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ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ ηηρ Α΄ ηάξηρ 

Γενικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ 2011-2012 

 

αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

ηεο Α΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ.   

 

 

1. Καθιέπωζη ηων Δπεςνηηικών Δπγαζιών ζηην Α΄ ηάξη Γενικού Λςκείος 

Από ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012 εηζάγνληαη ζηελ Α΄ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ νη 

Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (project) σο δηαθξηηή ελόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, πνπ 

πινπνηεί βαζηθέο αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, όπσο απηέο εμεηδηθεύνληαη ζην βηβιίν 

εθπαηδεπηηθνύ κε ηίηιν «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο», πνπ 

είλαη ήδε δηαζέζηκν ζε ςεθηαθή κνξθή ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ςεθηαθνύ ζρνιείνπ 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr). 

ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ κπνξνύλ θαη’ αξρήλ λα 

ζπκκεηέρνπλ, νη θαζεγεηέο Λπθείνπ όλων ηων ειδικοηήηων θαη πξνο ηνύην ε 

Δξεπλεηηθή Δξγαζία νξίδεηαη σο «πξώηε αλάζεζε» όισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Ωζηόζν ε 

εηδηθόηεηα ή νη εηδηθόηεηεο (ζε πεξίπησζε ζπλ-επίβιεςεο) πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ 
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επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο θάζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θα ππέπει να είναι 

ζςναθήρ κάθε θοπά με ηο ςπό ππαγμάηεςζη θέμα. Σε ζπλάθεηα απηή ηελ θξίλεη ν 

ζύιινγνο δηδαζθόλησλ. 

 

2.  Ππόηαζη και Έγκπιζη Δπεςνηηικών Θεμάηων   

Καηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, εληόο ηνπ πξώηνπ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ 

επηεκβξίνπ ζπλέξρεηαη ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ ζε εηδηθή ζπλεδξία γηα λα εγθξίλεη ηα 

ζέκαηα ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα πξνηαζνύλ ζηνπο καζεηέο 

ηεο Α΄ Λπθείνπ γηα λα επηιέμνπλ εθείλν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Σα πξνηεηλόκελα ζέκαηα ζα 

πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαηά ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηώλ θαη λα ηνπο εκπιέθνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηεξεύλεζεο, αμηνπνηώληαο ην 

πεξηερόκελν, ηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα θαη ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

δηδαζθόκελσλ καζεκάησλ.  

Δπνκέλσο, ε ζπζρέηηζε πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηώλνπλ νη καζεηέο κε 

ελόηεηεο ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη είλαη βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

ζεκάησλ. Οη πξνηάζεηο ησλ ζεκάησλ πξέπεη λα γίλνληαη από έλαλ ή ην πνιύ δύν 

θαζεγεηέο δηαθνξεηηθώλ καζεκάησλ (ζε πεξίπησζε ζέκαηνο πνπ απαηηεί δηεπηζηεκνληθή 

δηεξεύλεζε) νη νπνίνη ηαπηόρξνλα κε ηελ πξόηαζή ηνπο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε 

ηεο επίβιεςήο ηνπ εθόζνλ ηειηθά εγθξηζεί ε πξόηαζή ηνπο από ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ 

θαη ζπγθεληξώζεη ηνλ νξηδόκελν παξαθάησ ειάρηζην αξηζκό πξνηηκήζεσλ από ηνπο 

καζεηέο. Σνπιάρηζηνλ κηα από ηηο πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα αλαηίζεηαη 

(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πεξίπησζε ηεο ζπλ-επίβιεςεο) ζε εθπαηδεπηηθνύο από ηοςρ 

κλάδοςρ ΠΔ02, ή ΠΔ03, ή ΠΔ04. Δπηπιένλ ζα πξέπεη απαξαηηήησο ηα ζέκαηα πνπ ζα 

πξνηαζνύλ λα εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε ηξεηο από ηνπο επόκελνπο θύθινπο: α) 

«Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο», β) «Σέρλε θαη Πνιηηηζκόο», γ) «Μαζεκαηηθά, 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγία» θαη δ) «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ή λα 

ζπλδπάδνπλ θάπνηνπο από απηνύο. Απηό δηαζθαιίδεη ηε δηαζπνξά ηεο ζεκαηνινγίαο θαη 

ηνλ απνθιεηζκό ηεο ζεκαηηθήο κνλνκέξεηαο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ.  

