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Ερευνητικές Εργασίες 

Στις Ερευνητικές Εργασίες ο μαθητής  

 
    Μαθαίνει το πως να μαθαίνει 
    Δημιουργεί 
    Συν-δημιουργεί 
 

Δημιουργούν 

        Υπεύθυνους μαθητές που συνεργάζονται, επιλύουν   

         προβλήματα και διαχειρίζονται καταστάσεις  
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Ερευνητικές Εργασίες 

Οι μαθητές  

• παίρνουν τον κύριο έλεγχο της μάθησης 

• δημιουργούν ερευνητικές εκθέσεις και τεχνήματα, επιλύουν 
προβλήματα και ερωτήματα και εξερευνούν διάφορες πτυχές της 
καθημερινής ζωής. 

• συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο πρωτοβουλιών και επιλογών  

• προσεγγίζουν βιωματικά και με διαφορετικό τρόπο τη σχολική γνώση  

• διερευνούν διεπιστημονικής φύσης ερωτήματα και πειραματισμούς 
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Είδη Ερευνητικών Εργασιών 

• Ερμηνευτικές (βιβλιογραφικές) 

 

• Περιγραφικές 

 

• Πειραματικές 

 

• Δημοσκόπηση (ερωτηματολογίου) 
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Φθίνουσα καθοδήγηση 

 

Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα 
ο μαθητής του, και όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα 
να γκρεμιστεί ενθαρρύνοντας τον μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες. 

       Νίκος Καζαντζάκης 

 

Ideal teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their 
students to cross, then having facilitated their crossing, joyfully collapse, 
encouraging them to create bridges of their own. 

                   Nikos Kazantzakis, Greek writer and philosopher 
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         Ακούω και ξεχνάω 

             βλέπω και θυμάμαι 

                   κάνω και καταλαβαίνω  
                                                                

    
      

       Κομφούκιος 
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Ακούω 

 Βλέπω 

Κάνω 

9% 

20% 

75% 

Μέθοδος Διδασκαλίας / Παραμένουσα Γνώση  
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Ακούω 

 Βλέπω 

Κάνω 

Συζητάω 

Διδάσκω 

9% 

20% 

50% 

75% 

90% 

Μέθοδος Διδασκαλίας / Παραμένουσα Γνώση  
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Ακούω 

 Βλέπω 

Κάνω 

Συζητάω 

Διδάσκω 

9% 

20% 

50% 

75% 

90% 

Ερευνητική 

Εργασία 

Μέθοδος Διδασκαλίας / Παραμένουσα Γνώση  
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Ορισμός Ομάδων 
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Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

     Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Ως προς τι ; Επιδόσεις; 

Φύλο; 

Εθνικότητα; 

Πεποιθήσεις; 

Κλίσεις; 

Δεξιότητες; 

Άλλα χαρακτηριστικά; 
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Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

     Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Τρόπος ορισμού 

1. Με κλήρωση 

Πλεονεκτήματα 

Κανείς δεν κατηγορεί την 

τύχη 

Μειονεκτήματα 

Μόνο τυχαία θα έχουμε 

ισοδύναμες ομάδες 

Περιμένης Κυριάκος  perimeniskiriakos@gmail.com 



Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

     Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Τρόπος ορισμού 

1. Με κλήρωση 

 

2. Επιλογή καθηγητή Πλεονεκτήματα 

Εξασφαλίζεται κάποιας 

μορφής ισοδυναμία 

Μειονεκτήματα 

Υπάρχουν αντιρρήσεις 

Ο καθηγητής δεν γνωρίζει 

επαρκώς τους μαθητές του 
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    Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες    

Τρόπος ορισμού 

1. Με κλήρωση 

2. Επιλογή καθηγητή 

 

3. Επιλογή από μαθητές Πλεονεκτήματα 

Μειονεκτήματα 

Οι μαθητές αισθάνονται 

ασφάλεια και οικειότητα 

Δεν υπάρχει ισοδυναμία 

Υπάρχουν συνεχώς αιτήματα αλλαγής ομάδας 

Υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 
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     Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Τρόπος ορισμού 

