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Ηµερίδα:
Τα projects στην εκπαίδευση
και τη φυσική αγωγή



Ερευνητικές Εργασίες, Γιατί;

«Η αποστολή αυτής της διδασκαλίας δεν είναι να
µεταδώσει καθαρή γνώση, αλλά µια
κουλτούρα που θα επιτρέπει την κατανόηση
της ανθρώπινης συνθήκης µιας και που θα µας
βοηθά να ζήσουµε, παράλληλα να ευνοήσει έναν
ανοιχτό και ελεύθερο τρόπο σκέψης»

(Ε. Μορέν, σελ. 12)



Ερευνητικές Εργασίες (Ερ. Ερ.)
Άξονες……..

•∆ιερευνητικές ∆ιαδικασίες Μάθησης
•∆ιαφοροποιηµένη Προσέγγιση στη µάθηση
•∆ιεπιστηµονική Συνεργασία Καθηγητών
•Οµαδοσυνεργατική Οργάνωση Μαθητών



∆ιερευνητική µάθηση

Ρώτησε

Ερεύνησε

∆ηµιούργησεΣυζήτησε

Αναστοχάσου



Τα βήµατα της ερευνητικής εργασίας



Συνεργασία µεταξύ των µαθητών
για την ερευνητική εργασία

Κριτική
σκέψη

Συνεργατική
µάθηση

Επικοινωνία+ +



Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την
επιλογή θέµατος;

1. Η συµβατότητα µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών
2. Η συµβατότητα µε το περιεχόµενο του προγράµµατος

σπουδών
3. Η οικειότητα που έχουν οι εκπαιδευτικοί µε το θέµα
4. Η εύκολη πρόσβαση σε παιδαγωγικό υλικό
5. Οι ιδιαίτερες συνθήκες στη σχολική µονάδα, 

υλικοτεχνική υποδοµή και διαθέσιµος χρόνος
6. Η πρόβλεψη για κάθετη και οριζόντια διασύνδεση
7. Η προοπτική σύνδεσης του θέµατος µε τις ιδιαιτερότητες

της τοπικής κοινωνίας
8. Η επικαιρότητα (Κουλουµπαρίτση, Μουρατιάν)



Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή θέµατος
Ερ. Ερ.

Οδηγίες του Υπουργείου, 97364/Γ2-30-08-2011
«Άρα πρέπει να πρέπει να προτείνουµε στους µαθητές

ένα θέµα που είναι κοντά στην καθηµερινότητά τους
και να συνδέονται µε τα µαθηµατικά που ξέρουν µέχρι
τώρα!

Πρακτικά: 
• Να κάνουν µια φιλική συζήτηση µε τους µαθητές τους
• Να τους δώσουν να συµπληρώσουν
ένα ερωτηµατολόγιο µε τα θέµατα που σκέφτονται να προτείνουν



Παραδείγµατα µε τη φυσική αγωγή! 

«Ο ρόλος της κίνησης στην καθηµερινή ζωή των νέων»
«Ο χορός και η ψυχική υγεία»
«Ο χορός, η παράδοση και η ανθρώπινη ισορροπία»
«Ο χορός ως µέσο επικοινωνίας και τεχνικής»
« Εισπνοές- εκπνοές ως ποιότητα ζωής»
…………………………………………..
……………………………………………



Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή θέµατος Ερ. Ερ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Η από κοινού σχεδιασµός κοινών στόχων
µεταξύ των εκπαιδευτικών
Οι δύο εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν καλή σχέση και να

επιθυµούν τη συνεργασία αυτή.
ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΟΥΝ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΥΝ ΤΟΣΟ

ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΥ». 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (το πρώτο σχέδιο, κάθε φορά
αναπροσαρµόζεται)

Επίσης, από την αρχή σκέφτονται το τελικό προϊόν (δράση, κατασκευή, 
έκθεση, ιστοσελίδα, θεατρικό κλπ) 



Πώς δηµιουργούνται οι
Οµάδες Α, Β ,Γ, ∆;

Πως συγκροτείται η Οµάδα;
Ανοµοιογενής



Παράδειγµα -σχεδιασµός

ΘΕΜΑ:

Ο χορός ως µέσο έκφρασης και αυτορρύθµισης

Οµάδα1                            Οµάδα2                              Οµάδα3                            
ΥΠΟΘΕΜΑ2      ΥΠΟΘΕΜΑ3                       ΥΠΟΘΕΜΑ4

Υποοµάδα 1.1 και 1.2         Υποοµάδα 2.1 και 2.2         Υποοµάδα 3.1 και

Ερώτηµα 1
∆ραστηριότητες
Πείραµα

Ερώτηµα 1
∆ραστηριότητες
Πείραµα

Ερώτηµα 1
∆ραστηριότητες
Πείραµα



Υποθέµατα

1. Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
και η ιστορία τους
Ερώτηµα 1
∆ραστηριότητες
Πείραµα

2. Οι ………………………………………

3. Οι παραδοσιακοί
ελληνικοί χοροί και ο
ρυθµός τους
Ερώτηµα 2
∆ραστηριότητες
Πείραµα

4. Η κίνηση και ο χορός
στη ζωή των νέων
Ερώτηµα 3
∆ραστηριότητες
Πείραµα



∆ραστηριότητες

Ελληνικοί παραδοσιακοί
χοροί
Παραδοσιακοί χοροί των
βαλκανίων
Μαθηµατικά µοντέλα και
χοροί

