσλ λα κπνξνχλ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη εθηφο ζρνιείνπ. Τα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη απηφ 

απνηειεί έλα απφ ηα θξηηήξηα ρσξηζκνχ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο.  

Τν κεγάιν κέγεζνο ησλ ηκεκάησλ (25+ καζεηέο/ηξηεο) νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ θαζηζηψληαο πην δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν ην ζπληνληζκφ ηνπο. 

Δπηπιένλ, επεηδή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ζπλήζσο ζην εξγαζηήξην 

Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ ηνπ ζρνιείνπ, δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα φηαλ απηφ δελ είλαη 

αξθεηά κεγάιν ή δελ έρεη αξθεηέο κνλάδεο εξγαζίαο γηα φιεο ηηο νκάδεο. 

Ο βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαζνξίδεη θαη 

ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ νκάδα θαη ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ project. Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θάλεθε φηη, ζηα 

ζρνιεία πνπ είραλ πηνζεηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εθπφλεζεο projects θαη εθηφο ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ (π.ρ. ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ή ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ 

Αγσγήο Υγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θ. ά) νη καζεηέο/ηξηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

ζπλεξγάζηκνη/εο θαη απνδνηηθνί/έο θαη ζηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία, πηζαλφηαηα επεηδή 

έρνπλ εμαζθεζεί πεξηζζφηεξν ζε απηφλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο. 

Σχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

ειιεληθνχ Λπθείνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηηο Παλειιήληεο 

Δμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο ηνπ Λπθείνπ πξνο ηηο 
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εμεηάζεηο επεξεάδεη θαίξηα ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζε φια ηα καζήκαηα. 

Μφλν φζα καζήκαηα εμεηάδνληαη ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ 

απηνχο/έο. Όια ηα ππφινηπα ζεσξνχληαη «δεπηεξεχνληα» θαη κε απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν 

αληηκεησπίδνληαη. Έλα απφ ηα «δεπηεξεχνληα» καζήκαηα είλαη θαη νη Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο. 

Σχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη απφ 

ηνπο καζεηέο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, θξίλεηαη σο ρξφλνο πνπ 

μνδεχεηαη άδηθα, ελψ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί πην παξαγσγηθά ζηελ πξνεηνηκαζία 

γηα ηηο εμεηάζεηο (Φσηίνπ & Σνπιηψηε, 2006). Πξάγκαηη, ε κέζνδνο project δελ κπνξεί 

εχθνια λα εθαξκνζηεί ζ’ έλα εμεηαζηνθεληξηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

απνκλεκφλεπζε θαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Ταξαηφξε, 2002), γηαηί δελ δηεπθνιχλεη ζηελ εθκάζεζε καζεκαηηθψλ ηχπσλ, 

νλνκάησλ θαη ζηελ επίηεπμε εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ (Frey, 1986 ; Φξπζαθίδεο, 1994). 

Σε κειέηε ησλ Wurdinger and Rudolph (2009) δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο πνπ 

θνηηνχλ ζε ζρνιείν πνπ εθαξκφδεη ηε κέζνδν project ζηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ελψ θαηαηάζζνληαλ ζε πςειή ζέζε ζε δεμηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγηθφηεηα, 

ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε εχξεζε πιεξνθνξηψλ θαη ε ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ πψο λα 

καζαίλνπλ, εληνχηνηο ζηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (ζπκκεηνρή ζε γξαπηέο δνθηκαζίεο, 

ηήξεζε ζεκεηψζεσλ, καζεκαηηθά, έθζεζε) είραλ ρακειή ζέζε γηαηί είραλ επηθεληξσζεί 

ζηα projects θαη δελ ππνβάιινληαλ ζε γξαπηέο δνθηκαζίεο (tests). Παξφια απηά, ην 92% 

δήισζε φηη ε θνίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν πνπ εθάξκνδε ηε κέζνδν project ηνπο 

έδσζε πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπο ζην Παλεπηζηήκην θαη ηνπο επέηξεςε λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κεηά ηελ απνθνίηεζε. Δπίζεο, ζχκθσλα θαη κε έξεπλα ησλ 

Wurdinger et al. (2007) ε κέζνδνο project εληζρχεη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ καζεηψλ, 

απμάλεη ηηο δεμηφηεηεο ζθέςεο αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηε δσή, πξνσζεί ηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη απμάλεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ. 

Απφ φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, δηαθαίλεηαη κηα αληίζεζε αλάκεζα ζηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ην Λχθεην ζήκεξα σο πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην εηζφδνπ ζηελ 

Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγηλε θαλεξφ φηη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο/ηξηεο 

βηψλνπλ απηή ηελ αληίζεζε θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο θαη ησλ δχν.  
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5.4. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο. 

Ζ έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ ελφο αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ δεκφζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηνπ Ννκνχ 

Ησαλλίλσλ. Παξφιν πνπ έγηλε πξνζπάζεηα ην δείγκα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ, ην κέγεζφο ηνπ είλαη ζρεηηθά κηθξφ γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε 

γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα. 
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5.5. Θέκαηα γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ζηάζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεληθψλ Λπθείσλ ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ αλάινγα ζέκαηα θαη ζε Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα, 

φπνπ εξγάδνληαη θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ πινπνίεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνί ηερληθψλ εηδηθνηήησλ. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κία ζε βάζνο δηεξεχλεζε ζα αλαδείθλπε πην ιεπηνκεξψο 

ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνθεηκέλνπ λα αζρνιεζνχλ κε ην κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ.  

