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ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των Επαγγελµατικών  
             Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και  Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)  
 

 
Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σας αποστέλλουµε την Πράξη (22/02-09-2008, θέµα 4ο ) 
η οποία περιέχει οδηγίες του Π.Ι. σχετικά µε τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των 
ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2008 – 2009. 

 

 

                                                           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Βαθµός Ασφαλείας ................... 

 
Μαρούσι   21  - 11 - 08 
Αριθ. Πρωτ.150530/Γ2 
Βαθ. Προτερ. : 

*   Περιφερειακές ∆/νσεις   
    Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης 
*   ∆/νσεις ∆.Ε. της χώρας 
*   Γραφεία Ε.Ε. 
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.) 
*   Ηµερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.  
     και ΕΠΑ.Σ. όλης της χώρας   
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε. και  
    Γραφείων ΕΕ) 
*   Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας 
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.) 
*   Σιβιτανίδειος Σχολή  
    (Θεσσαλονίκης 150, 176 10  
    Καλλιθέα) 
*   Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  
    (µέσω ∆/νσεων ∆.Ε.) 

ΠΡΟΣ : 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  
Τµήµα Β΄ ΤΕΕ,  
Μεσογείων 400, 
153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΙΝ.: 
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Μάθηµα:  
 

ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας 
 

∆ιδακτικές Οδηγίες 
 

 
 1. Βασικός Σκοπός – Ειδικότεροι Στόχοι 
Το µάθηµα «ΣΕΠ (Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός) - Περιβάλλον 
Εργασίας» στοχεύει:  

• να βοηθήσει τους µαθητές και τις µαθήτριες στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελµατικές επιλογές τους, και  

• να τους στηρίξει, επίσης, στην προσπάθεια για µια πορεία δια βίου 
ανάπτυξης και, ειδικότερα, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (Life 
skills).  
Επισηµαίνεται ότι ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 

επιδιώκει να βοηθήσει τους µαθητές και τις µαθήτριες, κατά τα διάφορα 
στάδια της ανάπτυξής τους, να αναπτύξουν τον εαυτό τους και τις δεξιότητές 
τους πολύπλευρα, να συσχετίσουν τις επιθυµίες τους µε την πραγµατικότητα, 
να οργανώσουν τις προσπάθειές τους και να σχεδιάσουν το µέλλον τους 
διεκδικώντας το δικό τους χώρο στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Η πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού επιχειρείται µέσα από τους 
τέσσερις, διεθνώς καθιερωµένους, στόχους του Σ.Ε.Π., οι οποίοι είναι:   
� Αυτογνωσία, που σχετίζεται µε τη διαδικασία στήριξης των µαθητών στην 
προσπάθειά τους για αυτοεξερεύνηση, αλλά και παροχής βασικών 
ευκαιριών προς αυτούς για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.   

� Πληροφόρηση, µε την παράλληλη ενθάρρυνση των µαθητών να 
αναπτύξουν ενεργό ρόλο στην αναζήτηση πηγών πληροφοριών 
(αυτοπληροφόρηση), να διαβάζουν κριτικά τις πληροφορίες, να 
αποφεύγουν τη στενή πληροφόρησή τους επιδιώκοντας την ευρύτερη 
ενηµέρωσή τους σε κοινωνικο-οικονοµικά ζητήµατα. Με την έννοια αυτή ο 
στόχος της Πληροφόρησης αποφεύγει τη στενή πληροφόρηση και παίρνει 
τη διάσταση της Κριτικής Κοινωνιογνωσίας.   

� Λήψη Απόφασης, µε επιδίωξη να βοηθηθούν οι µαθητές να 
συνειδητοποιούν τους παράγοντες που υπεισέρχονται στη διαδικασία της 
λήψης αποφάσεων, αλλά και να βοηθηθούν να παίρνουν αποφάσεις µέσα 
από το δηµιουργικό συνδυασµό στοιχείων του εαυτού τους και της γύρω 
εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πραγµατικότητας.  

� Μετάβαση, µε στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιµασία των νέων για την 
εργασία και για τη ζωή του ενήλικου ανθρώπου και τη δυναµική όσο και 
κριτική προσαρµογή σε νέα δεδοµένα.  

