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Τι είναι τα projects
Project στην ευρύτερη έννοια σηµαίνει ένα συγκεκριµένο
«έργο», που χαρακτηρίζεται από σχεδιασµό, 
προγραµµατισµό δράσης, οργάνωση υλοποίησης και
παρουσίαση επιτευγµάτων.

Project στην εκπαίδευση είναι κάθε σχέδιο εργασίας ή
δράσης, το οποίο έχει θεµατικό προσανατολισµό και δεν
περιορίζεται στη συνήθη εκπαιδευτική διαδικασία της τάξης.

Η µέθοδος project προσδιορίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες
της εκπαιδευτικής προσέγγισης µιας θεµατικής µελέτης, µε
ιδιαίτερη έµφαση στην οµαδοσυνεργατική εργασία, τη
διερευνητική & βιωµατική µάθηση και την αυτενέργεια των
µαθητών.



Λίγα λόγια για τα projects...
Τα projects στην εκπαίδευση είναι θεµατικές µελέτες χωρίς προκαθορισµένο
γνωστικό περιεχόµενο.

Πρόκειται για έναν τρόπο οµαδικής διδασκαλίας, όπου ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός/συµβουλευτικός και οι µαθητές
αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν κατά οµάδες το µαθησιακό τους έργο.  

Αποτελούν µια ανοικτή διαδικασία µάθησης, όπου τα όρια και οι διαδικασίες
δεν είναι αυστηρά καθορισµένα.

Η µάθηση δεν περιορίζεται στο γνωστικό τοµέα και στο πλαίσιο του σχολικού
περιβάλλοντος, αλλά επεκτείνεται σε όλους τους τοµείς, εντός και εκτός
σχολείου, όπως προκύπτει από τη φύση του θέµατος και τη διαχείριση της
καθηµερινότητας.

Περικλείουν διεπιστηµονική διερεύνηση, διαθεµατική διασύνδεση, 
οµαδοσυνεργατική λειτουργία, σχεδιασµό ενεργειών, διαχείριση χρόνου, 
εξαγωγή συµπερασµάτων και παρουσίαση αποτελεσµάτων.



Projects στην υποχρεωτική
εκπαίδευση και το Λύκειο

∆ιαθεµατικά Σχέδια Εργασίας

Ερευνητικές Εργασίες



Προσανατολισµός των
projects στη Φυσική Αγωγή

1. Θέµατα γνωστικού ενδιαφέροντος για τη φυσική αγωγή
και τον αθλητισµό.

(π.χ. θέµατα ολυµπιακών αθληµάτων, θέµατα
δραστηριοτήτων «ελεύθερου χρόνου»,  «δια βίου άσκησης», 
«αθλητικής συµπεριφοράς», «άσκησης και υγείας», θέµατα
παραδοσιακών παιχνιδιών & χορού, θέµατα φυσικής
κατάστασης και αξιολόγησής της, κλπ)

Το περιεχόµενο συνδυάζεται συνήθως µε φυσική
δραστηριότητα, είναι προϊόν διαθεµατικής διερεύνησης χωρίς
συστηµατικό ερευνητικό πλαίσιο (διερεύνηση απόψεων, 
αναζήτηση στο διαδίκτυο, αναδροµή σε συγκεκριµένα
θέµατα του βιβλίου Φ.Α., υιοθέτηση απόψεων, κλπ)



Προσανατολισµός των
projects στη Φυσική Αγωγή

2. Θέµατα οργάνωσης και διεξαγωγής φυσικών
δραστηριοτήτων και αθλητικών εκδηλώσεων (εντός και
εκτός σχολείου)
(π.χ. παραδοσιακών χορών ή µοντέρνας χορογραφίας, 
εσωτερικών αγώνων, πρωταθλήµατος στα διαλείµµατα, 
αθλητικής γιορτής, αθλητικού τουρνουά µεταξύ σχολείων, 
κλπ)

Το περιεχόµενο είναι κινητικό. Οι άµεσοι στόχοι εντοπίζονται
στην προετοιµασία και συµµετοχή - «παρουσίαση του
αποτελέσµατος», ενώ οι έµµεσοι στόχοι εστιάζονται στη
διερεύνηση, το σχεδιασµό και την οργάνωση σαν ολική
διαχείριση, στην οµαδοσυνεργατική ενεργοποίηση, στην
προσήλωση στο στόχο και στη βελτίωση των κινητικών/ 
αθλητικών δεξιοτήτων.



Προσανατολισµός των
projects στη Φυσική Αγωγή
3. Θέµατα νέων ή µη διαδεδοµένων αθληµάτων, φυσικών

δραστηριοτήτων αναψυχής, καθώς και αθληµάτων
ΑµΕΑ.