Θα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κειψλ κηαο νκάδαο 

εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, θαζψο θαη ν 

παξάγνληαο «ρξφλνο» θαη πψο επεξεάδεη ηελ εθπφλεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ. 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο εγθπθιίνπο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ην Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (2011)θαη λα ζπγθξηζεί κε ηα 

επξήκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ θαζψο θαη κε ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία πάλσ ζην ζέκα απηφ.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζα κπνξνχζε 

λα δηεξεπλεζεί κε ηε ρξήζε θαη πνζνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ παλειιαδηθά, δεδνκέλνπ φηη ην 

κάζεκα απηφ δηδάζθεηαη ήδε γηα κηα πεληαεηία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζαλ λα 

εμαρζνχλ θαη ηα πξψηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο απφςεηο θαη 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηαο.  

Τέινο, κηα πην ζθαηξηθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ απαηηεί 

ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ, ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. 

 

 

 

 



142 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

Α. ΔΛΛΖΝΟΓΛΧΖ  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Αγγειάθνο,Κ. (2004). Η δηαζεκαηηθφηεηα θαη ηα «λέα» πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο: Κξηηηθή πξνζέγγηζε κηαο αζχκβαηεο ζρέζεο. Σην Κ. 

Αγγειάθνο & Γ. Κφθθηλνο (Δπηκ.), Η δηαζεκαηηθφηεηα ζην ζχγρξνλν ζρνιείν θαη ε 

δηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο κε ηε ρξήζε πεγψλ (ζ. 43-53). Αζήλα: Μεηαίρκην 

Αλαγλσζηνπνχινπ, Μ. (2001). Η νκαδηθή δηδαζθαιία ζηελ εθπαίδεπζε. Μηα ζεσξεηηθή θαη 

εκπεηξηθή πξνζέγγηζε. Θεζζαινλίθε: Αθσλ Κπξηαθίδε 

Αλαζηαζηάδεο, Π. (2010). Μειέηε δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ – Δθπαηδεπηηθνί. 

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/e-

books/ap_anagk/pdf/1_ekpaideutikoi.pdf 

Αζαλαζίνπ, Λ. (2003). Μέζνδνη θαη ηερληθέο έξεπλαο ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο. Ησάλληλα: 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

Βάκβνπθαο, Μ. (2010). Δηζαγσγή ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή έξεπλα θαη κεζνδνινγία. Αζήλα: 

Γξεγφξεο 

Baudrit, A. (2007). Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε.Αζήλα: εθδφζεηο Κέδξνο Α.Δ. 

Γεξκαλφο, Γ. (2003). Παηδαγσγηθφο αλαζρεδηαζκφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σην: Γ. Μέζζηνπ (επηκ.), Σπλεξγαηηθφ ζρνιείν: απφ ηε ζεσξία 

ζηελ πξάμε. Λεπθσζία: Σχλδεζκνο Σπλεξγαηηθήο Μάζεζεο, 79-88.  

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: users.sch.gr/pantala/xwros_kai_synergatiki.pdf 

Cohen, L.,  Manion L. & Morrison, K. (2007). Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. (Σ. 

Κπξαλάθεο, Μ. Μαπξάθε, Φ. Μεηζνπνχινπ, Π. Μπηζαξά & Μ. Φηινπνχινπ κηθξ.) 

Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Creswell, J.W. (2011). Η έξεπλα ζηελ Δθπαίδεπζε. Σρεδηαζκφο, Γηεμαγσγή θαη Αμηνιφγεζε 

ηεο Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο Έξεπλαο.(Κνπβαξάθνπ Ν. κηθξ.) Αζήλα: ίσλ/εθδφζεηο 

Έιιελ 

Γακαλάθεο, Μ. θαη άιινη (2006). Αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία ζρνιείν. Αζήλα. 

Γεξβίζεο, Σ. (1998). Οη καζεηέο κηαο ηάμεο σο θνηλσληθή νκάδα θαη ε νκαδνθεληξηθή 

δηδαζθαιία. Αζήλα: Gutenberg. 

http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/e-books/ap_anagk/pdf/1_ekpaideutikoi.pdf
http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/e-books/ap_anagk/pdf/1_ekpaideutikoi.pdf


143 
 

Γήκνο, Α. (2015). Μέζνδνο project θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε: Οη αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηε ζπκβνιή ηεο κεζφδνπ project 

ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα, 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: www.openarchives.gr/view/2686372 

Γηακάληε- Τζαγθαξιε, Δ. (2008). Γηαζεκαηηθέο Γηεπηζηεκνληθέο Γηδαζθαιίεο. 

Θεζζαινλίθε: Αθσλ Κπξηαθίδε 

Θενθηιίδεο, Φ. (1997). Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηδαζθαιίαο. Αζήλα: Γξεγφξεο 

Καγθά, Δ. (2001). Τν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πνιπγισζζία θαη ηνλ πνιππνιηηηζκφ: 

πεξίπησζε δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, 5, 37-48 

Καθαλά, Γ. Μ. (2008). Η νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Θεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη Δθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο. Θεζζαινλίθε: Αθσλ Κπξηαθίδε 

Καλάθεο, Η. (1987). Η νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο κάζεζεο κε νκάδεο εξγαζίαο (Θεσξεηηθή 

ζεκειίσζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή). Αζήλα: Τππσζήησ. 