Ρυθµός και κίνηση στους
παραδοσιακούς χορούς
Συλλογή παραδοσιακών
χορών (εικόνες, 
φωτογράφιση)
Ένας κύκλος
παραδοσιακού χορού
αδυνατίζει, σε ηρεµεί
ψυχικά;
Παραδόσεις και χοροί



Οµάδες
Αρχική ολοµέλεια- πρώτη σύνδεση
Υποδεχόµαστε τα µέλη της οµάδας στην αίθουσα την οποία έχουµε από
πριν φροντίσει,
έχοντας φτιάξει τον κύκλο (χωρίς τραπέζια) 
µε τόσες καρέκλες όσα τα µέλη της οµάδας. 
∆ίνουµε λίγο χρόνο στην αρχική ολοµέλεια για
ένα καλωσόρισµα και µια αρχική σύνδεσή δική µας
Έχοντας προηγουµένως διαµορφώσει µια πρώτη εικόνα
για τους συµµετέχοντες,
Ίσως µέσα από τα ερωτηµατολόγιά, 
µπορούµε να την αξιοποιήσουµε σε αυτό το καλωσόρισµα, 
δίνοντας και εµείς µια πρώτη εικόνα για εµάς, 
µε στοιχεία που νοιώθουµε ότι µας συνδέουν µε τα µέλη της
οµάδας.



Οι µαθητές ξέρουν το θέµα,
έξηγούµε τον σκοπό

Ελάτε να συνεργαστούµε στο να
διαµορφώσουµε την οµάδα µας. Θα
χρειαστεί να µετακινηθούµε και να
φτιάξουµε µικρότερες κοινωνικές
ενότητες που µας επιτρέπουν να
καλλιεργήσουµε ένα πρώτο βαθµό
οικειότητας και να αρχίσουµε να
γνωριζόµαστε καλύτερα.



Καλλιεργώντας τον κήπο µας!

Όπως είσαστε στην ολοµέλεια
κοιταχτείτε µεταξύ σας και διαλέξτε
κάποιον, που σας είναι άγνωστος ή
λιγότερο οικείος και που νιώθετε ότι
θα θέλατε να τον γνωρίσετε
περισσότερο. Φτιάξτε µια δυάδα»

Πρώτο επίπεδο διεύρυνσης: από το άτοµο-µέλος ολοµέλειας στην δυάδα
Συνδέουµε τους λιγότερο συνδεδεµένους. Βασική αρχή: η οµάδα λειτουργεί
στο επίπεδο των πιο αδύναµων συνδέσεών της, δηλαδή αυτών των σχέσεων που
είναι λιγότερο επεξεργασµένες και που έχουν τις µεγαλύτερες διαφορές
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∆ηµιουργώντας την οµάδα

Μόλις φτιάξτε δυάδες πάρτε τις
καρέκλες και καθίστε όπου
θέλετε στον χώρο». 

Αυτορρύθµιση- ∆ίνεται το πλαίσιο µέσα στο οποίο
να αναδυθεί η αυτορρύθµιση της οµάδας:
Ενθαρρύνουµε τα µέλη να µετακινηθούν και να
καταλάβουν όλο το χώρο που έχει η οµάδα στη διάθεσή της

Γνωριστείτε µεταξύ σας… λέγοντας κάποια βασικά, …όνοµα κλπ, ή αν
θέλετε δίνοντας µια εικόνα από τη καθηµερινότητά σας, µέσα από την
οποία θα θέλετε ο άλλος να σας γνωρίσει καλύτερα…, κάτι απλό που να
µπορείτε να το µοιραστείτε σε αυτό το πλαίσιο και χρόνο» ( 3-4 λεπτά). 



19

Η κάθε δυάδα να διαλέξει µια άλλη δυάδα
µε το ίδιο κριτήριο: 
διαλέξτε από τους πιο άγνωστους αυτούς
που έχετε διάθεση να γνωρίσετε καλύτερα
και καθίστε µαζί».

Τετράδες ή Πεντάδες
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Παρουσίαση των µελών της τετράδας

Βοηθάµε την τετράδα να διαµορφωθεί: «κλείστε τον
κύκλο, ώστε να µην αφήνετε ανοίγµατα σε επισκέπτες, 
οριοθετηθείτε από τις άλλες οµάδες, και
συγκεντρωθείτε στην δική σας συναλλαγή»

Αρχικά γνωριστείτε µεταξύ σας η
τετράδα µε τον εξής λίγο
διαφορετικό τρόπο: ας
παρουσιάσει ο καθένας το ταίρι
του



Κάθε οµάδα έχει το
επι µέρους θέµα της
Η οµάδα δηµιουργήθηκε βάσει
του κοινού ενδιαφέροντος για
το επιµέρους θέµα

ή
αφού δηµιουργήθηκε
επιλέγεται το επιµέρους θέµα
(πρόβληµα)



Οµάδες όπως διαµορφώθηκαν

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΧΑΡΤΟΝΙ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ

ΚΟΛΛΑ

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΧΑΡΤΟΝΙ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ

ΚΟΛΛΑ

ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΧΑΡΤΟΝΙ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ

ΚΟΛΛΑ

Η/Υ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΘΟΝΗ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
18-24

ΤΡΙΤΗ 
ΟΜΑ∆Α

6-8

∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΟΜΑ∆Α

6-8

ΠΡΩΤΗ 
ΟΜΑ∆Α

6-8

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ
1 2 3

Υλικό

Χαρτόνι

Χρώματα

ΠΙΝΑΚΑΣ

Η/Υ, ΟΘΟΝΗ, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

Υλικό

Χαρτόνι

Χρώματα

Υλικό

Χαρτόνι

Χρώματα
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Ζητάµε κάθε µέλος της οµάδας να γράψει γιατί
διάλεξε από αυτό το θέµα ή τι περιµένει να µάθει
από αυτό το θέµα. 