(αθλήµατα που δεν περιλαµβάνονται στο Α.Π.Σ. της Φυσικής
Αγωγής, όπως π.χ. πινγκ – πονγκ, µη διαδεδοµένα, όπως
π.χ. το χόκεϊ, υπαίθριες δραστηριότητες, όπως π.χ. το σκι, 
αθλήµατα ΑµΕΑ, όπως π.χ. το γκόλµπολ)

Σκοπός είναι η γνωριµία και εκµάθηση του αθλήµατος ή της
δραστηριότητας. Οι µαθητές αναζητούν σχετικό
πληροφοριακό υλικό και συµµετέχουν βιωµατικά, µε στόχο
την απόκτηση/ κατάκτηση των σχετικών δεξιοτήτων. Η
εκµάθηση µπορεί να περιλαµβάνει ένα κύκλο διδακτικών
ωρών µε συνέχεια (έως 10 ώρες) ή να περιορίζεται σε µια
διδακτική εµπειρία µιας διδακτικής επίσκεψης.



Προσανατολισµός των
projects στη Φυσική Αγωγή

4. Θέµατα γνωστικού ενδιαφέροντος για τη φυσική
αγωγή µε επεκτάσεις σε άλλα επιστηµονικά πεδία και
ευρύτερους τοµείς της κοινωνικής ζωής.
(π.χ. η µηχανική των κινήσεων στα σπορ, οι λειτουργίες
του σώµατος στην ηρεµία και την άσκηση, η βία και το
doping στον αθλητισµό, θέµατα διατροφής και φυσικής
δραστηριότητας, θέµατα πρώτων βοηθειών, ιστορικά και
κοινωνικά θέµατα αθληµάτων, αξίες και αρχές του
ολυµπισµού, δίκτυα επικοινωνίας µε χρήση των ΤΠΕ, κλπ)

Το περιεχόµενο είναι αντικείµενο διερεύνησης
(βιβλιογραφικής ή άλλης µορφής), το θέµα µπορεί να
καλυφθεί µε διεπιστηµονική συνεργασία εκπαιδευτικών και
να εφαρµοσθούν αναλυτικά τα βήµατα της µεθόδου
project. 



Ένταξη των projects στον
προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής



Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ PROJECT

Επιλογή του θέµατος – Περιγραφή προβλήµατος

Προσδιορισµός σκοπών

Καθορισµός κεντρικών ερωτηµάτων

Ανάθεση εργασιών σε οµάδες

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Βιβλιογραφική ανασκόπηση Πρακτικές εργασίες
Εξερεύνηση/ Παρατήρηση

Ερωτηµατολόγια/ Συνεντεύξεις
∆οκιµασία/ Πείραµα
Συλλογή δεδοµένων

Ανάλυση/ αποτελέσµατα

Μελέτη
Συζήτηση
Απάντηση ερωτηµάτων

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ– ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Τελικό προϊόν» - Κοινωνική δραστηριότητα

Αξιολόγηση



Η ερευνητική διάσταση των projects 
στην κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης

Ερευνητικές εργασίες Λυκείου
Έµφαση στην επιστηµονική έρευνα
Καθορισµένες διαδικασίες
∆ιεπιστηµονικές συνεργασίες και διαθεµατικές επεκτάσεις
∆ιατύπωση αντικειµενικών/συνδυαστικών συµπερασµάτων και απόψεων
Γραπτή και δηµόσια παρουσίαση
Βαθµολόγηση

∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας Γυµνασίου
∆ιεπιστηµονική/ διαθεµατική εξερεύνηση
Σαφείς (ενδεικτικές) διαδικασίες και ενέργειες
Επιθυµητές συνεργασίες εκπαιδευτικών
Ενσωµάτωση πρακτικών της καθηµερινότητας και της σχολικής ζωής
Εξαγωγή συµπερασµάτων & παρουσίαση αποτελεσµάτων µε διάφορες µορφές

∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ∆ηµοτικού
∆ιαθεµατική εξερεύνηση (ανακάλυψη προτύπων & λειτουργιών, αποδοχή µηνυµάτων, συγκλίνουσα & 
αποκλίνουσα καθοδηγούµενη αποδοχή απόψεων, αποδοχή συναισθηµατικών και κοινωνικών λειτουργιών)
Ενδεικτικές διαδικασίες και ενέργειες
Συνδυαστικά συµπεράσµατα / κυρίως έµµεση επίτευξη στόχων
Παρουσίαση αποτελεσµάτων µε διάφορες µορφές



Πλαίσιο εφαρµογής των projects στα
ΓΕΛ / ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί απ’ όλες τις ειδικότητες, αρκεί να υπάρχει
συνάφεια µε το θέµα.

Ένταξη του θέµατος σε µία από τις κατηγορίες: α) Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήµες, β) Τέχνη και Πολιτισµός, γ) Μαθηµατικά, Φυσικές
Επιστήµες και Τεχνολογία, δ) Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και ε) 
επαγγελµατικούς τοµείς των ΕΠΑΛ, ή συνδυασµό αυτών.