Καξπδά, Φ. Δ. (2009). Η κέζνδνο Project “βήκα πξνο βήκα”. Αζήλα: Σαββάιαο 

Καθεηδφπνπινο, Κ., Φσηηάδνπ, Τ. & Φξπζνρφνο, Η. (2001). Φπζηθέο επηζηήκεο, 

επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, μέλεο γιψζζεο : δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο. Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, 6, 190-204 

Κέδξαθα, Κ. (2010). Μεζνδνινγία ιήςεο ζπλέληεπμεο. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://edu4adults.blogspot.com/2010/03/blog-post1742.html 

Κνζζπβάθε, Φ. (2003). Δλαιιαθηηθή δηδαθηηθή. Πξνηάζεηο γηα ηε κεηάβαζε απφ ηε 

δηδαθηηθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηε δηδαθηηθή ηνπ ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ. Αζήλα: Gutenberg 

Κνχβειαο, Α.Β. (2002). Δηπκνινγηθφ θαη εξκελεπηηθφ ιεμηθφ ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο. 

Αζήλα: Μαθεδνληθέο Δθδφζεηο 

Κπξηαδή, Ν. (2002). Η Κνηλσληνινγηθή Έξεπλα. Κξηηηθή Δπηζθφπεζε ησλ Μεζφδσλ θαη 

ησλ Τερληθψλ. Αζήλα: εθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα 

Κπξηαδή, Ν. (2011). Η Κνηλσληνινγηθή Έξεπλα. Κξηηηθή Δπηζθφπεζε ησλ Μεζφδσλ θαη 

ησλ Τερληθψλ. Αζήλα: εθδφζεηο Πεδίν 

http://www.openarchives.gr/view/2686372
http://edu4adults.blogspot.com/2010/03/blog-post1742.html


144 
 

Κπξίηζεο, Π. (2008). Τν αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη νη απνδέθηεο ηνπ. Μέληνξαο: 11, 112-

125 

Λαδαξίδεο, Η. (2011). Γηεξεχλεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν ζην πιαίζην δηαζεκαηηθψλ project κε βάζε ηα καζεκαηηθά. Λάξηζα: 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

Μαληδνχθαο, Σ. (2007). Πνηνηηθή έξεπλα ζε έμη εχθνια βήκαηα. Η επηζηεκνινγία, νη 

κέζνδνη θαη ε παξνπζίαζε. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.hgn.gr/actions/getpdf.php?id=201 

Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (1987). Οκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Αζήλα: Γξεγφξεο 

Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2004) Η δηαζεκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή γλψζε. Δλλνηνθεληξηθή 

Αλαπιαηζίσζε θαη Σρέδηα Δξγαζίαο. Αζήλα: Γξεγφξεο 

Μαηζαγγνχξαο, Ζ. (2011). Η θαηλνηνκία ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Νέν Λχθεην. 

Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ. Αζήλα: ΟΔΓΒ 

Μπαγάθεο, Γ. (2011). Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δπηκνξθνχκελσλγηα ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα: Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Λπθείσλ ζην αληηθείκελν: Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.oepek.gr 

Morin, E. (2000). Τν Καινθηηαγκέλν θεθάιη, (Γ. Γεκνπιά κηθξ.) Αζήλα: εθδφζεηο ηνπ 

Δηθνζηνχ Πξψηνπ 

Νεκά, Δ. θαη Καςάιεο, Α. (2002). Σχγρξνλε δηδαθηηθή. Θεζζαινλίθε: Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. 

Νηθνιάνπ, Γ. (2000). Έληαμε θαη εθπαίδεπζε ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ ζην Γεκνηηθφ 

Σρνιείν. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα 

Ξσρέιιεο, π. (2005). Σρνιηθή Παηδαγσγηθή. Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο Κπξηαθίδε 

Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ. (2011). Υινπνίεζε πξνγξάκκαηνο: 

«Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ηεο Α΄ ιπθείνπ ζην κάζεκα Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο 

(projects)».Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.2pek.gr/site/idex.php?option=com_content&view=article&id=135:q-

projectsq&catid=57:2012-02-22-08=52-01&Itemid=73 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. (2009). Πξφηαζε γηα ηελ Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ. 

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank16_7_9_434.php 

http://www.hgn.gr/actions/getpdf.php?id=201
http://www.oepek.gr/
http://www.2pek.gr/site/idex.php?option=com_content&view=article&id=135:q-projectsq&catid=57:2012-02-22-08=52-01&Itemid=73
http://www.2pek.gr/site/idex.php?option=com_content&view=article&id=135:q-projectsq&catid=57:2012-02-22-08=52-01&Itemid=73
http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank16_7_9_434.php


145 
 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.pi-schools.gr 

Παιαηνθξαζάο, Φ., Γεκεηξφπνπινο, Β., Πάγθαινο, Σ., Παπιίδεο, Γ., Νηθνιφπνπινο, Α., 