1. Με κλήρωση 

 

2. Επιλογή καθηγητή 

 

 

 

3. Επιλογή από μαθητές 

Πλεονεκτήματα 

Κανείς δεν κατηγορεί την 

τύχη 

Εξασφαλίζεται κάποιας 

μορφής ισοδυναμία 

Μειονεκτήματα 

Μόνο τυχαία θα έχουμε 

ισοδύναμες ομάδες 

Υπάρχουν αντιρρήσεις 

Ο καθηγητής δεν γνωρίζει 

επαρκώς τους μαθητές του 

Οι μαθητές αισθάνονται 

ασφάλεια και οικειότητα 

Δεν υπάρχει ισοδυναμία 

Υπάρχουν συνεχώς αιτήματα 

αλλαγής ομάδας 

 Υπάρχουν απομονωμένοι  

μαθητές 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 
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Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

     Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Εργαλείο Διαχωρισμού Ομάδων στην Ομαδοσυνεργατική Μάθηση 

Πιο συγκεκριμένα επιλέγεται για κάθε ομάδα ο βέλτιστος συνδυασμός 
μαθητών με κύρια χαρακτηριστικά τον ρόλο, τις επιδόσεις, το φύλο και το 
νοητικό στυλ σκέψης και μάθησης κατά σειρά προτεραιότητας. 
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Τρόποι Συνεργασίας Ομάδων 
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Τρόποι συνεργασίας ομάδων 

• Τι είναι η ατομική εργασία; 

• Τι είναι η «ομαδική» εργασία; 

• Τι είναι η ομαδική εργασία; 
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• Τι είναι η ομαδοσυνεργατική εργασία; 

Τρόποι συνεργασίας ομάδων 
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Η στρατηγική Jigsaw (συναρμολόγηση) χρησιμοποιείται όταν απαιτείται 
συνεργασία μεταξύ μελών διαφορετικών ομάδων που έχουν τον ίδιο ρόλο 

Τρόποι Συνεργασίας Ομάδων - Jigsaw 
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Τρόποι Συνεργασίας Ομάδων - Jigsaw 
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Τρόποι Συνεργασίας Ομάδων - Jigsaw 
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Τρόποι Συνεργασίας Ομάδων - Jigsaw 
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Α. Πρώτη Φάση:  
Γενικός Προγραμματισμός στην Ολομέλεια του Τμήματος 

• Θέμα της έρευνας 
     Θέμα, σκοπός, ερευνητικό ερώτημα 
 

• Συγκρότηση των ομάδων 
       Βασική προυπόθεση για επιτυχημένη  
       ερευνητική εργασία  

 
• Προγραμματισμό της έρευνας 
     Κατανομή του χρόνου στις ερευνητικές φάσεις 
 

• Επιστημολογική ταυτότητα της Ερευνητικής Εργασίας,  
     Συνδέσεις με τους επιστημονικούς κλάδους που διδάσκονται στο σχολείο 
 

• Είδος της ερευνητικής προσέγγισης 
     Ερμηνευτική, περιγραφική, πειραματική, και δημοσκοπική έρευνα 

  
• Αξιολόγηση της Ερευνητικής Εργασίας 
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Β. Δεύτερη Φάση:  
Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας 

Προγραμματισμός 

• Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν σχετική βιβλιογραφία 

      Όχι συραφή πληροφοριών 

• Κατανομή και διασφάλιση χώρων και εκπαιδευτικών πόρων 
του σχολείου 
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Γ. Τρίτη Φάση:  
Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων 

Συλλογή Δεδομένων 

• Εντός της τάξης όσον αυτό είναι δυνατό. 