ηηο πξνηάζεηο θάζε επόκελνπ ηεηξακήλνπ πξνηείλνληαη θαη εγθξίλνληαη εθ λένπ 

δηαθνξεηηθά ζέκαηα, θξαηώληαο σζηόζν πάληνηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηαλνκήο, ώζηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Λύθεην νη καζεηέο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

εκπιαθνύλ ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν δηαθνξεηηθήο θύζεο θαη ζηόρεπζεο ζέκαηα.  

Ο ζύιινγνο ζπδεηά, ηξνπνπνηεί θαη εγθξίλεη ηνλ αλαγθαίν αξηζκό ζεκάησλ θαη νξίδεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα πινπνηήζνπλ θαζέλα από απηά, πξνζδηνξίδνληαο θαη ηηο 
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δηδαθηηθέο ώξεο εθάζηνπ (ζε πεξίπησζε ζπλ-επίβιεςεο από δπν εθπαηδεπηηθνύο π.ρ. 1 

ώξα ζηνλ έλα θαη 2 ώξεο ζηνλ άιιν). ε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ πξνηάζεσλ από 

απηέο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ, ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ επηιέγεη θαηά 

πιεηνςεθία ηα επηθξαηέζηεξα ζε ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό, ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ 

ιεηηνπξγηθέο νκάδεο θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ δελ ζα μεπεξλνύλ ηνπο 20 καζεηέο θαη 

δελ ζα είλαη κηθξόηεξεο από 16 καζεηέο. Έηζη εάλ γηα παξάδεηγκα έλα Λύθεην έρεη 65 

καζεηέο ζηελ Α΄ Λπθείνπ κπνξεί λα πξνηείλεη έσο ηέζζεξα ην πνιύ ζέκαηα (έλα από 

θάζε ζεκαηηθό θύθιν). Αληίζεηα ζε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ πξνηεηλόκελσλ 

ζεκάησλ δελ επαξθεί ζπκπιεξώλεηαη κε αλάζεζε ζε εθπαηδεπηηθό ή εθπαηδεπηηθνύο (σο 

ζπλ-επίβιεςε) νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ λα δηακνξθώζνπλ ζρεηηθή πξόηαζε.  

ε πεξίπησζε κηθξώλ Λπθείσλ ή ύπαξμεο ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα κόλν Λπθεηαθώλ 

ηάμεσλ κε ιίγνπο καζεηέο (ιηγόηεξνπο από 16) πξνζθέξνληαη σο επηινγέο δπν κόλν 

ζέκαηα θαη πινπνηείηαη κόλν έλα, απηό πνπ πιεηνςεθεί κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

καζεηώλ. 

Η εηζήγεζε ησλ ζεκάησλ πξνο ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ από ηνπο πξνηείλνληεο 

εθπαηδεπηηθνύο γίλεηαη εγγξάθσο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλεκκέλνπ εληύπνπ. 

 

3. Οπιζμόρ ςνηονιζηή ηων Δπεςνηηικών Δπγαζιών 

ηελ ίδηα ζπλεδξία ν ύιινγνο Γηδαζθόλησλ νξίδεη ηνλ Τπνδηεπζπληή ή άιινλ έκπεηξν 

θαζεγεηή σο ζςνηονιζηή ησλ πξαγκαηνπνηνύκελσλ αλά ηεηξάκελν Δξεπλεηηθώλ 

Δξγαζηώλ, κε θύξην ξόιν ηνλ πξνγξακκαηηζκό ρξήζεο ρώξσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπώλ 

πόξσλ πνπ δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα από ηηο δηάθνξεο εξεπλεηηθέο νκάδεο. Ο 

ζπληνληζηήο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε αλάιεςεο άιισλ εμσδηδαθηηθώλ 

θαζεθόλησλ. Γηα ηηο πηζαλέο εθηόο ζρνιείνπ επηζθέςεηο ησλ εξεπλεηηθώλ καζεηηθώλ 

νκάδσλ, θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηζρύνπλ νη ζρεηηθέο κε ηηο ππόινηπεο 

επηζθέςεηο πξνϋπνζέζεηο. Η αλάινγε δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ζεκάησλ ηνπ δεπηέξνπ 

ηεηξακήλνπ γίλεηαη έσο ηελ 20ε Γεθεκβξίνπ. 