Τζαιηαγθνχ, Ξ., Τζηαληήο, Κ. (2008). Μειέηε: Οξγάλσζε Θεζκνχ Υπνρξεσηηθήο / 

Πεξηνδηθήο Δπηκφξθσζεο γηα ηνπο Δθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ ΤΔΔ. Γηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα: www.oepek.gr/research_gr.html 

Σάββα, Δ. (2005). Η Πξφθιεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία. Τα εθπαηδεπηηθά, 

75-6, 35-46 

Slavin, R. (2006). Δθπαηδεπηηθή Χπρνινγία: Θεσξία θαη πξάμε. Αζήλα: Μεηαίρκην 

Σνπιηψηε, Δ. & Παγγέ, Τ. (2004). Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη δηδαζθαιία. Η κέζνδνο 

project. Νέα Παηδεία, 112, 40-50 

Σνπιηψηε, Δ. & Παγγέ, Τ. (2005). Γηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο: πξαθηηθέο εθαξκνγέο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ project θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Δθπαηδεπηηθά, 75-76, 8-20 

Ταξαηφξε-Τζαιθαηίδνπ, Δ. (2003). Η κέζνδνο Project ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε. 

Θεζζαινλίθε: Αθσλ Κπξηαθίδε 

ΥΠΓΜΘ (2010). Τν Νέν Σρνιείν: Πξψηα ν Μαζεηήο. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.ypepth.gr/docs/neo-sxoleio-brochure-100305.pdf 

ΥΠΓΜΘ (2011). Πξφηαζε γηα ην Νέν Λχθεην. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://paspif.gr/wp-content/upoloads/2011/07/neo-lykeio.pdf 

Frey, K. (1986). Η «κέζνδνο Project». Μηα κνξθή ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν σο 

ζεσξία θαη πξάμε. Θεζζαινλίθε: Αθσλ Κπξηαθίδε 

Φσηίνπ, Π. & Σνπιηψηε, Δπ. (2006). Η κέζνδνο project ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, 

Πξαθηηθά 1
νπ

 Δθπαηδεπηηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο Πεξ/θήο Γ/λζεο Δθ/ζεο Ζπείξνπ κε ζέκα: 

«Τν ειιεληθφ ζρνιείν θαη νη πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο». 2006, Ησάλληλα. 

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://srvipeir.pde.sch.gr/educonf/1/08.pdf. 

Φαηδεδήκνπ Γ. & Ταξαηφξε, Δ. (2001). Η κέζνδνο Project ζην ζρνιείν, ΥΠΔΠΘ, 

Οινήκεξν Σρνιείν: Λεηηνπξγία θαη Πξννπηηθέο, Αζήλα 

Φξπζαθίδεο, Κ. (1994). Βησκαηηθή – Δπηθνηλσληαθή δηδαζθαιία. Η εηζαγσγή ηεο κεζφδνπ 

Project ζην ζρνιείν. Αζήλα: Gutenberg 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.oepek.gr/research_gr.html
http://www.ypepth.gr/docs/neo-sxoleio-brochure-100305.pdf
http://paspif.gr/wp-content/upoloads/2011/07/neo-lykeio.pdf
http://srvipeir.pde.sch.gr/educonf/1/08.pdf


146 
 

Φξπζαθίδεο, Κ. (2002). Βησκαηηθή – Δπηθνηλσληαθή δηδαζθαιία. Η εηζαγσγή ηεο Μεζφδνπ 

project ζην ζρνιείν, Αζήλα: Gutenberg 

 

 

Β. ΞΔΝΟΓΛΧΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Arends, I. R. (1997).“Classroom instruction and management”. The McGraw Hill 

Companies, Central Connecticut State University, USA 

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self – regulation. Organizational Behaviour 

and High Performance, 50, 248-287 

Beane, J.(1997). Curriculum integration. New York: Teachers College 

Beckett , G., H. (2005). Academic language and literacy socialization through project-

based instruction ESL student perspectives and issues. Journal of Asian Pacific 

Communication,15:1, 191-206 

Bertrand, Y., Valois, P. (1994). John Dewey. In J. Houssaye (Dir.).Quinze pedagogues. 

Leur influence aujourd’hui. Paris : Armand Colin, 124-134 

Brody, C.M.& Davidson, N. (1998). “Introduction: Professional development and 

Cooperative Learning” in Brody and Davidson, Professional Development for 

Cooperative Learning- Issues and Approaches. State University of N.Y. Press: Albany 

N.Y. 

Bruner, J. (1986). Actual minds, Possible Worlds. Cambridge, MA: Harvard University 

Press 

Busekese, M. & Penston, K. (2010). Re – visioning in Marxism World Politics 

(Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία). Malmo University, Sweden. 

Cantwell, R. & Andrews, B. (2002).Cognitive and Psychological Factors Underlying 

Secondary School Students’ Feelings Towards Group Work. Educational Psychology: 

22(1), 75-91 

Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Αζήλα: εθδφζεηο 

Μεηαίρκην 



147 
 

Cosden, M. & Haring, Th. (1992). Cooperative learning in the Classroom: Contingencies, 

Group Interactions and Students with special needs. Journal of Behavioral Education: 2 

(1), 53-71. 

Chin Tan I. – G., Sharan, S., Eng Lee Ch. – K. (2005).Student’s perceptions of learning 

Geography through group investigation in Singapore. International Research in 

Geographical and Environmental Education: 14 (4), 261-276. 