∆ιάθεση 3 ωρών στην Α΄ τάξη ΓΕΛ, 2 ωρών στις υπόλοιπες και στα ΕΠΑΛ
από το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων.

∆ηµιουργία τµηµάτων ενδιαφέροντος ανά θέµα (µέχρι 20 µαθητές) και
συγκρότηση οµάδων εργασίας ανά τµήµα (4-6 µαθητές).

∆ηµόσια παρουσίαση των εργασιών από τους µαθητές στο σχολείο στο
τέλος του τετραµήνου.

Παραδοτέα µαθητών: α) ερευνητική έκθεση, β) σχετικό µε το θέµα τέχνηµα, 
γ) συµπληρωµατικό υλικό του project (αν υπάρχει).

Αξιολόγηση – βαθµολόγηση µαθητών: ερευνητική διαδικασία (30%), 
περιεχόµενο (30%), γλώσσα & δοµή της έκθεσης (20%), δηµόσια
παρουσίαση (20%).



Η επιλογή και οριοθέτηση του
θέµατος
Βασικές προϋποθέσεις:

Συνάφεια του θέµατος µε την ειδικότητα και εξειδικευµένες γνώσεις
του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
Ένταξη του θέµατος στις καθορισµένες 4 (5) κατηγορίες των
ερευνητικών εργασιών των ΓΕΛ (ΕΠΑΛ)
Εφικτή η διερεύνηση του θέµατος µε τα διαθέσιµα µέσα και πόρους

Το θέµα να παρέχει βαθµούς ελευθερίας για έρευνα από
τις οµάδες µαθητών
Το θέµα να περιορίζεται στις δυνατότητες της
διεπιστηµονικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών
Ορθολογισµός του «πλάτους» και του «βάθους» της
διερεύνησης ανάλογα µε τις δυνατότητες των µαθητών



Παράδειγµα εντοπισµού και
οριοθέτησης θέµατος

Άνθρωπος και θάλασσα

∆ραστηριότητες του ανθρώπου
στο νερό

Καταδύσεις

Υποβρύχιες καταδύσεις

Οριοθέτηση του θέµατος



Η διεπιστηµονική διερεύνηση και
συνεργασία εκπαιδευτικών

Αλληλοσυµπλήρωση προσεγγίσεων από φυσικές ανθρωπιστικές και
κοινωνικές επιστήµες, εικαστικές και πρακτικές εφαρµογές, χρήση
της τεχνολογίας, όπως αυτά συνυπάρχουν.
∆ιερεύνηση από τους µαθητές της πολυπλοκότητας των
φαινοµένων ισορροπηµένα µέσω της σκέψης, των συναισθηµάτων
και του σώµατος

Ζητούµενα:
Η διεπιστηµονική συνεργασία των εκπαιδευτικών
Η όσο το δυνατό ολιστική διερευνητική προσέγγιση από τους µαθητές

Προσαρµογές:
Περιορισµός στην επιστηµονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
Εφικτή διερεύνηση επιστηµονικών πεδίων από τους µαθητές



∆ιεπιστηµονική διερεύνηση στις υποβρύχιες καταδύσεις

Βιοφυσική των υποβρύχιων καταδύσεων (συνεργασία µε εκπ/κό ΠΕ04)
Άνωση, Ειδικό βάρος, πλευστότητα, προώθηση
Αλλαγές πίεσης, διαλυτότητα & υγροποίηση αερίων, σχέσεις όγκων, αλλαγές
θερµοκρασίας
Εξίσωση πιέσεων, όγκος εισπνεόµενου αέρα, διαλυµένα αέρια στο αίµα
Κίνδυνοι υποξίας, εµβολής, νόσου αζώτου

Εφαρµογές των υποβρύχιων καταδύσεων
Επιστηµονική έρευνα/µελέτη του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, είδη θαλάσσιας ζωής, 
υποβρύχια φωτογράφηση/ βιντεοσκόπηση,  εξερεύνηση βυθού
∆ιάσωση, επισκευές, αναζήτηση ναυαγίων
Αναψυχή, παρατήρηση/ερασιτεχνική φωτογράφηση, ερασιτεχνική αλιεία
Αθλητισµός: υποβρύχια άπνοια, ελεύθερη κατάδυση, υποβρύχιο ψάρεµα

Ψυχοκοινωνική διάσταση των υποβρυχίων καταδύσεων
∆ιαχείριση του στρες, αναστολές και φόβος στο υγρό περιβάλλον, αυτοεκτίµηση και
αυτοέλεγχος, διαχείριση κινδύνου
Ορθολογική διαχείριση στην υποβρύχια δραστηριότητα, προϋποθέσεις ασφάλειας, 
µέτρα ασφάλειας υποβρύχιας εργασίας, ασφάλιση επικίνδυνης εργασίας