 
Οι ειδικότερα στόχοι για το συγκεκριµένο µάθηµα στην Α΄ τάξη ΕΠΑΛ 

επιδιώκουν: 

•   Την ενεργοποίηση των µαθητών και την εµπλοκή τους σε µαθησιακές 
διαδικασίες (µε βάση τις αρχές που προωθούν την κριτική και συνεργατική 
µάθηση) µέσα από τις οποίες θα ανακαλύπτουν και θα αποκτούν τη γνώση 
και, ειδικότερα, τη γνώση και τις πληροφορίες που αφορούν στις σύγχρονες 
συνθήκες εργασίας.  

•  Την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.  
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• Την ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.  

• Την καλλιέργεια της γραπτής έκφρασης. 

• Την αξιοποίηση πηγών πληροφόρησης και την κριτική ανάγνωση της 
πληροφορίας.  

• Την ανάπτυξη υπευθυνότητας και ανάληψης πρωτοβουλιών.  

• Την καλλιέργεια διαπροσωπικών  και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  

• Την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης.  
Σηµειώνεται ότι οι βασικοί στόχοι του ΕΠΑΛ που επιδιώκουν, ανάµεσα 

σε άλλα, και τη µείωση του φαινοµένου της σχολικής διαρροής µε την 
εφαρµογή της υποχρεωτικής δωδεκάχρονης εκπαίδευσης και την ανάπτυξη 
της απασχολησιµότητας των αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
αποτελούν κυρίαρχους στόχους κάθε µαθήµατος του ΕΠΑΛ και κυρίως του 
µαθήµατος : «ΣΕΠ-Περιβάλλον Εργασίας». 

 
2. ∆ιδακτικές µεθοδολογικές  προσεγγίσεις  
Όπως είναι γνωστό για τον ΣΕΠ, το µάθηµα αυτό στηρίζεται στη βιωµατική 

προσέγγιση στη µάθηση και στη διδασκαλία.  Αναλυτικότερα, το ζήτηµα αυτό 
της µεθοδολογίας του φαίνεται στο καινούργιο βιβλίο του  ΣΕΠ Γ΄ Γυµνασίου 
όπου, στο βιβλίο του καθηγητή, υπάρχουν αρκετές χρήσιµες οδηγίες τόσο για 
τη συµβουλευτική διάσταση του ρόλου του καθηγητή (και του ρόλου του ως 
διευκολυντή) όσο και για τη βιωµατική προσέγγιση.  
Ως προς το εργασιακό περιβάλλον, υπάρχουν πολλές µεθοδολογικές 

δυνατότητες. Για παράδειγµα, οι µαθητές/τριες, χωρισµένοι σε οµάδες µε 
υπεύθυνους καθηγητές των ειδικών µαθηµάτων (δύο για κάθε τµήµα), 
µπορούν να αναλάβουν τη διερεύνηση της αγοράς εργασίας της περιοχής 
τους, την εκπόνηση  συνδυαστικών εργασιών σχετικών µε τα αντικείµενα των 
τοµέων του κύκλου που έχει το σχολείο τους, την οργάνωση και 
πραγµατοποίηση επισκέψεων σε εργασιακούς χώρους, την ανάλυση των 
στοιχείων και πληροφοριών αυτής της επίσκεψης και τη σύνταξη 
εκθέσεων/αναφορών,  κ.ά. 
Οι έρευνες και οι εργασίες αυτές προτείνεται να πραγµατοποιούνται κυρίως 

µε τη µέθοδο του σχεδίου εργασίας (project) και τη µέθοδο της µελέτης 
περίπτωσης (case study), που βοηθούν τους µαθητές στην καλλιέργεια 
ερευνητικών και κριτικών δεξιοτήτων. 
Τα παραδοτέα του κάθε ερευνητικού (project) µπορεί να είναι, για 

παράδειγµα,  γενικές και ειδικές έρευνες, συνδυαστικές εργασίες, σχεδιασµός 
παραγωγής προϊόντος, πραγµατικά ή εικονικά έργα συνοδευόµενα από 
γραπτή εργασία, σχεδιασµός ατοµικής ή συλλογικής επιχείρησης, εκθέσεις 
µετά από επίσκεψη σε εργασιακούς χώρους, συνεντεύξεις στελεχών της 
αγοράς εργασίας κ.ά. 

Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις προκειµένου να προσεγγίσει 
αποτελεσµατικότερα ο µαθητής έννοιες που αφορούν τον εαυτό του και τις 
συνθήκες του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας είναι πολλές. Αναφέρονται 
ενδεικτικά οι παρακάτω: 
� Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων µε δηµιουργική συζήτηση που 
ακολουθεί 

� Επεξεργασία πινάκων και διαγραµµάτων, δεδοµένου ότι τα 
διαγράµµατα, µαζί µε άλλο χρήσιµο υλικό, αποτελούν κείµενα που 
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συµβάλλουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης των 
πληροφοριών.  

� Συζήτηση σε οµάδες ή και ανά ζεύγη 
� Ασκήσεις προσοµοίωσης (µε παίξιµο ρόλων, δηµιουργία σεναρίων 
µε θέµατα κυρίως σχετικά µε την απασχόληση, µε τις στερεοτυπικές 
αντιλήψεις, µε τη λήψη απόφασης, κ.ά.). 

� Συνεργασία µε φορείς απασχόλησης  
� Στρατηγικά οργανωµένες επισκέψεις σε χώρους εργασίας 
� ∆ιοργανώσεις ηµερίδων  από τους µαθητές µε προσκλήσεις ατόµων 
για ενηµέρωση για τις συνθήκες στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες, χωρισµένοι σε οµάδες, εκπονούν 

διάφορες εργασίες  χρησιµοποιώντας πληροφορίες και γνώσεις από πηγές 
εντός και εκτός σχολείου, όπως επαγγελµατικοί χώροι, βιβλιοθήκες, 
επιστηµονικά ιδρύµατα κ.ά.  Οι εργασίες που ανατίθενται στους/στις 
µαθητές/τριες σχεδιάζονται έτσι ώστε να χρησιµοποιούν οι µαθητές αρκετές 
σύγχρονες πηγές και, βεβαίως, το διαδίκτυο και τα σχολικά εργαστήρια. 
Ειδικότερα στις τεχνικές ειδικότητες τα εργαστήρια προτείνεται να έχουν 
κυρίαρχο ρόλο στην κατασκευή των έργων των µαθητών. 

Προτείνεται οι µαθητές να επιλέγουν τις θεµατικές ενότητες µε τις 
οποίες επιθυµούν να ασχοληθούν, µε βάση τα ενδιαφέροντά τους, 
καθώς και τους τοµείς και ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο 
τους.   Ο καθηγητής είναι ο συντονιστής, ο εµψυχωτής της οµάδας. Σχεδιάζει 
τις διαδικασίες της µάθησης, δηµιουργεί το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα και 
σχέσεις µε την τοπική κοινωνία / οικονοµία. Υποστηρίζει τις αποφάσεις των 
µαθητών/τριών για τις εκπαιδευτικές και συνακόλουθες επαγγελµατικές 
επιλογές τους χωρίς,  όµως, να τους καθοδηγεί µε συγκεκριµένες επιλογές. 
Ο καθηγητής επιδιώκει τη σύνδεση των δραστηριοτήτων αυτών µε το 

περιεχόµενο και άλλων ειδικών µαθηµάτων, όπως, για παράδειγµα, «Αρχές 
Οικονοµίας». «Γραφική Επικοινωνία - Σχέδιο», «Εφαρµογές Πληροφορικής», 
«Τεχνολογία, Ενέργεια και Παραγωγή», «Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων», «Χρηµατοοικονοµικά», «Επιχειρηµατικότητα και ανάπτυξη» 
κ.ά. 
 
 ΜΕΡΟΣ Α΄  
Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη εκπαιδευτικό υλικό 
σχετικά µε τον Σ.Ε.Π. για το νέο αυτό σχολείο, προτείνουµε να 
χρησιµοποιήσει ο/ο διδάσκων/ουσα τα νέα βιβλία (µαθητή-καθηγητή) της Γ΄ 
Γυµνασίου. Ενδεικτικές  θεµατικές ενότητες από τα νέα αυτά βιβλία που είναι 
ιδιαίτερα χρήσιµες είναι οι παρακάτω:  
 