     ( Όχι τόσο τη συλλογή όσο την επεξεργασία ) 

• Αντιμετώπιση του προβλήματος της άνισης  

     συμμετοχής και συμβολής των μελών στην ομάδα 

• Τήρηση προσωπικού ημερολογίου και ατομικού φακέλου 

 

Επεξεργασία Δεδομένων 

• Κυρίως εντός της τάξης 

• Διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής όλων των μελών και  

     της γνησιότητας της ομαδικής εργασίας 
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Η Αξιολόγηση των Ερευνητικών Εργασιών 
Ρουμπρίκες Αξιολόγησης 
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Η Παρουσίαση της  
Ερευνητικής Εργασίας  
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Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού 

Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση 
τρόπων αναπαράστασης των γνώσεων 
 
Στηρίζει τους μαθητές στην προετοιμασία 
για την παρουσίαση της ερευνητικής 
εργασίας και του τεχνήματος τους 
 
Βοηθά τους μαθητές να αξιοποιήσουν την 
εμπειρία τους από τις δοκιμαστικές 
παρουσιάσεις της εργασίας και του 
τεχνήματος τους 
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Ο Ρόλος των μελών της ομάδας 
Οι μαθητές αξιοποιούν τρόπους για την  
• παρουσίαση του θέματος 
  
• του σκοπού 

 
• των κεντρικών ερωτημάτων  

 
• των διαδικασιών συλλογής και  
      επεξεργασίας των δεδομένων  

 
• των συμπερασμάτων τους  
 
Με την εμπειρία των δοκιμαστικών παρουσιάσεων καταλήγουν στους 
αποτελεσματικότερους τρόπους για την  παρουσίασης της έρευνας και του 
τεχνήματος τους 
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Οργάνωση ειδικής ημερίδας 

Οι μαθητές παρουσιάζουν στην σχολική κοινότητα, στους γονείς και σε 
μέλη της τοπικής κοινότητας της ερευνητικές εργασίες τους 

Οργανώνεται έκθεση των τεχνημάτων των μαθητών  
  

Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας  
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Παράδειγμα προς αποφυγή 
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 Ψηφιακά Μέσα Παρουσίασης  
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

Προγράμματα παρουσιάσεων 

Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου  

Προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων 
και δημιουργίας διαγραμμάτων   

Προγράμματα δημιουργίας Slideshow  

Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας  

Προγράμματα επεξεργασίας Video  

Προγράμματα εφαρμογών προσομοίωσης   

Προγράμματα Web 2.0 όπως Wikis, Blogs, Skype κλπ…   
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Μπορεί να είναι ελεύθερο λογισμικό ή το γνωστό πρόγραμμα 
power point της microsoft 
  
Βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουμε  
• Δημιουργία διαφανειών και διατάξεων τους. 
• Μορφοποίηση κειμένων. 
• Εισαγωγή πινάκων, γραφημάτων, εικόνων, ήχων και βίντεο. 
 
Υπάρχουν αρκετά πρότυπα σχεδίασης. 
 
Στους μαθητές αρέσει να ασχολούνται με τις διάφορες  
μεταβάσεις διαφανειών και εφέ κινήσεων των μερών της  
διαφάνειας. 
 
Βασική αρχή η απλότητα και η δύναμη της εικόνας. 

  

  

Προγράμματα παρουσιάσεων 
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Στόχος είναι να μάθουν οι μαθητές  

τα βασικά της καλής παρουσίασης  

κρατώντας απλότητα  

ισορροπία και ομοιομορφία  
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Γίνεται οπτικοί 

Περιμένης Κυριάκος  perimeniskiriakos@gmail.com 



Αφήστε την εικόνα να πει την ιστορία  
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Τι θα χρειαστούν 
τις επόμενες 6 
μέρες; 
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Τι θα χρειαστούν 
τις επόμενες 6 
εβδομάδες; 
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Τι θα χρειαστούν 
τους επόμενες 6 
μήνες; 

Περιμένης Κυριάκος  perimeniskiriakos@gmail.com 



Προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου   

Οι μαθητές γνωρίζουν να γράφουν και να μορφοποιούν 
ένα κείμενο στον υπολογιστή; 
 
Η απάντηση είναι όχι. 
 