Εκπαίδευση – εξοπλισµός – φυσική επάρκεια
Βασικές γνώσεις γύρω από τις υποβρύχιες καταδύσεις
Κανόνες ασφάλειας – απαραίτητος εξοπλισµός
Μεθοδολογία εκµάθησης δεξιοτήτων κατάδυσης, ανάδυσης, υποβρύχιας πλεύσης
Βιωµατική εξάσκηση και απόκτηση φυσικής επάρκειας



Ο προσδιορισµός των σκοπών και των
ερωτηµάτων

Σαφή διατύπωση του σκοπού ή των σκοπών της
ερευνητικής εργασίας (απόκτηση συγκεκριµένων γνώσεων, 
απάντηση ερωτηµάτων, απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων, 
κριτική θεώρηση, συνδυαστική δραστηριότητα, µελέτη
εφαρµογής, κλπ)

Σαφή διατύπωση των ερωτηµάτων (τα ερωτήµατα
καθορίζουν την κατεύθυνση και το είδος της έρευνας)

Ελεγχόµενη διατύπωση ερωτηµάτων από τον
εκπαιδευτικό
Ελεύθερη διατύπωση ερωτηµάτων από τους µαθητές

Η ίδια διαδικασία για τα υπο-θέµατα και υπο-ερωτήµατα



Θέµα: «Τι προκαλεί τη βία στα γήπεδα»

Ερωτήµατα & υπο-ερωτήµατα:

Ποιες οµάδες ατόµων προκαλούν τα επεισόδια; Ποιο είναι το προφίλ τους;
Εξυπηρετούνται οργανωµένα συµφέροντα από τα επεισόδια βίας;
Είναι ανεπαρκής η αστυνόµευση και τα µέτρα της πολιτείας;
Εφαρµόζουν µέτρα τα αθλητικά σωµατεία και οι ενώσεις φιλάθλων κατά της
βίας;

Ποιοι παράγοντες δηµιουργούν προϋποθέσεις εκδήλωσης βίας στα γήπεδα;
Είναι αµερόληπτοι, ικανοί και επαρκώς εκπαιδευµένοι/ έµπειροι οι διαιτητές;
Είναι σωστά και επαρκώς εκπαιδευµένοι οι αθλητές όσον αφορά τη γενικότερη
συµπεριφορά τους απέναντι στις αξίες και τους κανόνες του αθλητισµού;
Είναι επαρκή η ενηµέρωση και τα µηνύµατα στην κοινωνία για την εξάλειψη της
βίας
Συνδέεται η βία στα γήπεδα µε γενικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα
κοινωνικά στρώµατα;

Ποια είναι η φύση της βίας στην ανθρώπινη συµπεριφορά;
Πότε συνήθως εκδηλώνεται βία και από ποια άτοµα;
Είναι έµφυτη η βία στη φύση του ανθρώπου; Πως περιορίζεται;
Πως αντιµετωπίζει η οργανωµένη κοινωνία τα φαινόµενα βίας;
Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας και
αποτροπή της βίας;

Σκοπός: Να ερευνηθούν οι παράγοντες και οι συνθήκες που
προκαλούν τη βία στους αθλητικούς χώρους και να
αναζητηθούν µέτρα που την περιορίζουν και την αποτρέπουν.



Ο συντονισµός & η καθοδήγηση
του/των εκπαιδευτικού/-κών

Πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης στη διερεύνηση
1. Ερωτήµατα, βήµατα διερεύνησης καθορισµένα από τον εκπαιδευτικό

– εξαγωγή συµπερασµάτων από τους µαθητές

2. Ερωτήµατα από τον εκπαιδευτικό – βήµατα και δράσεις διερεύνησης, 
εξαγωγή συµπερασµάτων από τους µαθητές

3. ∆ιατύπωση ερωτηµάτων, βήµατα και δράσεις διερεύνησης, εξαγωγή
συµπερασµάτων από τους µαθητές

∆ιδακτικό πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης
1. ∆ιδακτικές µορφές (οδηγίες, πληροφορίες, επεξηγήσεις για την

κατανόηση και εφαρµογή)

2. Παρωθητικές µορφές (συσχετίσεις εννοιών, γενικεύσεις, επεξηγήσεις
φαινοµένων, ερµηνεία καταστάσεων, παρανοήσεις, εφαρµογές, 
µεταφορές πληροφοριών, συσχετίσεις, επαληθεύσεις, κλπ)

3. Εµψυχωτικές µορφές (επιβράβευση, ενθάρρυνση και προτροπή στις
δυσκολίες, συσχέτιση προσπάθειας µε τα αποτελέσµατα, νύξεις, κλπ)



Ο καταµερισµός εργασίας στις
οµάδες
Α΄ περίπτωση: Όλες οι οµάδες έχουν κοινό θέµα
διερεύνησης. Οι οµάδες κάνουν εσωτερικό καταµερισµό
σε υπο-θέµατα.