Chrysochoos, J., Chrysochoos, N., & Thompson, I. (2002).The Methodology of the 

teaching of English as a foreign language with reference to the cross curricular 

approach and the task – based learning. Athens: The Pedagogical Institute 

Cornell, N.& Clarke, J. (1999). The cost of quality: evaluating a standards-based design 

project. National Association for Secondary School Principal Bulletin. 

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.findarticles.com 

Dembo, M & Eaton, M. (2000). Self – regulation of academic learning in middle-level 

schools. The Elementary School Journal, 100(5), 472-490 

Dewey, J. (1916). Democracy and Education. New York: Macmillan 

Dewey, J. (1982). Τν ζρνιείν πνπ κ’ αξέζεη. Αζήλα: Γιάξνο 

Ethridge, E. & Branscomb, K. (2009). Learning through action: Parallel learning 

processes in children and adults. Teaching and teacher education, 25, 400-408 

Eyring, J. L. (1989). Teacher experience and student responses in ESL project work 

instruction. A case study. Unpublished doctoral dissertation, University of California, 

Los Angeles 

Eyring, J. L. (2001). Experimental and negotiated language learning. In. M. Celce – 

Murcia (Ed.), Teaching English as a second or foreign language (3
rd

 ed., pp.333-344) 

Freiberg, J. H. & Driscoll, A., (2000). Universal Teaching Strategies. (3
rd

 ed.). A Pearson 

Education Company. 

Fullan, M. (1993).Changes Forces. London: Falmer Press 

Gardner, H. (2008). 5 Minds for the future. Boston: Harvard Business Press 



148 
 

Gilles, R. & Asaduzzarman, Kh. (2008). The effects of teacher discourse on student’s 

discourse, problem-solving and reasoning during cooperative learning. Educational 

Research: 47, 323-340 

Gilles, R. &Asaduzzarman, Kh. (2009).Promoting reasoned argumentation, problem – 

solving and learning during small – group work. Cambridge Journal of Education: 39 

(1), 7-27 

Guest, G., Bunce A. & Johnson, L. (2006) How many interviews are enough? An 

experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods, Vol. 18, 59-82 

Hameline, D. (1994). Adolphe Ferriere. In J. Houssaye (Dir.). Quinze pedagogues. Leur 

influence aujourd’hui. Paris: Armand Colin, 181-195 

Johnson D. W., Johnson R. T. (1980). Ιntegrating handicapped students into mainstream. 

Exceptional Children, 47, 90-98 

Johnson D. W., Johnson R. T. (1990). What is cooperative learning. In M. Brubacher, R. 

Payne & K. Rickett (Eds), Perspectives on small group learning. Oakville: Rubicon 

Publishing Inc., 68-80 

Johnson, R. & Johnson, R. (2009). An educational psychology success story: Social 

interdependence theory and cooperative learning. Educational Researcher: 38 (5), 365-

379 

Johnson D. W., Johnson R. T. & Holubec, E. (1993). Cooperation in the Classroom 

(6
th

ed). Edina, Minnesota, Interaction book Company 

Joyce, B., Weil, M. & Calhoun, E. (2008). Models of Teaching. Boston: Allyn and Bacon 

Kagan, S. (1989-90). The Structural Approach to Cooperative Learning.Educational 

Leadership, vol. 47, (4), 43-45 

Katz, L. G., Chard S.C. (1990). Engaging children’s minds: The Project Approach. USA: 

Ablex Publishing Corporation 

Katz, L. G., Chard S.C. (1992). The project approach. Champaign – Urbana, IL: 

University of Illinois 

Kilpatrick, W. H. (1918). “The project method: The use of the Purposeful act in the 

Educative Process”. New York city, Teachers College Record, vol. 19 



149 
 

Kimonen, E. & Nevalainen, R. (2005).Active learning in the process of educational 

change. Teaching and teacher education, 21, 623-625 

Klein, J. Th. (2001). Inter- disciplinarity: History, Theory and Practice. Detroit: Wayne 

State University Press 

Koutrouba, K. (2012). A profile of effective teacher: Greek secondary teacher’s education 

perceptions. European journal of teacher education, 35 (3), 359-374 

Lee, Μ.,Κ. W., & Kwan, C. (1997). The use of problem-based learning in medical 

education. Journal of Medical Education, 1, 149-158 

Lewin, K. (1948). Resolving social conflicts; selected papers on group dynamics.Gertrude 

W. Lewin (ed.). New York: Harper & Row, 1948. 

Liu, M., & Hsiao, Y. (2002).Middle school students as multimedia designers: a project - 

based learning approach. Journal of Interactive Learning Research, 13(4), 311-337 

Llewellyn, D. (2011). “Differentiated Science Inquiry” Thousand Oaks, California: 

Corwin 

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, 

London, New Delhi : Sage 

Miller, D. (1998). “Enhancing adolescent competence: strategies for classroom 

management” Wadsworth Publishing Company, Washington DC, USA  

Mills, P. (2003). Group Project work with Undergraduate Veterinary Science students. 