 

4. Δπιλογή Θέμαηορ από ηοςρ Μαθηηέρ 

Οη καζεηέο αθνύ ελεκεξσζνύλ γηα ηα πξνηεηλόκελα ζέκαηα, κε όπνην ηξόπν ν 

ύιινγνο Γηδαζθόλησλ θξίλεη πξνζθνξόηεξν δειώλνπλ ην ζέκα ηεο πξώηεο θαη ηεο 

δεύηεξεο πξνηίκεζήο ηνπο. Καιό είλαη λα ελζαξξπλζνύλ νη καζεηέο λα δειώζνπλ ην 

ζύλνιν ησλ πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ώζηε λα 

απνθεπρζνύλ θαηλόκελα ππεξζπγθέληξσζεο ζε νξηζκέλα κόλν ζέκαηα. Ο ζπληνληζηήο 
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πνπ έρεη νξηζζεί από ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ (βιέπε παξαπάλσ) θξνληίδεη ώζηε ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ λα θαηαλεκεζεί ζηελ εξγαζία ηεο πξώηεο ή ην πνιύ ηεο 

δεύηεξεο πξνηίκεζήο ηνπο.  

Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αθνινπζεζεί ε εμήο δηαδηθαζία. Δάλ θάπνηα εξγαζία 

ζπγθεληξώζεη ηελ πξώηε πξνηίκεζε πεξηζζνηέξσλ από 20 καζεηώλ ηόηε νη 

πιενλάδνληεο πξνζδηνξίδνληαη κε θιήξσζε θαη αλαθαηαλέκνληαη ζε εξγαζία ηεο 

δεύηεξεο πξνηίκεζήο ηνπο. Απηνί νη καζεηέο ην εξρόκελν ηεηξάκελν έρνπλ 

πξνηεξαηόηεηα ζηελ επηινγή ηεο εξγαζίαο κε ηελ νπνία ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ. Δάλ 

θάπνην ζέκα ζπγθεληξώζεη ην ελδηαθέξνλ (σο πξώηε επηινγή) αξθεηώλ καζεηώλ ώζηε 

λα δεκηνπξγεζνύλ δπν ηκήκαηα (δειαδή 32 καζεηέο) γηα απην ηόηε επηιέγνληαη 20 

καζεηέο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο θαη νη ππόινηπνη αληηκεησπίδνληαη σο 

ππεξάξηζκνη πνπ πξέπεη λα αλαθαηαλεκεζνύλ ζηα ζέκαηα ηεο δεύηεξεο επηινγήο ηνπο. 

Σέινο, εάλ νξηζκέλνη καζεηέο επηιέμνπλ ζέκα ην νπνίν δελ θαηαζηεί δπλαηό λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ ηνπ νξίνπ ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ καζεηώλ (16 καζεηέο αλά 

εξγαζία) θαινύληαη λα επηιέμνπλ κεηαμύ ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία δελ έρεη θαιπθζεί ν 

κέγηζηνο αξηζκόο ζέζεσλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη ελ ιόγσ καζεηέο έρνπλ 

πξνηεξαηόηεηα (θαη κάιηζηα κεγαιύηεξε από όηη ε πξνεγνύκελε θαηεγνξία) ζηελ επηινγή 

ζέκαηνο θαηά ην δεύηεξν ηεηξάκελν. Ωζηόζν ν ζπληνληζηήο κπνξεί λα επηιέμεη 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα θαηαλνκήο πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηελ αξρή πνπ πξν-αλαθέξζεθε, 

δειαδή ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ λα ηνπνζεηεζεί ζε ζέκα ηεο πξώηεο ή 

ηεο δεύηεξεο επηινγήο ηεο. 

Η δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ καζεηώλ ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο ηεο δεύηεξεο εβδνκάδαο από ηελ έλαξμε ηνπ 

δηδαθηηθνύ έηνπο. 