Ζητάµε να συνταχθεί το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ αφού
εξηγήσουµε τους ρόλους που αναλαµβάνουν τα
µέρη της κάθε οµάδας

∆ένουµε τις οµάδες !



Το τµήµα ενδιαφέροντος σε οµάδες

Βασικές αρχές

1. Κριτήρια

2. Κανόνες

3. Ρόλοι

4. Λογότυπο
5. Αξιολόγηση-Ηµερολόγιο

6. Αξιολόγηση- Ηµερολόγιο οµάδας
7. Προγραµµατισµός



∆ραστηριότητες της οµάδας

Παράδειγµα 2ο ΕΠΑΛ Σερρών



Για τη σωστή αξιολόγηση πρέπει να λάβω υπόψη
ότι οι µαθητές: ∆ΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΜΑΖΙ



Εννοιολογική διασύνδεση θεµάτων-1
Οι έννοιες αποτελούν την ουσία της γνώσης. Είναι οι

οργανωµένες συµβολικές αναπαραστάσεις των
εµπειριών µας και των αντικειµένων του κόσµου στον
οποίο ζούµε. Η συσχέτισή τους υφαίνει το νοηµατικό
καµβά, διαµορφώνει νοητικά σχήµατα, και µας οδηγεί
στην κατανόηση

Έννοιες: Σύνολο από κοινά χαρακτηριστικά που µας
βοηθάνε να διακρίνουµε αντικείµενα και φαινόµενα
µεταξύ τους

Εννοιοκεντρική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2003)



ΠΧ.                     ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
Οι Λίμνες στην Ελλάδα: Δώρα της Φύσης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:    
Ποιες οι διαφορές λίμνης, έλους, τέλματος, λιμνοθάλασσας, 
αλμυρολίμνης;    
Πώς σχηματίζεται και εξελίσσεται μια λίμνη;                                           
Γιατί στην Ελλάδα οι λίμνες είναι λίγες;                                                    
Που υπάρχουν λίμνες στην Ελλάδα και γιατί;                                           
Γιατί και με ποιους τρόπους οι λίμνες επηρεάζουν τα κλίμα της
περιοχής;                   
Ποια χημικά, φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των λιμνών
έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον;     
Συμφέρει η αποξήρανση μιας λίμνης;                                                       
Που έχουν ανακαλυφθεί προϊστορικοί λιμναίοι οικισμοί και σε
διαφέρουν;                  
Πώς συνέβαλαν οι λίμνη στην ανάπτυξη οικισμών και πόλεων στην
ελλαδικό χώρο;

Τι, Γιατί, Ποιοι, Πού, Πότε, Πώς, Πόσο





Κάθε υπο-θέµα της Ερευνητικής Εργασίας
περιλαµβάνει: 

(1) Ερευνητικό ερώτηµα και υπο-ερωτήµατα.
(2) Μελέτη σχετικών κειµένων και λοιπών στοιχείων
για την καλύτερη κατανόηση του ερωτήµατος.
(3) ∆ραστηριότητες συλλογής ερευνητικών δεδοµένων
(δηµοσκόπηση, συνέντευξη, πείραµα, περιγραφική
έρευνα) και επεξεργασίας τους προς απάντηση των
υπο-ερωτηµάτων και του ερευνητικού ερωτήµατος.
4) Συµπεράσµατα διερεύνησης και συσχέτισή τους
µε το ερευνητικό ερώτηµα. 
(5) Κριτική αποτίµηση των συµπερασµάτων µε
επιστηµονικά, κοινωνικο-πολιτικά και ηθικά κριτήρια.



∆ιαµόρφωση στόχων και δραστηριοτήτων! 

Πρέπει να είναι ξεκάθαρη η επιδίωξη:
Α. Αναµενόµενο αποτέλεσµα (αυθεντική εργασία)
Β. Συνθήκες για τη δραστηριότητα (πχ όργανα)
Γ. Κριτήρια για το επίπεδο επίδοσης

-Γνωστικές δεξιότητες
-Συναισθηµατικές –Κοινωνικές δεξιότητες
-Ψυχοκινητικές δεξιότητες



Φάκελος Επιτευγµάτων Μαθητή
(porfolio) (ΦΕΜ)

Συνειδητή και εµπρόθετη δραστηριότητα
του µαθητή

Ο µαθητής συλλέγει και οργανώνει
τεκµήρια της δουλειάς του προκειµένου
να αποδείξει τους κόπους, την
προσπάθεια του, αλλά και την ποιότητα
αυτής της προσπάθειας.