1.: Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα, (µε απώτερο στόχο τη µελέτη των 
προοπτικών απασχόλησης του ΕΠΑΛ).  
Στο πλαίσιο της ενότητας δηµιουργείται το «ηµερολόγιο/ντοσιέ» κάθε µαθητή 
καθώς και  ο «ατοµικός φάκελος» portfolio, που θα αποτελέσουν τα µέσα για 
την αξιολόγηση του µαθητή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Στην 
πρώτη θεµατική προτείνεται να δοθεί έµφαση στη µέθοδο σχεδίου εργασίας 
µε βάση την Ενεργό Έρευνα µε σκοπό την ερευνητική προσέγγιση της 
σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. 
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2. Ανακαλύπτω τον Εαυτό µου, (µε σκοπό την προσωπική ανάπτυξη µέσα 
από το στόχο της Αυτογνωσίας) 
Ενδεικτικά θέµατα: Προσωπικότητα, Αυτοαντίληψη,  Αυτοεκτίµηση, 
ενδιαφέροντα, ο ελεύθερος χρόνος σε αλληλεπίδραση µε τη σχολική ζωή, 
προσωπικές και επαγγελµατικές αξίες, ικανότητες και δεξιότητες, δεξιότητες 
ζωής, αντιλήψεις για τους συνανθρώπους, στερεότυπα, διαπολιτισµική 
συµπεριφορά.  
 
3. Πληροφόρηση, (µε κυρίαρχο σκοπό τη συνειδητοποίηση της σηµασίας της 
πληροφορίας στη σηµερινή εποχή, την κριτική ανάγνωση της πληροφορίας, 
την αξία της αυτοπληροφόρησης). 
Ενδεικτικά θέµατα: Ιδιότητες που διασφαλίζουν την ποιότητα των 
πληροφοριών, εµπόδια και δυσκολίες στην πληροφόρηση, γιατί 
«αυτοπληροφόρηση» και όχι έτοιµες πληροφορίες, µορφές πληροφοριών, 
πηγές, αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών, χρήσιµες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις στο διαδίκτυο, ∆ίκτυο Νέστωρ.  
 
4. Οι Αποφάσεις στη Ζωή µας και ο σχεδιασµός του µέλλοντος, (µε 
στόχο: α) τον εντοπισµό των παραγόντων που υπεισέρχονται στη λήψη 
απόφασης, και β) την άσκηση στη λήψη αποφάσεων) 
 
5. Ο Κόσµος της Εργασίας, (µε στόχο την προετοιµασία των µαθητών για 
την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη µετάβαση στην εργασία και στη ζωή).  
Ενδεικτικά: Εξελίξεις της εποχής µας (παγκοσµιοποίηση) που επηρεάζουν την 
αγορά εργασίας, το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, άσκηση σε µορφές 
απασχόλησης, περιγραφή επαγγελµάτων και σύνδεση µε ειδικότητες του 
ΕΠΑΛ,, προετοιµασία για τη συνέντευξη, σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, 
κτλ.).  

 
Προτείνεται οι διδάσκοντες να χρησιµοποιήσουν επίσης 
συµπληρωµατικά στοιχεία από τα αναθεωρηµένα βιβλία (µαθητή-
καθηγητή της  Α΄ Γενικού Λυκείου).  
Ενδεικτικές ενότητες: «Γνωρίζω το σήµερα προβληµατίζοµαι για το αύριο», 
«Αναπτύσσοµαι δια βίου», «Το φαινόµενο της ανεργίας και πώς 
αντιµετωπίζεται», «Ταξινόµηση επαγγελµάτων».   
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
Περιγραφές επαγγελµάτων 

Μελετώνται τα αντιπροσωπευτικότερα επαγγέλµατα που αντιστοιχούν στους 
Τοµείς που έχει το ΕΠΑΛ. ∆ίνεται έµφαση στην  επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. Ιδιαίτερα χρήσιµο για τη µελέτη της θεµατικής 
«επιχειρηµατικότητα» είναι το εκπαιδευτικό υλικό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
που παρήχθη από το ΕΚΠΑ και µε απόφαση του Π.Ι. έχει εγκριθεί να 
αποσταλεί στις σχολικές βιβλιοθήκες των σχολείων. Επίσης ιδιαίτερα χρήσιµο 
είναι και το υλικό (βιβλίο µαθητή και βιβλίο καθηγητή) που διανέµεται στα 
σχολεία που υλοποιούν τη Σχολική δραστηριότητα «Οικονοµία – 
Επιχειρηµατικότητα». 