 

5. Καθιέπωζη Εώνηρ Δπεςνηηικών Δπγαζιών ζηο Ωπολόγιο Ππόγπαμμα 

Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην ζπλερόκελνπ ηξίσξνπ. 

Όπνπ ηνύην δελ είλαη εθηθηό, νξίδεηαη ζπλερόκελν δίσξν θαη κία ώξα ηελ ίδηα ή 

δηαθνξεηηθέο εκέξεο, αλάινγα, κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο. ε 

θάζε πεξίπησζε ε ξύζκηζε ησλ δσλώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ πινπνηείηαη ε 

εξεπλεηηθή εξγαζία ελαπόθεηηαη ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ. 
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6. Γημόζια παποςζίαζη Δπεςνηηικών Δπγαζιών από Μαθηηικέρ Ομάδερ 

 Όηαλ νινθιεξσζνύλ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο, ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, νη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ νξγαλώλεηαη από ην ζρνιείν ζηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα κε ηε ζπκκεηνρή εμσηεξηθώλ πξνζθεθιεκέλσλ (π.ρ. εηδηθνύο επηζηήκνλεο, 

θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θιπ), όπνπ ηνύην θξίλεηαη ζθόπηκν από ηνλ ύιινγν 

Γηδαζθόλησλ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, είλαη 

δπλαηόλ λα ππνβιεζνύλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξσηήζεηο από καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο 

θαη επηζθέπηεο. Καηά ηελ εκέξα παξνπζίαζεο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ κπνξεί λα 

γίλεη θαη ζρεηηθή έθζεζε ζην ζρνιείν.   

 

7. Αξιολόγηζη Δπεςνηηικών Δπγαζιών 

Μεηά θαη ηελ παξνπζίαζε, νη καζεηηθέο νκάδεο θάζε εξεπλεηηθνύ ζέκαηνο ππνβάιινπλ 

πξνο αμηνιόγεζε ηνλ νκαδηθό θάθειν ηεο Δξεπλεηηθήο ηνπο Δξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη 

(α) επεςνηηική έκθεζη γηα ην ζέκα πνπ κειέηεζαλ, ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινύζεζαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, (β) έλα ζρεηηθό κε ην ζέκα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο ηέσνημα (αθίζα, ηζηνζειίδα, βίληεν, πόζηεξ, θπιιάδην, θαηαζθεπή, 

θιπ) θαη (γ) ό,ηη άιιν ζςμπληπωμαηικό ςλικό ζρεηηθό κε ηελ όιε εξγαζία ηνπο θξίλνπλ 

ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.  

πγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ αμηνιόγεζε παξέρνληαη ζην βηβιίν εθπαηδεπηηθνύ «Η 

Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο», όπνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη 

δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ θάζε καζεηηθήο νκάδαο 

ζε ό,ηη αθνξά (α) ζηελ επεςνηηική διαδικαζία πνπ αθνινύζεζε ε νκάδα, (β) ζην 

πεπιεσόμενο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, (γ) ζηε γλώζζα και ηη δομή ηεο εξεπλεηηθήο 

έθζεζεο θαη (δ) ζηνλ ηπόπο ηηρ δημόζιαρ παποςζίαζηρ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Οη 

ηνκείο ηεο «εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη ηνπ «πεξηερνκέλνπ» αμηνινγνύληαη κε 

ζπληειεζηή βαξύηεηαο 30% ν θαζέλαο, ελώ νη δύν επόκελνη («Γιώζζα/δνκή» θαη 

«παξνπζίαζε») κε ζπληειεζηή 20% ν θαζέλαο. Σν βηβιίν εθπαηδεπηηθνύ θάλεη αλαιπηηθή 

αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο, ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηνκείο αμηνιόγεζεο, θαζώο επίζεο  θαη 

ζηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ηεο αηνκηθήο ζπκβνιήο θάζε καζεηή ζην 

νκαδηθό έξγν ρσξηζηά θαη ηελ αηνκηθή ηνπ βαζκνιόγεζε.  