Φάκελος Επιτευγµάτων Μαθητή

Ατοµική πορεία µάθησης του µαθητή και της προσωπικής
του ανάπτυξης

Στάδια δηµιουργίας του ΦΕΜ:
1.Προγραµµατισµός: Εκπαιδευτικός και µαθητής
αποφασίζουν για τν ΦΕΜ

2. Συλλογή και επιλογή στοιχείων
3. Στοχασµός: ανατροφοδότηση-µεταγνώση, καταγραφή
σκέψεων µαθητών, ηµερολόγια, αυτοαξιολογικές κρίσεις

Η αξιολόγηση του ΦΕΜ γίνεται διαµορφωτικά και τελικά



Ηµερολόγιο µαθητή
Όνομα: ……………….., Επώνυμο: ………………………………

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

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

Θέμα: ……………………………………………

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

1...

2...

3...

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

Εργασία για…. . Περιγραφή της
Διαδικασίας

……………………………………

………………………………

Χώρος Τάξη, 

Αίθουσα Η/Υ

Απολογισμός

Τι με δυσκόλεψε

……………………………………

……………………………………



Αξιολογούµε Οµάδες και Άτοµα



Αυθεντική αξιολόγηση
Αυθεντική διδασκαλία
Αυθεντική µάθηση

Όπως τις Ερ. Ερ.!!!

Ο αυθεντικός τρόπος εργασίας στη σχολική
τάξη επιζητεί από τους µαθητές, να εφαρµόσουν τις
γνώσεις και δεξιότητές τους, ώστε να παραχθεί
ένα ορατό προϊόν ή έργο (performance). 
…. σε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής…
(Κουλουµπαρίτση, Ματσαγγούρας, Wiggins, 1993)

Αυτά τα έργα και τα προϊόντα στηρίζονται σε
ρητά διατυπωµένους µαθησιακούς στόχους
που καθορίζονται από κοινού από
εκπαιδευτικούς και µαθητές (Seely, 1994, 
Birenbaum,2000)



Εκπαιδευτικοί - µαθητές
Καλλιεργητές!

∆ιαµορφωτική αξιολόγηση:
… αξιολόγηση που γίνεται την ίδια στιγµή µε τη διδασκαλία

(Black & Wiliam, 1999)
…..προσφέρει ανατροφοδότηση στους µαθητές (Harlen, 1998)
…..και αυτοέλεγχο (Sadler, 1989)
….. συνδυάζει τη διδασκαλία και τη µαθησιακή διαδικασία
(Tunstalt & Gipps, 1996)



Και ο εκπαιδευτικός! 
∆ιαφοροποιηµένη Παιδαγωγική

Οι λειτουργίες και οι ικανότητες του συντονιστή, 
εµψυχωτή, καθοδηγητή εκπαιδευτικού:
•Συναισθηµατική ενεργοποίηση (emotional activation)

•Φροντίδα (caring)

•Απόδοση νοήµατος (meaning attribution)

•∆ιοικητική λειτουργία (executive function)
(Liebermam, Yalom και Miles, 2006)



Βιωµατική – ενεργή µάθηση
«Πες µου και θα ξεχάσω. ∆είξε µου και µπορεί να θυµηθώ. 

Κάνε µε να συµµετάσχω και θα καταλάβω»
Κοµφούκιος, 450 πχ.



Πρέπει να γνωρίσουµε τους µαθητές µας!

∆ιαµόρφωση των τεσσάρων µαθητύπων κατά Kolb:

•Αποκλίνων (diverger)
•Συγκλίνων (converger)
•Αφοµοιωτής (assimulator)
•Ενεργητικός (accommodator)



∆ιαφοροποίηση της διδασκαλίας

Είναι η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις
ανάγκες του µαθητή που καθοδηγείται
από τις βασικές αρχές της διαφοροποίησης όπως: 

Αξιόλογη
εργασία

Ευέλικτη
οµαδοποίηση

Συνεχής
αξιολόγηση και
προσαρµογή



Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να
διαφοροποιήσουν

Περιεχόµενο ∆ιαδικασία Τελικό αποτέλεσµα

Σύµφωνα µε

Ετοιµότητα Ενδιαφέροντα Μαθησιακό προφίλ

Των µαθητών



Μέσω µιας σειράς διδακτικών και
διοικητικών στρατηγικών όπως: 

•Πολλαπλή νοηµοσύνη
•Συναρµολόγηση
•Ηχογραφηµένο υλικό
•∆ιάφορα µοντέλα
•∆ιαφορετικά εγχειρίδια
•Ποικίλο συµπληρωµατικό
υλικό
•Γωνία κατασκευών

•∆ιαρθρωµένα αποτελέσµατα
•Μαθησιακά συµβόλαια
•∆ιδασκαλία σε µικρές οµάδες
•Οµαδική έρευνα
•Εξατοµικευµένη µελέτη

•∆ιαφορετικές στρατηγικές υποβολής
ερωτήσεων
•Γωνίες ενδιαφέροντος
•Οµάδες ενδιαφέροντος
•∆ιαφορετικές οδηγίες και
καταγραφές στο ηµερολόγιο



Αυθεντική αξιολόγηση στις Ερ. Ερ.