 

Αφού αναλυθούν οι προοπτικές απασχόλησης των τοµέων του ΕΠΑΛ, 
προτείνεται να αναλάβουν οι µαθητές και οι µαθήτριες εξειδικευµένα σχέδια 
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εργασίας για να µελετήσουν αντιπροσωπευτικά θέµατα των 
Τοµέων/Ειδικοτήτων και σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Το περιεχόµενο 
των σχεδίων εργασίας προτείνεται  να αποτελείται από: 

� Το αντικείµενο εργασίας (π.χ.  παραγωγή προϊόντος, παροχή 
υπηρεσίας)  

� Τις συνθήκες εργασίας (χώροι-εξοπλισµός, χρόνοι, αµοιβές, συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διαπροσωπικές 
σχέσεις) 

� Τα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά του προσωπικού (γνώσεις, 
δεξιότητες, τυπικά προσόντα, σπουδές) 

� Τις προοπτικές διάφορων θέσεων εργασίας (οικονοµικά και στατιστικά 
στοιχεία - ιδιαίτερα της περιοχής του σχολείου, τεχνολογική εξέλιξη). 

 
Επισηµαίνεται ότι, για τη διευκόλυνση των καθηγητών και µαθητών, έχει 
προταθεί η χρήση από τους καθηγητές που διδάσκουν το µάθηµα «ΣΕΠ – 
Περιβάλλον Εργασίας» τα κάτωθι βιβλία: 

� ΣΕΠ Γ΄ Γυµνασίου (βιβλίο µαθητή – καθηγητή),  
� Αναµορφωµένο βιβλίο ΣΕΠ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου  
� Εργασιακό Περιβάλλον του Τοµέα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και 
όλων των υπολοίπων Τοµέων 

� «Οικονοµία – Επιχειρηµατικότητα» που έχει εγκριθεί από το Π.Ι., για 
την  υποστήριξη της αντίστοιχης σχολικής δραστηριότητας 

� Το σύνολο των βιβλίων µε τίτλο «Επιχειρηµατικότητα» που παρήχθη  
από το ΕΚΠΑ και έχει εγκριθεί να σταλεί σε όλες τις σχολικές 
βιβλιοθήκες 

 
Σηµειώνεται ότι είναι χρήσιµο οι µαθητές να δηµιουργήσουν φάκελο (µε τη 
µορφή  πορτφόλιο/ντοσιέ ) το οποίο προτείνεται να αξιολογείται κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς κυρίως µε τη µορφή της αυτοαξιολόγησης, 
αλλά και της αλληλοαξιολόγησης (οι µαθητές/τριες αλληλοαξιολογούνται) µε 
βάση προετοιµασµένο φύλλο αξιολόγησης που θα περιλαµβάνει  στόχους 
που τίθενται εξαρχής και αξιολογεί την επιτυχία τους (ποιοτικά, ποσοτικά  και 
χρονικά). 
Επισηµαίνεται ότι, όσον αφορά στο χρόνο που θα διατίθεται για το δίωρο 
µάθηµα ΣΕΠ και Εργασιακό Περιβάλλον, προτείνεται κατά το Α΄ εξάµηνο να 
εφαρµόζεται ο ΣΕΠ, µε αναφορές πάντα στο Εργασιακό Περιβάλλον και κατά 
το Β΄ εξάµηνο το ζήτηµα του Εργασιακού Περιβάλλοντος µε αναφορές στον 
ΣΕΠ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερα η βιωµατική 
προσέγγιση του µαθήµατος και δένουν λειτουργικά τα θέµατα ΣΕΠ και 
Εργασιακού Περιβάλλοντος.  
 