Η γεληθή βαζκνινγία ηνπ θάζε καζεηή ζην κάζεκα ηεο «Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο» 

πξνθύπηεη σο ν κέζνο όξνο ηεο αληίζηνηρεο βαζκνινγίαο ηνπ ζηα δπν ηεηξάκελα. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δελ πξνάγεηαη ζηελ επόκελε ηάμε θαη δελ έρεη 

πξνβηβάζηκν βαζκό ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, επηιέγεηαη ην ζέκα ζην νπνίν πζηέξεζε 



 6 

πεξηζζόηεξν (από ηα δπν κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο) θαη ν επηβιέπσλ εθπαηδεπηηθόο ηνπ νξίδεη ηκήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο πνπ θξίλεη όηη πξέπεη λα επεμεξγαζηεί εθ λένπ. Σν επηέκβξην ππνβάιιεη 

δηνξζσκέλε ηελ εξγαζία ηνπ καδί κε ην πξνζσπηθό ηνπ εκεξνιόγην θαη ηνλ αηνκηθό ηνπ 

θάθειν πξνο επαλα-αμηνιόγεζε. 

 

8. Ανάπηηζη ζηο Γιαδίκηςο ηων Δπεςνηηικών Δπγαζιών 

Γηα επξύηεξε δηάρπζε ησλ καζεηηθώλ εξγαζηώλ, κεηά ηε δεκόζηα παξνπζίαζε ηνπο, 

αλαξηώληαη ζην δηαδίθηπν (ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ), αλαγξάθνληαο ηα νλόκαηα 

όισλ ησλ ζπληειεζηώλ, καζεηώλ θαη επηβιεπόλησλ θαζεγεηώλ. Μηα εξγαζία κπνξεί λα 

ζπγγξαθεί, κεξηθώο ή/θαη νιόθιεξε ζηα Αγγιηθά. 

Σελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ γεληθώλ αξρώλ ζηηο ζπλζήθεο ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη αλαγθώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θάλεη ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ, 

θξνληίδνληαο πξσηίζησο λα δηαζθαιίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αθώιπηε δηεμαγσγή 

θαη ζηήξημε ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ.  

 

9. Πιλοηική Δθαπμογή ηο Ππώηο Σεηπάμηνο ηος σολικού Έηοςρ 2011-2012 

Σν πξώην ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011-2012, πνπ είλαη ην πξώην ηεηξάκελν 

εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ, νξίδεηαη σο πηινηηθό. Απηό ζεκαίλεη όηη 

αθνινπζνύληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο, όπσο πξνβιέπνληαη, κέρξη ηε γεληθή αμηνιόγεζε ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο, αιιά δελ πξνβαίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ αηνκηθή αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ. Δπνκέλσο κόλν γηα ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011-2012 σο 

αηνκηθόο βαζκόο ηνπ καζεηή ινγίδεηαη ε νκαδηθή βαζκνινγία ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ. 

Από ην δεύηεξν ηεηξάκελν ηνπ 2011-2012 εθαξκόδνληαη όια θαλνληθά θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά ε αηνκηθή αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ζύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ πξνβιεπόκελα. 
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ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 ρ. Έηνο: ………….......……….                                                                                                

ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ          …………………………………………………  

Ο ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

(ΠΔ) 

ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΔ ΩΡΔ ΓΗΑ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ 

ΔΡΓΑΗΩΝ Δ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΑ ΔΣΖ 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΥΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ 

(ΦΟΡΔΑ 

ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ) 

     

  

 

   

 

 

ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

A. ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ: 

 

 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ (θξηηήξηα επηινγήο ζέκαηνο, 

ζπζρέηηζε κε δηδαζθόκελα καζήκαηα, αλακελόκελα καζεζηαθά νθέιε θ.ι.π., 

ελδεηθηηθά κέρξη 300 ιέμεηο). 

 



 8 

 

Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΘΔΙ  (κέρξη 200 

ιέμεηο) 

 

 

 

Γ. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (κέρξη 200 ιέμεηο) 

 

 

 

Δ. ΠΟΡΟΙ – ΤΛΙΚΑ – ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
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η. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ., Σκήκα Α΄ 

 Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. 

 Γ/λζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθώλ ρνιείσλ 

 Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 

 ΔΠΔΓ 

 

Ζ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΥΡΗΣΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 