Β΄ περίπτωση: Καταµερισµός του θέµατος σε υπο-
θέµατα και διερεύνηση κάθε υπο-θέµατος από µία ή
δύο οµάδες. 

Γ΄ περίπτωση: Καταµερισµός του θέµατος σε δύο υπο-
θέµατα, διερεύνηση κάθε υπο-θέµατος και συνεργασία
των οµάδων µε διαφορετικό υπο-θέµα. 

∆΄ περίπτωση: Το θέµα προσεγγίζεται σε ένα κριτικά
ερµηνευτικό κύκλο (τεσσάρων φάσεων) από τρεις
οµάδες και την ολοµέλεια του τµήµατος.



Η µεθοδολογία της ερευνητικής εργασίας
1. Τρόποι διερεύνησης

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας, πρωτογενών πηγών, πληροφοριών
διαδικτύου

Συλλογή και οµαδοποίηση πληροφοριών

Ερµηνείες, συνδυασµοί, συµπεράσµατα

Γενικεύσεις και εξαγωγή κεντρικών συµπερασµάτων

Περιγραφική διερεύνηση
Παρατηρήσεις (δοµηµένη παρατήρηση, «οριζόντιες» µετρήσεις) 

∆ηµοσκοπήσεις (ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις)

Έλεγχοι µε νόρµες

Πειραµατική ή παρεµβατική διερεύνηση
Πείραµα/ δοκιµασία (εργαστηρίου ή πεδίου)

Παρεµβατικό πρόγραµµα/ επαναλαµβανόµενες µετρήσεις (παρατηρήσεις)

Μεικτή διερεύνηση (συνδυαστικές και διαφοροποιηµένες µορφές
διερεύνησης)



Θέµα: «Η επίδραση του καπνίσµατος στην
υγεία και την αθλητική απόδοση»

Τρόποι διερεύνησης (ενδεικτικά παραδείγµατα):

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (συλλογή πληροφοριών για τις αιτίες του
καπνίσµατος, τις βλαβερές ουσίες του καπνού, τις συνέπειες του
καπνίσµατος στο καρδιοκυκλοφορικό σύστηµα &στην µεταφορά του
Οξυγόνου - εξαγωγή συµπερασµάτων)

Περιγραφική διερεύνηση (παρατήρηση/ καταγραφή περιπτώσεων
µαθητών που καπνίζουν στο σχολείο, συµπλήρωση ερωτηµατολογίου
από µαθητές που αθλούνται και µαθητές που δεν αθλούνται, καταγραφή
αριθµού τσιγάρων την ηµέρα στους καπνίζοντες µαθητές και αναγωγή
στους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήµατα – εξαγωγή
συµπερασµάτων)

Πειραµατική/ παρεµβατική διερεύνηση (ζητείται από τους µαθητές να
περπατήσουν 50 µέτρα µε κλειστή µύτη και αναπνέοντας µ’ ένα
καλαµάκι από το στόµα και στη συνέχεια καταγράφεται σε µια 7βάθµια
κλίµακα το επίπεδο δυσφορίας που ένιωσαν. Σαν παρεµβατική
διερεύνηση η ίδια δοκιµασία µπορεί να γίνει δύο φορές, τη µία
αναπνέοντας κανονικά και την άλλη όπως στο πείραµα πριν. 
Συγκρίνονται τα επίπεδα δυσφορίας στις δύο δοκιµασίες – εξάγονται
συµπεράσµατα από την προσοµοιωτική δράση του καπνίσµατος)

Μεικτή διερεύνηση (συνδυάζεται συλλογή πληροφοριών από το
διαδίκτυο, συµπληρώνονται ερωτηµατολόγια που εξετάζουν επίπεδα
ενηµέρωσης των µαθητών για τη δράση και τις βλαβερές συνέπειες του
καπνίσµατος, καθώς και για τις στάσεις και συµπεριφορές των µαθητών
απέναντι στο κάπνισµα – εξάγονται συµπεράσµατα)



Η µεθοδολογία της ερευνητικής εργασίας
2. Καταγραφή & οµαδοποίηση δεδοµένων

Καταγραφή πληροφοριών ανά θεµατική
ενότητα (αξιοποίηση φύλλων εργασίας)

Καταγραφή πρωτογενών δεδοµένων ανά
έρευνα

Καταγραφή πρωτογενών ποσοτικών
δεδοµένων ανά θεµατική ενότητα

Οµαδοποίηση ποιοτικών πρωτογενών
δεδοµένων ανά θεµατική ενότητα



Η µεθοδολογία της ερευνητικής εργασίας
3. Ανάλυση δεδοµένων & εξαγωγή αποτελεσµάτων

Περιγραφική στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδοµένων
Μέση τιµή, σταθερή απόκλιση

Ανάλυση συχνοτήτων (ποσοστιαία κατανοµή)