Assessment and Evaluation in Higher Education, 28(5), 527-538 

Moulton, M., R., & Holmes, V., L. (2000). An ESL capstone course: Integrating research 

tools, techniques and technology, TESOL Journal, 9(2), 23-29 

Myers, J. (1991). Cooperative learning in heterogeneous classes. Cooperative Learning, 

vol. 11, (4) 

O’ Donnell, A. M. (1996). Effects of explicit incentives on scripted and unscripted 

cooperation. Journal of Educational Psychology, 88(I), 74-86 

O’ Donnell, A. M., & O’ Kelly, J. (1994).Learning from peers: Beyond the rhetoric of 

positive results. Educational Psychology Review, 6, 321-349 

Orlich, C. D., Harder, J. R., Callahan, C. R. and Gibson, W. H.(2001). “Teaching 

strategies: A guide to better Instruction” Houghton Miffin Company, New York, USA 



150 
 

Panitz, T. & Panitz, P. (1996).Assessing students and yourself by observing students 

working cooperatively and using the One Minute Paper. Cooperative Learning and 

College teaching, vol. 6, (3) 

Panitz, T. (1999).“Collaborative versus Cooperative learning. A comparison of the two 

concepts which will help us understand the underlying nature of Interactive learning.”  

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://home.capecod.net/tpanitz/tedsarticles/coopdefinition.htm. 

Partin, L. R.(1995). “Classroom teacher’s Survival Guide: Practical strategies, 

management techniques and reproducibles for new and experienced teachers”. The 

Center of Applied Research in Education, West Nyack, New York 

Posch, P. (1996). Changing the culture of teaching and learning: implications for action 

research. In C. O’ Hanlon (Eds.), Professional Development through Action Research in 

Educational Settings (pp. 61-69). London: Falmer Press 

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of 

Engineering Education, 93:3, 223-231 

Renuka, V., Christiansen, I., & Skovsmose, O. (1995).Project work in university 

mathematics education. Educational Studies in Mathematics, 29(2), 199-223. 

Slavin, R. E. (1983).When does cooperative learning increase student achievement. 

Psychological Bulletin, 94, 429-445 

Slavin, R. E. (1994).A practical guide to Cooperative Learning in social studies: A 

Handbook for Teachers. Menlo Park, CA: Addison - Wesley 

Slavin, R. E. (1995).Cooperative learning Theory, research, and practice (2
ε 

εθδ).Boston: 

Allyn & Bacon 

Vernette, P. J. (1998). Making Cooperative Learning Work: Student Teams in K – 12 

Classrooms. Upper Saddle River, NJ: Merrill 

Wilhelm, K., H. (1999). Collaborative dos and don’ts. TESOL Journal, 8(2), 14-19 

Wood, K. (2001). Interdisciplinary Teaching. Upper Saddle River, NJQ Prentice – Hall 

Wurdinger, S., Haar, J., Hugg,, B., Bezon, J. (2007). A qualitative study using project 

based learning in a mainstream middle school. Improving Schools, 10(2), 150-161 

http://home.capecod.net/tpanitz/tedsarticles/coopdefinition.htm


151 
 

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://imp.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/2/150 

Wurdinger, S., &Rudolph, J. (2009).A different type of success: teaching important life 

skills through project based learning. Improving Schools, 12(2), 115-129 

Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365480209105576 

 

Γ. ΦΔΚ θαη ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ (ΤΠΠΔΘ) 

 

ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ θαη ΑΠΟΦΑΔΗ 

1. 97364/Γ2/ 30-8-2011 

2. 135690/ Γ2/ 25-11-2011 

3. 8534/ Γ2/ 25-1-2012 

4. 47143/ Γ2/ 27-4-2012 

5. 100838/ Γ2/ 04-9-2012 

6. 105847/ Γ2/ 13-9-2012 

7. 70607/ Γ2/ 23-5-2013 

8. 72772/ Γ2/ 29-5-2013 

9. 120885/ Γ2/ 03-9-2013 

10. 124062/ Γ2/ 06-9-2013 

11. 141285/ Γ2/ 08-9-2014 

12. 151893/Γ2/29-9-2015 Υ.Α. (ΦΔΚ Β΄ 2499) 

13. 94588/Γ2/09-06-2016 Υ.Α. (ΦΔΚ Β΄ 1670) 

14. 152929/Γ2/19-9-2016 

15. 179544/Γ2/26-10-2016 

 

 

http://imp.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/2/150
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1365480209105576


152 
 

Β. ΦΔΚ θαη ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 

1. ΦΔΚ 1366/ 2001 

2. ΦΔΚ 1373, 1374, 1375/ 2001 

3. ΦΔΚ 143/ 2011 

4. ΦΔΚ 2344/2013 

5. ΦΔΚ 862/ 2015 

6. ΦΔΚ 2499/2015 

7. ΦΔΚ 74/ 2016 

8. ΦΔΚ 1670/2016 

9. Π.Γ. 246/1998 (αξ. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

1. ΟΓΖΓΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πεξηιακβάλεη ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο. Σηελ νκάδα Α ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ (θχιν, ειηθία, εηδηθφηεηα, ρξφληα ππεξεζίαο, ηχπνο 

ζρνιείνπ). Σηελ 1
ε
 ζεκαηηθή ελφηεηα εληάζζνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηκφξθσζε πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηηο 

«Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο», ζηε 2
ε
 ζεκαηηθή ελφηεηα εληάζζνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ» ζην Λχθεην θαη ε 3
ε
 ζεκαηηθή ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθαξκνγήο 

ησλ «Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ».  

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: 

Φύιν: ……………………………………….. 