Συλλέγονται πληροφορίες για την επίδοση του
µαθητή µέσω της παρατήρησης και ερωτήσεων
ανοικτού τύπου, που καλούν το µαθητή να
καταθέσει την προσωπική και πρωτότυπη άποψή
του (Birenbaum (1996),Keeves (1994)

Η αξιολόγηση για το µαθητή δεν είναι ένας απλός
αριθµός, αλλά ένα ολοκληρωµένο προφίλ
(Kleinasser A, Horsch, E, & Tastad, S (1993).



Έµφαση στην αξιολόγηση των διαδικασιών και όχι
µόνο των γνωστικών προϊόντων

Portfolio: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ
(ατοµικός φάκελος για τις Ερευνητικές Εργασίες)

Από την Έναρξη των Ερευνητικών
Εργασιών και αφού εξηγηθούν στους µαθητές

οι στόχοι, τι θέλουµε να πετύχουµε µαζί!

Αξιολόγηση για τη µάθηση (assessment for 
learning) (MacBeath, Swaffield)



Αξιολόγηση για τη µάθηση!

Είναι διαδικασία της αναζήτησης και ερµηνείας των
δεδοµένων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από τους

µαθητές και καθηγητές ώστε να αναδειχθεί πού
βρίσκονται οι µαθητές, πού χρειάζεται να πάνε, 
και τον καλύτερο τρόπο να φτάσουν εκεί!
•Ερωτήσεις και διάλογος στην τάξη
•Ανατροφοδότηση (Kluger, DeNisi, ;έρευνα σε 12.652 άτοµα)
•Κατανόηση των κριτηρίων και της ποιότητας
•Αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από τους συµµαθητές
•∆ιαχείριση της αξιολόγησης για τη µάθηση



Portfolio 
προσωπική διαδροµή κάθε µαθητή

Για να βοηθήσουµε τους µαθητές
να καταλάβουν τον εαυτό τους

Για να ενθαρρύνουµε τους µαθητές
στην ενεργή και κριτική µάθηση

Για να φανεί σταδιακά η ανάπτυξη και
εξέλιξη των µαθητών (αυτογνωσία, µάθηση, στόχοι, 
επαγγελµατικά σχέδια, ικανότητες)
Για να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τη συγκέντρωση στοιχείων
και να αναλάβουν την ευθύνη ανάπτυξής του, να δουν τα δυνατά
και αδύνατα σηµεία σε σχέση µε τους στόχους

Για να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί, 
µαθητές και γονείς την προσωπική διαδροµή κάθε µαθητή
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Αξιολόγηση µαθητή!



Φάκελος Επιτευγµάτων Μαθητή
(porfolio) (ΦΕΜ)

Συνειδητή και εµπρόθετη δραστηριότητα
του µαθητή

Ο µαθητής συλλέγει και οργανώνει
τεκµήρια της δουλειάς του προκειµένου
να αποδείξει τους κόπους, την
προσπάθεια του, αλλά και την ποιότητα
αυτής της προσπάθειας. (Kuhs, 1994)



Τι µπορεί να περιέχει ο ατοµικός
φάκελος του µαθητή;

1. Ένα βιογραφικό (πχ τύπου EUROPASS, απλά για να κατανοήσει ο
µαθητής τις έννοιες που εµπεριέχει ένα βιογραφικό)

2. Ηµερολόγια που πιθανώς γράφονται σε έντυπη µορφή ή ηλεκτρονικά (τι
κάναµε σήµερα, τι θα κάνουµε την επόµενη φορά, τι δυσκολίες
αντιµετώπισα;)

3. Ένας προγραµµατισµός (που µπήκε και στον οµαδικό φάκελο)
4. Οι πίνακες των αντικειµενικών κριτηρίων που συζητήθηκαν, ώστε να

µπορεί να τους έχει στη διάθεση του
5. Οτιδήποτε που θεωρεί ότι αφιέρωσε περισσότερο χρόνο για να το

υλοποιήσει (σχέδια, γραφική παράσταση, άρθρα από εφηµερίδα, από
διαδίκτυο, κοµµάτια από βιβλία, ερωτήσεις από συνέντευξη, φωτογραφίες
και ότι άλλο µπορεί να φανταστεί κανείς (τη µάνα του και τον πατέρα του!)



Θεωρία του C. Rogers

Έχει παιδοκεντρική προσέγγιση. Στο σχολείο πρέπει να κυριαρχεί ο παιδοκεντρισµός
Η διαδικασία της µάθησης είναι εσωτερική. 
Η αυτοπραγµάτωση περιλαµβάνει την συνεχή προσπάθεια του ατόµου να επιτύχει την
ανάπτυξη των δυνατοτήτων του στο έπακρο
Περιλαµβάνει τον άνθρωπο ως ολότητα
Βασική η επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, ικανότητα να «ακούς» τον άλλο, να
δέχεσαι και να δίνεις αγάπη, να εκτιµάς τον άλλο, να παρέχεις περιθώρια ελευθερίας
έκφρασης
Απαραίτητη η ελευθερία του προσώπου (ελευθερία επιλογής, προσωπική ελευθερία).
Καθένας να δέχεται τον εαυτό του και τον άλλο όπως είναι, χωρίς να προσπαθεί να τον
αλλάξει, γιατί έχει αξία ως µοναδικό πρόσωπο.
Ο ρόλος του δασκάλου είναι διευκολυντικός (διευκολύνει την µάθηση)
Η σχολική µάθηση πρέπει να συντελείται σε ατµόσφαιρα γνήσιων σχέσεων & ελευθερίας. 
«Η ελευθερία προς µάθηση απαιτεί σεβασµό και προς εκείνους που δεν επιθυµούν την
ελευθερία αυτή».
Η πιο χρήσιµη κοινωνική µάθηση είναι «η µάθηση της διαδικασίας της µάθησης» (δηλ. ένα
διαρκές άνοιγµα στην εµπειρία)