Συσχετίσεις ποσοτικών µεταβλητών
Pearson συντελεστής συσχέτισης (αριθµητικές µεταβλητές)

Spearman συντελεστής συσχέτισης (κατατάξεις) 

∆ιαφορές µεταξύ δύο µέσων όρων
Τ-τεστ για ανεξάρτητα δείγµατα

Τ- τεστ για εξαρτηµένα δείγµατα (επαναλαµβανόµενες µετρήσεις)

∆ιαφορές µεταξύ δύο ποσοστών
χ2 - τεστ



Η µεθοδολογία της ερευνητικής εργασίας
4. Συνδυασµός – εξαγωγή συµπερασµάτων
– γενική συζήτηση

Συνδέσεις, αντιπαραθέσεις, συνδυασµοί και ερµηνείες
των πληροφοριών.

Συγκρίσεις πρωτογενών δεδοµένων µε δευτερογενή
δεδοµένα από τη βιβλιογραφία.

Συνδυαστική και ερµηνευτική εξαγωγή συµπερασµάτων
µε λογικούς και αντικειµενικούς συλλογισµούς.

Πρόσθετα επιχειρήµατα, θέσεις και απόψεις στα
συµπεράσµατα. 

Γενικεύσεις για την ισχύ των συµπερασµάτων σε
ευρύτερους τοµείς.



Η οµαδοσυνεργατική εργασία εντός
ωρολογίου προγράµµατος

Προγραµµατική φάση
Θέµα διερεύνησης
Συγκρότηση οµάδων
Προγραµµατισµός έρευνας
Επιστηµολογική ταυτότητα της εργασίας
Είδος της ερευνητικής προσέγγισης
Κριτήρια αξιολόγησης της ερευνητικής εργασίας

Προγραµµατισµός και προετοιµασία
ερευνητικής οµάδας

Υπο-ερωτήµατα – επιµέρους στόχοι στις οµάδες
Χρονικός προγραµµατισµός
Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές
Εργαλεία έρευνας
Ατοµικά ηµερολόγια και φάκελοι µαθητών

Υλοποίηση – συλλογή δεδοµένων
∆ιερεύνηση (κυρίως διαδίκτυο, µικρής κλίµακας
έρευνες)
Καταγραφή στα ατοµικά ηµερολόγια
Φύλλα εργασίας στους ατοµικούς φακέλους

Επεξεργασία δεδοµένων
Ειδική κατά επιστηµονικό κλάδο επεξεργασία
Στατιστική ανάλυση
Συσχέτιση πληροφοριών
Εξαγωγή συµπερασµάτων
Ενηµέρωση ατοµικών ηµερολογίων και
φακέλων

Επιλογή τρόπων αναπαράστασης νέων
γνώσεων

Προκαταρκτική παρουσίαση στην ολοµέλεια
του τµήµατος

∆ιαµόρφωση κοινού φακέλου ερευνητικής
εργασίας κάθε οµάδας

Τελική σύνταξη της έκθεσης
Τέχνηµα/ κοινωνική δράση
Συνοδευτικά υλικά

Παρουσίαση εργασίας σε ειδική ηµερίδα

Αξιολόγηση οµαδικής εργασίας και ατοµικής
συµβολής των µελών



Σύνταξη της έκθεσης
Εισαγωγή

Εισαγωγή στο θέµα – σύντοµη βιβλιογραφική επισκόπηση
Παρουσίαση ερωτηµάτων – υπο-θεµάτων και υπο-ερωτηµάτων (αν υπάρχουν)
Σκοπός της έρευνας

Μέθοδοι (Μεθοδολογία)
Περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών
Μέσα και διαδικασίες συλλογής δεδοµένων
Στατιστική ανάλυση (αν χρησιµοποιήθηκε)

Αποτελέσµατα (περιγραφικές & πειραµατικές έρευνες)
Παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα τα αποτελέσµατα
Πίνακες – Γραφήµατα

Κεφάλαια (βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις)
Παρουσιάζονται οι πληροφορίες σε επιµέρους θεµατικές ενότητες
Γίνονται συνδέσεις, αντιπαραθέσεις, συνδυασµοί και ερµηνείες των πληροφοριών
Συνοψίζοντας επιχειρείται εξαγωγή συµπερασµάτων και γενικεύσεις

Συζήτηση (περιγραφικές & πειραµατικές έρευνες) 
Συγκρίσεις αποτελεσµάτων µε βιβλιογραφικά δεδοµένα
Συνδυαστική και ερµηνευτική εξαγωγή συµπερασµάτων από τα αποτελέσµατα και τα βιβλιογραφικά δεδοµένα
Γενικεύσεις (αν προκύπτουν)

Περίληψη

Βιβλιογραφία

Συνιστάται κάθε τµήµα της έκθεσης να συντάσσεται µόλις ολοκληρώνεται η αντίστοιχη φάση



Τελικό προϊόν - παρουσίαση
Η έκθεση της ερευνητικής εργασίας

Το τέχνηµα (εκφράζει την κεντρική ιδέα της ερευνητικής εργασίας)
Κατασκευή, καλλιτεχνική σύνθεση, κολάζ, αφίσα, έκθεση φωτογραφίας, video
(από φυσική δραστηριότητα, αθλητική διοργάνωση, εκδήλωση κλπ), δρώµενο, 
θεατρική παράσταση, κλπ.