Ζιηθία: ……………………………………… 

Δηδηθόηεηα: …………………………………. 

Υξόληα ππεξεζίαο: …………………………. 

Λύθεην πόιεο ή πεξηθέξεηαο: ……………… 

1
νο

 ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΞΟΝΑ: ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΗ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

1) Θεσξείηε αλαγθαία ηελ επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν: «Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο 

(projects)»; 

2) α) Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο κε αληηθείκελν: «Δξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο (projects)»; 

     β) Απφ πνην ζεζκηθφ θνξέα επηκνξθσζήθαηε; Πνηα ήηαλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

επηκφξθσζεο;  

3) α) Πνηνη ιφγνη ζαο ψζεζαλ λα επηκνξθσζείηε; ( αλ ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε (2) είλαη 

«λαη») 

     β) Πψο αμηνινγείηε ηελ επηκφξθσζε πνπ ιάβαηε; Ήηαλ επαξθήο; 

     γ) Έρεηε αμηνπνηήζεη ηελ απνθηεζείζα γλψζε ζηελ ηάμε; Σε πνηνπο ηνκείο; 
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4) Πνηνη ιφγνη ζαο νδήγεζαλ ζην λα κελ παξαθνινπζήζεηε θάπνην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; (αλ ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε (2) είλαη «φρη») 

5) Θεσξείηε φηη ν ηξφπνο πνπ παξέρεηαη ζήκεξα ε επηκφξθσζε (κεραληζκφο ππνζηήξημεο 

θαη ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην) σζνχλ ηνπο /ηηο εθπαηδεπηηθνχο πξνο ηελ επηκφξθσζε ή 

απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα; 

2
νο

 ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΞΟΝΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ 

1) Πψο έγηλε ε επηινγή ζαο απφ ην ζρνιείν γηα λα αλαιάβεηε λα δηδάμεηε ην κάζεκα ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ; 

2) Τη δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε θαηά ηα παξαθάησ ζηάδηα εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξγαζηψλ; (Αλαθέξαηε ηηο πην ζεκαληηθέο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηηο αληηκεησπίζαηε) 

Α. επηινγή ζέκαηνο 

Β. ρσξηζκφο νκάδσλ 

Γ. θαηαλνκή εξγαζηψλ ζηηο νκάδεο  

Γ. νξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο εξγαζηψλ 

Δ. εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηηο νκάδεο (επηκεξηζκφο εξγαζηψλ ζηα κέιε ηεο θάζε 

νκάδαο) 

Ση. πεξάησζε ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. (Σπληνληζκφο νκάδσλ θαη επηκέιεηα 

παξνπζίαζεο) 

Ε. αμηνιφγεζε εξγαζίαο καζεηψλ– νκαδηθή θαη αηνκηθή βαζκνιφγεζε. 

3) Τη είδνπο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ζαο ζρεηηθά κε ηηο Δξεπλεηηθέο 

Δξγαζίεο; Υπάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο απηψλ ησλ δνκψλ; 

4) Υπάξρεη ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην ζρνιείν ζαο; Αλ φρη, γηαηί; 

3
νο

 ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΞΟΝΑ: ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ  

1) α) Πνηεο ηθαλφηεηεο / δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζα έπξεπε λα θαιιηεξγνχλ νη 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; 
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      β) Θεσξείηε φηη επηηπγράλεηαη απηφο ν ζηφρνο κε ηνλ ηξφπν πνπ φλησο γίλνληαη νη 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο; 

2) Καηά ηελ άπνςή ζαο, πνηα γλψκε έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην Λχθεην;  

3) Θεσξείηε φηη πξέπεη λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο ψξεο ζην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ 

Λπθείνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ; 
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2. ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΑ ΣΟΤ/ΣΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

Θέκα έξεπλαο: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ 

ζην Λχθεην 

Δξεπλήηξηα: Ληαπίθνπ Μαξία, Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ηνπ ΠΜΣ «Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο», Τκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο, Χπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ 

Δπηβιέπνπζα: Απνζηφινπ Μαίξε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Τκήκα Φηινζνθίαο, 

Παηδαγσγηθήο, Χπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα, αμηνπνηψληαο πνηνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, απνζθνπεί 

ζην λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζηελ Α΄ θαη ζηε Β΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. 

ε πνηνπο/εο απεπζύλεηαη; 

Δπεηδή ε έξεπλα εζηηάδεη ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απεπζχλεηαη ζε απηνχο/έο πνπ 

έρνπλ δηδάμεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κάζεκα ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ηα ηειεπηαία 

έμη ρξφληα. 

Σξόπνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο 

Οη εθπαηδεπηηθνί, αθνχ ελεκεξσζνχλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ζπλαηλέζνπλ, ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο φπνπ ζα ζπδεηήζνπλ κε ηελ εξεπλήηξηα ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα 

θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηε κία ψξα. Οη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο ζα ερνγξαθεζνχλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα απνκαγλεηνθσλεζνχλ, απνηειψληαο ην πιηθφ αλάιπζεο ηεο έξεπλαο. 