Αξιολόγηση Οµαδικής Εργασίας

Αξιολόγηση του περιεχοµένου
Αξιολόγηση της διαδικασίας

Περιγραφική αξιολόγηση
Στάσεις, διαδικασίες



∆ιαµορφωτική – Τελική Αξιολόγηση

∆ιαµορφωτική αξιολόγηση και
Τελική αξιολόγηση στο τέλος της παρέµβασης µε
αξιοποιήσιµο τρόπο τις επιτυχίες και τις αστοχίες µιας
σκόπιµης και συνειδητής διαδικασίας

αποφαίνεται για την τελική αποτίµηση του αποτελέσµατος µε
τη χρήση µιας βαθµολογικής κλίµακας, όπως είναι για
παράδειγµα η δεκάβαθµη αριθµητική κλίµακα(1-10) 

ή η πεντάβαθµη λεκτική
(άριστα, πολύ καλά, καλά, µέτρια, κάτω του µετρίου).



Αξιολόγηση των Ερ. Ερ.
α. Σε ποιους τοµείς και µε ποια κριτήρια αξιολογούνται οι Ερευνητικές Εργασίες; 
β. Η οµαδικότητα και η ατοµικότητα, το περιεχόµενο και η διαδικασία, η
αυτο-αξιολόγηση και η ετερο-αξιολόγηση τι ρόλο παίζουν; 
γ. Η τελική βαθµολογία της συνολικής εργασίας αποδίδεται ως ατοµική
στα µέλη της οµάδας; 
δ. Πώς αντιµετωπίζεται η διαφορετική συµβολή των µελών, ώστε η
βαθµολόγησή τους να είναι δίκαιη και να µην πριµοδοτεί τους
«λαθρεπιβάτες» της οµάδας;
ε. Η ετερο-αξιολόγηση των µαθητών τι ρόλο µπορεί να παίξει στη µετατροπή της
συνολικής βαθµολόγησης της κοινής εργασίας σε ατοµική βαθµολόγηση των µελών; 
στ. Τα µέλη θα (αυτο-)αξιολογούν και τη δική τους συµβολή ή µόνο θα (ετερο-) 
αξιολογούν τη συµβολή των συµµαθητών τους;
ζ. Οι µαθητικές ετερο-αξιολογήσεις θα είναι εµπιστευτικές για αξιοποίησή τους από
τον εκπαιδευτικό ή θα κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους;



Οµαδικός φάκελος



∆ιαβαθµισµένα κριτήρια

Η Μαρία αγαπά το γράψιµο. Πλησιάζει τους
στόχους που έχει θέσει για τον υπολογισµό του
εµβαδού … που ο Καθηγητής της το έθεσε, µε µια
θετική στάση, γιατί ξέρει τους τύπους….. Η Μαρία
έχει το χρόνο να σχεδιάσει τι
ακριβώς θέλει να υπολογίσει, να διαβάσει
προσεκτικά τη κλίµακα διαβαθµισµένων
κριτηρίων (rubric) του Καθηγητή της και να
σκεφτεί το θέµα.



Κριτήρια (rubrics)

Τυπικά ορίζονται ως οδηγοί αξιολόγησης, που
αποτελούνται από ειδικά εκ των προτέρων
καθορισµένα κριτήρια απόδοσης. 
Οι κλίµακες διαβαθµισµένων κριτηρίων είναι
χαρακτηριστική ειδική µορφή οργάνου
βαθµολόγησης που χρησιµοποιείται όταν
αξιολογείται η απόδοση των µαθητών ή τα
αποτελέσµατα των εργασιών (Mertler, 2001).









Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Οµάδας:
Αξιολόγηση σε Τέσσερις ∆ιαστάσεις
Αξιολόγηση Ερευνητικής ∆ιαδικασίας
Αξιολόγηση Περιεχόµενου Ερευνητικής Έκθεσης
Αξιολόγηση Γλώσσας και ∆οµής Ερευνητικής
Έκθεσης
Αξιολόγηση ∆ηµόσιας Παρουσίασης της
Οµαδικής Εργασίας



Αξιολόγηση
εγκύκλιος

(α) στην ερευνητική διαδικασία που
ακολούθησε η οµάδα 30% 

(β) στο περιεχόµενο της ερευνητικής εργασίας
30%

(γ) στη γλώσσα και τη δοµή της ερευνητικής
έκθεσης 20% και

(δ) στον τρόπο της δηµόσιας παρουσίασης της
οµαδικής εργασίας 20%. 