Αξιολόγηση των οµαδικών και ατοµικών εργασιών των µαθητών/τριών  
Ως προς την αξιολόγηση του µαθήµατος ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας 
αναφέρουµε τα εξής:  
 

1. Στο πλαίσιο του µαθήµατος Σ.Ε.Π. οι µαθητές δεν αξιολογούνται εξαιτίας 
του σκοπού του µαθήµατος και της έµφασης στην αυτοεξερεύνηση και στην 
προσωπική ανάπτυξη –ανάπτυξη θετικής αυτοαντίληψης, υψηλότερης 
αυτοεκτίµησης, δεξιοτήτων-. Η ανάπτυξη, λοιπόν, του εαυτού δεν 
αξιολογείται µε την παραδοσιακή έννοια της αξιολόγησης.  
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2. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω σε σχέση µε τη µεθοδολογική προσέγγιση 
διδασκαλίας, στο δεύτερο τετράµηνο δίνεται έµφαση στην οργάνωση εκ 
µέρους των µαθητών/τριών ‘ερευνητικών σχεδίων’ (projects) µε τη 
µεθοδολογία της Ενεργού  Έρευνας και µε βάση τα ενδιαφέροντά τους και 
τις ειδικότητες που τους αφορούν. Τα ερευνητικά σχέδια εκπονούνται σε 
οµαδικό επίπεδο, χωρίς να αποκλείεται η εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας 
σε ατοµικό επίπεδο.  
3. Προβλέπεται να υπάρχει τελική αξιολόγηση των µαθητών µε βάση την 
ποιότητα των ερευνητικών σχεδίων που θα παρουσιάζονται µέσα από 
δραστηριότητες που θα οργανώνονται από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία 
µε τους µαθητές –π.χ. στην τάξη, στο σχολείο ή και άλλες εκδηλώσεις.  
4. Για την τελική αξιολόγηση των ερευνητικών σχεδίων λαµβάνεται υπόψη: 
α) η αυτοαξιολόγηση των µαθητών/τριών, β) η αλληλοαξιολόγηση, καθώς 
και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η 
εγκυρότητα της αξιολόγησης µέσα από ένα δηµιουργικό συµβιβασµό και οι 
µαθητές/τριες παίρνουν χρήσιµη ανάδραση σχετικά µε τις δεξιότητές τους.   
5. Για την αξιολόγηση των ερευνητικών σχεδίων η κλίµακα που προτείνεται 
να χρησιµοποιηθεί είναι η κλίµακα που κυµαίνεται από 1-100 έτσι, ώστε για 
να δίνονται περιθώρια για την αξιολόγηση ποικίλων παραγόντων. Βασικά 
στοιχεία προς αξιολόγηση:  

1. ∆ιαµόρφωση του γενικού σκοπού και των ειδικότερων στόχων της 
έρευνας µε βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών:  1- 10 
µονάδες.  

2. Σχεδιασµός των ‘κύκλων’ (δηλαδή των δραστηριοτήτων) του 
ερευνητικού σχεδίου µέσα από τους οποίους οι µαθητές/τριες θα 
επιδιώξουν στρατηγικά την πραγµατοποίηση των στόχων τους:  
     1-20 µονάδες 

3. Κάθε κύκλος ή δραστηριότητα για την πραγµατοποίηση των στόχων 
περιλαµβάνει τέσσερα (4) ‘βήµατα’, τα οποία είναι: ο σχεδιασµός της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας, η υλοποίησή της στην πράξη, η 
παρατήρηση και η κριτική ανάλυση για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων. 
Εποµένως, για τα ‘βήµατα’ κάθε δραστηριότητας η βαθµολογία µπορεί 
να είναι από 1-10 . Επειδή είναι χρήσιµο να υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
ερευνητικές δραστηριότητες, το σύνολο της βαθµολογίας εδώ είναι:  

                                                                                                           1-20 
4. Ερευνητικές µέθοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Για 
παράδειγµα: Συνέντευξη (π.χ. µε επαγγελµατίες), Παρατήρηση, 
Ερωτηµατολόγια, Φωτογράφηση (ή και µαγνητοσκόπηση), Καταγραφή 
παρατηρήσεων (π.χ. σε ερευνητικό ηµερολόγιο, παράδειγµα του 
οποίου παρουσιάζεται στο νέο βιβλίο ΣΕΠ Γ΄ Γυµνασίου).   Αξιολόγηση 
µεθόδων:           1-20 

5. Οργάνωση των συµπερασµάτων για παρουσίαση (π.χ. στην 
ερευνητική οµάδα, στην τάξη, στο σχολείο ή σε άλλη εκδήλωση):        
1-20 

6. ∆ηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων (π.χ. σε µαθητές άλλων τάξεων ή 
άλλου σχολείου, σε εφηµερίδα του σχολείου κτλ.):                        1-
10 

 
 

 