∆ράσεις (δραστηριότητες)
Οργάνωση σχολικής εκδροµής, φυσικής δραστηριότητας, κλπ
Οργάνωση σχολικής εκδήλωσης, αθλητικών δραστηριοτήτων, κλπ
Παρεµβατικά προγράµµατα µέσα στο σχολείο
Παρεµβάσεις µεγαλύτερης έκτασης στο περιβάλλον του σχολείου, της τοπικής
κοινωνίας ή στην ευρύτερη κοινωνία.

∆ηµόσια παρουσίαση της εργασίας σε σχετική ηµερίδα
Οι µαθητές παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα, τους γονείς και µέλη της
τοπικής κοινότητας τις ερευνητικές τους εργασίες.
∆ιοργανώνεται Έκθεση παρουσίασης των τεχνηµάτων
Η εργασία µπορεί να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.



Αξιολόγηση – βαθµολόγηση µαθητών
Οµαδική:

∆ιαδικασία προγραµµατισµού και διεξαγωγής της έρευνας (βαθµός 1-20 
Χ 0.3)
Περιεχόµενο της ερευνητικής έκθεσης (βαθµός 1-20 Χ 0.3)
Γλώσσα και δοµή της ερευνητικής έκθεσης (βαθµός 1-20 Χ 0.2)
∆ηµόσια παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας (βαθµός 1-20 Χ 0.2)
Οµαδική βαθµολογία = άθροισµα των τεσσάρων βαθµολογιών

Ατοµική:
Προσωπική συµβολή των µελών όπως προκύπτει από το προσωπικό
ηµερολόγιο
Περιεχόµενο του ατοµικού φακέλου
Η γενικότερη ενεργή συµµετοχή του µαθητή
Ατοµική βαθµολογία = οµαδική βαθµολογία ± λίγες µονάδες (Μ.Ο. των
ατοµικών βαθµολογιών να ισούται µε την οµαδική βαθµολογία)



Η διεπιστηµονική/ διαθεµατική διερεύνηση στα
projects της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

∆ιατύπωση ερωτηµάτων
Προβληµατισµός µαθητών στο θέµα
Καταιγισµός ιδεών > κεντρικά ερωτήµατα
Κατευθύνσεις διερεύνησης

∆ιερεύνηση
Ευρύτερα στο «τι» και στο «πως»
Τρόποι διερεύνησης χωρίς αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια
∆ιαθεµατική ερευνητική προσέγγιση όπως προκύπτει από την
καθηµερινότητα και τις αντιληπτικές δυνατότητες των µαθητών



Π.χ. σχηµατίζοντας τα τµήµατα της παρέλασης, εκδηλώνεται ενδιαφέρον
από τους µαθητές για το ανάστηµά τους και ειδικότερα προβληµατισµός
για θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των οστών τους.

Ο εκπαιδευτικός συντονίζει µια
διαδικασία στην οποία µετά από
καταιγισµό ιδεών οι µαθητές επιλέγουν:

Με ποιο τρόπο θα διερευνήσουν το
θέµα
Σε ποιες κατευθύνσεις θα αναζητήσουν
πληροφορίες
Πως και µε πόσες οµάδες θα
κατανέµουν την εργασία
Πως θα επεξεργασθούν τις
πληροφορίες
Πως θα καταλήξουν στα αποτελέσµατα
και συµπεράσµατα, τα οποία θα
αποκοµίσουν σαν γνώση



Η προσαρµογή των ερευνητικών
ερωτηµάτων στα projects των µικρών
τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου

Ισχυρή λειτουργία των µηνυµάτων

Καθοδηγούµενη συγκλίνουσα και αποκλίνουσα
ανακάλυψη.

Χρήση της αισθητηριακής ανακάλυψης.

∆ηµιουργική µεταφορά στη φαντασία (παραµύθι).

Καθοδηγούµενα φανταστικά σενάρια.



Η διαθεµατική/ ερευνητική διάσταση
στις δραστηριότητες των projects
Οι δραστηριότητες είναι βιωµατική µάθηση.

Οι δραστηριότητες γεννούν ερωτήµατα για το «τι» και το «πως» της
εφαρµογής.

Οι δραστηριότητες διαχειρίζονται ολιστικά/ διαθεµατικά την εφαρµογή.

Οι δραστηριότητες διαπραγµατεύονται τη γνώση σε πραγµατικές
συνθήκες.