Κλίµακες ∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων
Αξιολόγησης (Rubrics)

κλίµακες περιγραφικής αξιολόγησης µε
διαβαθµισµένα κριτήρια αποτίµησης της
ποιότητας µιας εργασίας σε συγκεκριµένο τοµέα

Οι έξι βαθµίδες της κλίµακας από τα κάτω προς τα πάνω έχουν ως εξής: 
6η βαθµίδα: Λίαν Ανεπαρκής (βαθµός 1-5) 
5η βαθµίδα: Κάτω του Μετρίου (βαθµός 6-9) 
4η βαθµίδα: Μέτρια (βαθµός 10-13) 
3η βαθµίδα: Καλά (βαθµός 14-16) 
2η βαθµίδα: Πολύ Καλά (βαθµός 17-18) 
1η βαθµίδα: Άριστα (βαθµός 19-20) 



Α. ∆ιαδικασία της έρευνας

ο προγραµµατισµός, 
τα ερευνητικά ερωτήµατα, 
οι πηγές των δεδοµένων, 
οι µέθοδοι διεξαγωγής της
έρευνας, 
οι συσχετίσεις µεταβλητών, 
τα συµπεράσµατα, 
η τήρηση χρονοδιαγραµµάτων και
κανόνων και
η αξιοποίηση των ΤΠΕ

πρωτοτυπία,
η επιστηµονικότητα και οι
δυνατότητες αιτιολόγησης των
επιλογών στους παραπάνω
τοµείς, 

στοχαστικοκριτική θεώρηση
των διαδικασιών, των ρόλων, 
των µέσων και των
αποτελεσµάτων της
ερευνητικής εργασίας

Τι αξιολογείται; Κριτήρια αξιολόγησης



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗΜΑΘΗΤΗ ΉΉ ΜΑΘΗΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ: : 
………………………………

ΘΕΜΑΘΕΜΑ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ: : 
…………………………………………....

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣΈΡΕΥΝΑΣ (30%) (30%) 
ΛΙΑΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΗΓΕΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 
ΚΑΝΟΝΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1ΠΙΝΑΚΑΣΠΙΝΑΚΑΣ 11

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



Β. Το περιεχόµενο της Ερευνητικής
Έκθεσης

Αξιολογούνται οι γνώσεις
(factual knowledge), 
οι έννοιες, 
οι γενικεύσεις και τα
εννοιολογικά σχήµατα
(conceptual knowledge), 
οι ικανότητες (procedural
knowledge) και
οι προεκτάσεις σε καταστάσεις
της πραγµατικότητα

•ορθότητα και η πληρότητα των
γνώσεων
•οι οµαδικές ικανότητες αξιοποίησης
της γνώσης για την κατανόηση και
ερµηνεία του κόσµου, 
•η ικανότητα επίλυσης αυθεντικών
προβληµάτων και λήψης αποφάσεων
σε διληµµατικά και συγκρουσιακά
ζητήµατα, 
•σταχαστικοκριτική ανάλυση και
αποτίµηση και της δικής τους
εµπειρίας µε τις επιτυχίες και τις
δυσκολίες, τις προκλήσεις και
απογοητεύσεις, τις αντιπαραθέσεις και
τις συνθέσεις. 

Κριτήρια αξιολόγησηςΤι αξιολογείται;



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗΜΑΘΗΤΗ ΉΉ ΜΑΘΗΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ: : 
………………………………

ΘΕΜΑΘΕΜΑ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ: : 
…………………………………………....

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣΈΚΘΕΣΗΣ (30%) (30%) 
ΛΙΑΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ, 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Γ. Η γλώσσα, τα πολυτροπικά µέσα και η δοµή της
ερευνητικής έκθεσης

∆ΟΜΗ: (α) εισαγωγή στο θέµα, το σκοπό και στη σπουδαιότητα του
θέµατος, µε σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση, 
(β) παρουσίαση των υπο-θεµάτων και των κεντρικών ερωτηµάτων µε
τοποθέτηση σε φυσικο-κοινωνικό πλαίσιο,
(γ) περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών, των µέσων και των
διαδικασιών συλλογής των δεδοµένων, 
(δ) εξήγηση και αιτιολόγηση των διαδικασιών επεξεργασίας των
δεδοµένων, 
(ε) σαφή διατύπωση και κριτική των συµπερασµάτων και
(στ) αναστοχαστική κριτική του όλου εγχειρήµατος, των εµπειριών και των
ζητηµάτων που ανέκυψαν.
σηµειωτικών συστηµάτων, αναµένεται η συνδυαστική χρήση κείµενων, σχηµάτων, 
εικόνων, κίνησης, ήχου κλπ ως µέσων επικοινωνίας και έκφρασης, αλλά και ως
εργαλείων σκέψης, µάθησης και γνώσης. 

Τι αξιολογείται;



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗΜΑΘΗΤΗ ΉΉ ΜΑΘΗΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ: : 
………………………………

ΘΕΜΑΘΕΜΑ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ: : 
…………………………………………....

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣΓΛΩΣΣΑΣ, , ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΜΕΣΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ∆ΟΜΗΣ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣΕΚΘΕΣΗΣ (20%) (20%) 
ΛΙΑΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ

ΓΛΩΣΣΑ

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

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

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

4. Εξήγηση και αιτιολόγηση των διαδικασιών
επεξεργασίας των δεδοµένων

5. Σαφής διατύπωση και κριτική των συµπερασµάτων

6. Αναστοχαστική κριτική του όλου εγχειρήµατος, των
εµπειριών και των ζητηµάτων που ανέκυψαν
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ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτοµία των Ερευνητικών
Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. 
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∆. Οτρόπος παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας από
την οµάδα στο κοινό

(α) η σαφής ενηµέρωση του κοινού για τους στόχους και τις ερευνητικές
διαδικασίες, τα δεδοµένα και τα συµπεράσµατα της έρευνας, τις θέσεις της οµάδας στα
ερευνητικά ερωτήµατα και την κριτική στάση της στα διαλαµβανόµενα ζητήµατα, 

(β) η χρήση γλώσσας και των συµπληρωµατικών/ 
πολυτροπικών µέσων και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου και στις
κατάλληλες στιγµές, 

(γ) η χρήση χιούµορ, δηµιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία
και την κατάλληλη στιγµή και

δ) η ετοιµότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και
τα σχόλια του κοινού.