Πρέπει να γνωρίζουν 
 
• Βασική μορφοποίηση κειμένου 
• Μορφοποίηση στηλών  
• Εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνων, γραφημάτων  
       και πινάκων 
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Προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας 
 δεδομένων και δημιουργίας διαγραμμάτων   

 Μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα 

στατιστικής ή μια πιο απλή έκδοση τέτοιων 

προγραμμάτων όπως είναι το excel. 

 

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν 

 

• Βασικές συναρτήσεις  

 

• Δημιουργία πιτών και ραβδογραμμάτων 

 

• Η εμπειρία του word βοηθάει πάρα πολύ στην 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του 

προγράμματος καθώς επίσης και στη 

μορφοποίηση. 
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Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας  

 
Οι μαθητές θα χρειαστεί να επεξεργαστούν 
εικόνες και φωτογραφίες από 
 
• Τις διάφορες πληροφορίες που συλλέγουν  
 
• Τις διάφορες δραστηριότητες  
      που πραγματοποιούν 
 
• Την πορεία κατασκευής του τεχνήματος 
τους. 

 
Απλά προγράμματα εύκολα στην εκμάθηση 
μπορούν να παρέχουν τις δυνατότητες που 
απαιτούνται  
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Προγράμματα δημιουργίας Slideshow  

Μας δίνουν δυνατότητα να δημιουργήσουμε βίντεο από 
στατικές εικόνες και φωτογραφίες  
Το αποτέλεσμα είναι πιο εντυπωσιακό όταν 
 
• Δίνουμε κίνηση στη στατική εικόνα  

 
• Βάζουμε μουσική επένδυση  

 
• Βάζουμε τίτλους και υπότιτλους  

 
• Εναλλάσσουμε με εφέ τις εικόνες 
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Προγράμματα επεξεργασίας Video  

Μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν έτοιμο βίντεο  
ή βίντεο που δημιούργησαν οι ίδιοι 
  
Υπάρχουν απλά προγράμματα επεξεργασίας αλλά και 
προγράμματα που αγγίζουν τα όρια των επαγγελματικών. 
 
Όποιο πρόγραμμα και αν χρησιμοποιήσετε μείνετε μόνο στο  
• Να μάθουν να κόβουν και να ράβουν βίντεο  
• Να ενσωματώνουν εφέ μετάβασης μεταξύ των  
      διαφορετικών κομματιών  
• Να εξάγουν το βίντεο στο συγκεκριμένο format που  
      τους εξυπηρετεί  
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Προγράμματα εφαρμογών  

προσομοίωσης   

Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που εξετάζεται στην ερευνητική 

εργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προγράμματα προσομοίωσης 

 

Παραδείγματος χάρη αν χρειαζόμασταν κάποιες ηλεκτρικές μετρήσεις θα 

μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης ενός 

εικονικού ηλεκτρονικού εργαστηρίου όπως είναι το  TINA ή το EWB.  

 

Ιδίως για τα σχολεία στα οποία δεν υπάρχουν εργαστήρια εκτός από τα 

εργαστήρια φυσικών επιστημων και πληροφορικής, τα εικονικά 

προγράμματα προσομοίωσης μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να 

πραγματοποιήσουν πειραματικές μετρήσεις.   
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Ανάλυση Συμπεριφοράς Ακροατών   

Μέχρι 5 ακροατές   

Δείξτε το περιβάλλον της παρουσίασης    

Παρατηρήστε την συμπεριφορά τους    

Αν έχετε από 2 τουλάχιστον τις ίδιες παρατηρήσεις πρέπει 
να αναθεωρήσετε τον σχεδιασμό σας 

Μάθετε από αυτό…    
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 Αποτελεσματικότητα  

 (Effectiveness) 

 Doing the right thing 

 

 Αποδοτικότητα  

 (Efficiency) 

 Doing the thing right 
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Ευχαριστώ πολύ 
 

perimeniskiriakos@gmail.com 
 

Περιμένης Κυριάκος 
Καθηγητής Τεχνολογίας 

 Υπ/ντής  3ου ΓΕΛ Κερατσινίου 
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