Οι δραστηριότητες ενεργοποιούν συναισθηµατικές, ψυχοκοινωνικές
και ψυχοκινητικές λειτουργίες, επαυξάνοντας το βαθµό της µάθησης.

Οι δραστηριότητες περικλείουν γνωστικά περιεχόµενα, τα οποία δεν
γίνονται άµεσα κατανοητά, γιατί δεν δοµούνται απαραίτητα σε
εννοιολογικά σχήµατα.

Οι δραστηριότητες µπορούν να καλύπτουν τόσο το µεγαλύτερο µέρος του
περιεχοµένου όσο και τον περισσότερο χρόνο υλοποίησης ενός project.



Project: ∆ιοργάνωση αθλητικής γιορτής
ποδοσφαίρου 5Χ5 µεταξύ τριών σχολείων
Ανακοινώνεται στους µαθητές τουλάχιστον έναν µήνα πριν. 
∆ηµιουργείται αναστάτωση (προβληµατισµός) για το «πως». 
Ακούγονται διάφορες απόψεις (καταιγισµός ιδεών).

Παίρνονται αποφάσεις για δηµιουργία αγωνιστικών οµάδων, 
ορίζοντας τους αρχηγούς (συντονιστές), την οργανωτική επιτροπή
µε τον πρόεδρό της (συντονιστή) και την οµάδα προβολής και
τεκµηρίωσης µε τον πρόεδρό της (συντονιστή).

Όλες οι οµάδες καθορίζουν και προγραµµατίζουν τις δράσεις τους:
Η οργανωτική επιτροπή αναλαµβάνει να γράψει την προκήρυξη-
πρόσκληση της αθλητικής γιορτής και να τη στείλει άµεσα µε e-mail
στα άλλα δύο σχολεία. Παράλληλα καταγράφει τις συνθέσεις των
οµάδων και ότι άλλο σχετικό µε την οργάνωση.

Η αγωνιστικές οµάδες καθορίζουν την ταυτότητά τους (όνοµα, χρώµα, 
σήµα, τέχνηµα για το ποδόσφαιρο, αντιρατσιστικό µήνυµα) και
προγραµµατίζουν τις προπονήσεις τους.

Η οµάδα προβολής συγκεντρώνει τα διακριτικά της ταυτότητας των
οµάδων, φροντίζει να γίνουν γνωστά στο περιβάλλον του σχολείου και
ευρύτερα στα άλλα σχολεία µέσω e-mail ή µέσω της ιστοσελίδας του
σχολείου.



Project: ∆ιοργάνωση αθλητικής γιορτής
ποδοσφαίρου 5Χ5 µεταξύ τριών σχολείων

Ορίζονται εκπρόσωποι από όλες τις οµάδες για την ελλανόδικο
επιτροπή των διαιτητών και γίνονται ολοµέλειες για τους
κανονισµούς των αγώνων.

Οι οµάδες πραγµατοποιούν τις προπονήσεις τους στα διαλείµµατα
και µετά τα µαθήµατα, κάνοντας και φιλικούς αγώνες µεταξύ τους.

Η αθλητική γιορτή πραγµατοποιείται σε µια κοινή διδακτική
επίσκεψη των τριών σχολείων στο δηµοτικό στάδιο ή στο αθλητικό
κέντρο γηπέδων 5Χ5. 

Οι οργανωτικές επιτροπές σε κοινή σύσκεψη βγάζουν πρόγραµµα
αγώνων και «ουδέτερης» διαιτησίας.

Οι οµάδες προβολής και τεκµηρίωσης φροντίζουν κατά τη διάρκεια
των αγώνων να συγκεντρώνουν φωτογραφικό υλικό, 
αποτελέσµατα, συνεντεύξεις κλπ, για την παρουσίασή τους µετά τη
γιορτή στα σχολεία τους (παρουσίαση αποτελεσµάτων).

Μετά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων οι µαθητές µπορούν να
δηλώνουν (υπό µορφή συνέντευξης), ο ένας µετά τον άλλο, τι
εντυπώσεις και γνώσεις αποκόµισαν από την αθλητική γιορτή
(αξιολόγηση).  



Τελικό προϊόν & παρουσίαση των αποτελεσµάτων
στα projects της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Το υλικό από τις δράσεις (φωτογραφίες, κολάζ, αφίσες, 
µηνύµατα, κατασκευές, καλλιτεχνικές δηµιουργίες, κλπ) 
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων.

Οι µαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των
δραστηριοτήτων σε εκδηλώσεις, δρώµενα, παραστάσεις
κ.α.

Σε συζήτηση στην τάξη συνοψίζεται τι αποκόµισαν οι
µαθητές από το project (καλό είναι να καταγράφονται τα
συµπεράσµατα) και αξιολογείται η όλη πορεία του.

∆εν υπάρχει διαδικασία βαθµολογίας. 