Τι αξιολογείται;



∆. Ο τρόπος παρουσίασης της ερευνητικής εργασίας από
την οµάδα στο κοινό -2

προσέλκυση του ενδιαφέροντος, 
η κατανόηση και ο προβληµατισµός του κοινού
ο τρόπος και τα γλωσσικά και πολυτροπικά µέσα που
επέλεξε η οµάδα για να παρουσιάσει στις υπόλοιπες
οµάδες ή σε ευρύτερο κοινό την εργασία της και να
εξηγήσει τα ερευνητικά ερωτήµατά και τη σπουδαιότητά
τους, 
τη µεθοδολογία και τη διεξαγωγή έρευνας, 
τα συµπεράσµατά, 
τις κρίσεις και τις προτάσεις της οµάδας

Κριτήρια αξιολόγησης



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗΜΑΘΗΤΗ ΉΉ ΜΑΘΗΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ: : 
………………………………

ΘΕΜΑΘΕΜΑ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ: : 
…………………………………………....

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%) (20%) 
ΛΙΑΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΑ

ΆΡΙΣΤΑ

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

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

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

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

ΠΙΝΑΚ
ΑΣ 4
ΠΙΝΑΚΠΙΝΑΚ
ΑΣΑΣ 44

ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτοµία των Ερευνητικών
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ΚΗ

∆οµή∆οµή ΕρευνητικήςΕρευνητικής ΈκθεσηςΈκθεσης

ΣΧΟΛΙΑ
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ΣΧΟΛΙΑ
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ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΧΟΛΙΑ

(1)(1)
(2)(2)

(3)(3)

(4)(4)

(5)(5)

(6)(6)

(7)(7)

(8)(8)

(1(122))

∆ΟΜΗ∆ΟΜΗ ΚΑΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ

(9)(9)

ΣΧΟΛΙΑ

(10)(10)(1(111))
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Κριτήρια
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∆ράσεις

Σκέψου

∆υνατά!

Η ερώτηση
είναι η

απάντηση

Ποια είναι
η ερώτηση;

Πότε; 
Ιστορία

Ποιοι;
Από ποιους;
Για ποιους;
Με ποιους;

Γιατί;
Αιτίες
Στόχοι
Συνέπειες
Εμπόδια
Δυσκολίες

Πού;
Χώρος
Πλαίσιο

Τι;
Τι είναι;
Σε τι αφορά;

Πώς;
Μέσα
Τρόποι
Υποδομές

Πόσο;
Αριθμοί



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

Αξιολόγηση λειτουργικότητας της Οµάδας



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

Αυτοαιολόγηση προσωπικής συµβολής στη λειτουργικότητα της
οµάδας



4 WHAT CHILDREN CAN 
DO TOGETHER 
TODAY, THEY CAN DO 
ALONE TOMORROW.

– Vygotsky, 1965

Συνεργασία!



Ατοµικός βαθµός

1.  Αξιοποίηση του προσωπικού ηµερολογίου
2. Αξιοποίηση του ατοµικού Φακέλου +σύντοµη ατοµική έκθεση
3. Η συµµετοχή

Οι ατοµικές βαθµολογίες αποκλίνουν, ανάλογα, λίγες
µονάδες πάνω ή κάτω από το γενικό βαθµό της
οµαδικής εργασίας. Εξυπακούεται ότι οι προς τα πάνω
αποκλίσεις πρέπει να είναι σε αντιστοίχηση µε τις προς
τα κάτω, ώστε ο µέσος όρος της βαθµολογίας των
µελών να µην αποκλίνει από τον γενικό βαθµό της
οµάδας.
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Ερευνητική διαδικασία * 30%= Α
Περιεχόµενο *30%  = Β
∆οµή και Γλώσσα * 20% =Γ
∆ηµόσια Παρουσίαση * 20% = ∆
ΜΟ= Σύνολο= Α+Β+Γ+∆

ΜΟ=14
Μ1=17

Μ2=10
Μ3=12

Μ4=16

(Μ1+Μ2+Μ3+Μ4)/4=ΜΟ
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∆ρ∆ρ. . ΣταµπολίδηςΣταµπολίδης ΝΝ..
ΧάλκηςΧάλκης 8, 10 8, 10 χχ. . ΘεσΘεσ..--ΜουδΜουδ..
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη
ΤηλΤηλ. 2310 365320. 2310 365320
n_stab@otenet.grn_stab@otenet.gr

ΕυχαριστΕυχαριστώώ πουπου µεµε παρακολουθήσατεπαρακολουθήσατε!!

Ποιότητα
∆ιαθεµατικότητα

Αναζήτηση
Αγάπη στον µαθητή