Γηαθύιαμε ηδησηηθόηεηαο 

Δίλαη απαξάβαηνο θαλφλαο δενληνινγίαο κηαο έξεπλαο, λα έρεη κφλν ε εξεπλήηξηα 

πξφζβαζε ζηελ ερνγξάθεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ζα δηαβάζεη 

κφλν ηηο απνκαγλεηνθσλήζεηο, νη νπνίεο ζα είλαη αλψλπκεο. Ζ δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο 

ζα δηαζθαιηζηεί κε ηε ρξήζε θσδηθνχ ζηε ζέζε ηνπ νλφκαηνο, θαη ηελ 

παξάιεςε/ηξνπνπνίεζε αλαγλσξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ. 
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Δπηπιένλ, κπνξεί λα ππάξμεη πξφζβαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηελ απνκαγλεηνθψλεζε ηεο 

ζπλέληεπμήο ηνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί, θαζψο θαη ζηελ ηειηθή εξεπλεηηθή αλαθνξά. Αλ, 

παξφια απηά, πξνθχςεη θάπνην ζεκαληηθφ πξφβιεκα, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο απφζπξζεο απφ ηελ έξεπλα. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, ζα θαηαζηξαθνχλ. 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εξεπλήηξηα κε e-mail ή θαη 

ηειεθσληθά.  

Τειέθσλν: 6945263537 

e- mail: liapikoum@yahoo.gr 
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3. ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Παξαηίζεηαη πίλαθαο φπνπ αλαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ην θχιν ηνπο, ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο θαη  ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν ηνπο. 

Κσδηθόο 

εθπαηδεπηηθνύ 

θύιν Δηδηθόηεηα Έηε ππεξεζίαο Πεξηνρή 

Δ1 Α Αγγιηθήο θηινινγίαο 12 Δθηφο 

Ησαλλίλσλ 

Δ2 Γ Γαιιηθήο Φηινινγίαο 20 Ησάλληλα 

Δ3 Γ Διιεληθή Φηινινγία 10 Δθηφο 

Ησαλλίλσλ 

Δ4 Γ Γαιιηθήο Φηινινγίαο 12 Δθηφο 

Ησαλλίλσλ 

Δ5 Α Φπζηθφο 07 Δθηφο 

Ησαλλίλσλ 

Δ6 Γ Κνηλσληνιφγνο 11 Ησάλληλα 

Δ7 Α Πιεξνθνξηθήο 16 Ησάλληλα 

Δ8 Α Πιεξνθνξηθήο 20 Ησάλληλα 

Δ9 Γ Πιεξνθνξηθήο 12 Ησάλληλα 

Δ10 Α Μεραλνιφγνο 

Μεραληθφο 

11 Δθηφο 

Ησαλλίλσλ 

Δ11 Γ Πιεξνθνξηθήο 16 Ησάλληλα 

Δ12 Γ Πιεξνθνξηθήο 16 Δθηφο 

Ησαλλίλσλ 

Δ13 Γ Αγγιηθήο Φηινινγίαο 18 Ησάλληλα 

Δ14 Α Πιεξνθνξηθήο 16 Ησάλληλα 

Δ15 Α Μαζεκαηηθφο 16 Ησάλληλα 

Δ16 Α Φπζηθφο 15 Δθηφο 

Ησαλλίλσλ 
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4. ΤΣΖΜΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΧΝ ΚΑΗ ΤΜΒΟΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΧΝΖΜΔΝΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

ΤΜΒΟΛΑ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

 

[…] 

Τν ζχκβνιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απάιεηςε πιενλάδνπζαο 

πιεξνθνξίαο. 

 

[θείκελν] 
Τν ζχκβνιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνδνζνχλ ήρνη πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

(θείκελν) 

Τν θείκελν ζε πιάγηα γξαθή κέζα ζε παξέλζεζε δειψλεη κηα 

επεμήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο ή θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθή 

πιεξνθνξία. 

(θείκελν) Τν θείκελν ζε θαλνληθή γξαθή κέζα ζε παξέλζεζε δειψλεη 

ζρφιηα πνπ θάλνπλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Οη ιέμεηο κε θεθαιαία δειψλνπλ φηη πξνθέξνληαη δπλαηφηεξα 

απφ θάπνηεο άιιεο ζηε ζπδήηεζε. 

 

θείκελν 

Ζ ππνγξάκκηζε δειψλεη ηελ έκθαζε. 

 

«θείκελν» 

Τν θείκελν ζε θαλνληθή γξαθή κέζα ζε εηζαγσγηθά 

πεξηιακβάλεη φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε 

ζπδήηεζε ή απφςεηο ηξίησλ πνπ αλαθέξνπλ νη ίδηνη ζηε 

ζπδήηεζε. 

 

; 

Τν εξσηεκαηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη θαλνληθά σο ζεκείν ζηίμεο. 

 

!!  

Τα δχν ζαπκαζηηθά δειψλνπλ ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ εθθξάδνληαη ζηε ζπδήηεζε. 

 

… 

Οη ηξεηο ηειείεο ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο δειψλνπλ παχζε. 

 

- θείκελν 

Ζ παχια ζηελ αξρή κηαο πξφηαζεο δειψλεη φηη ε πξφηαζε 

απηή δηαηππψλεηαη απφ ηελ εξεπλήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο. 
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5. ΚΛΗΜΑΚΔ ΓΗΑΒΑΘΜΗΜΔΝΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

(RUBRICS) 

(Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, 2011, ζ. 82-96) 
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