
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Βλέπε και σελ. 59-64 ΟΔΗΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

ΘΕΜΑ, ΤΙΤΛΟΣ, ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. Εναλλακτικοί Τρόποι Διατύπωσης Τίτλου Θέματος: 

1. Δήλωση Θέματος: «Εκπαίδευση και Φτώχεια» ή «Τα Μοτίβα στη Φύση 
και στην Τέχνη»
2. Δήλωση Κυρίαρχης Ιδέας Θέματος: «Η Εκπαίδευση Καταπολεμά τη 
Φτώχεια» «Τα Μοτίβα της Φύσης ως Επιλογή  Οικονομίας»
3. Διατύπωση Κεντρικού Ερωτήματος Θέματος:   «Πώς η Εκπαίδευση 
Συμβάλλει στην Καταπολέμηση της Φτώχειας;», «Ποια  Μοτίβα και Γιατί 
Κυριαρχούν στη Φύση;». Από τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους, 
προτιμότεροι είναι ο δεύτερος και ο τρίτος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…….
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………Β. Υπότιτλος: Οπτική Θεώρηση
1. Δίπολα μακρο-εννοιών που δηλώνουν πλαίσιο ερευνητικής 

προσέγγισης 

α. Συνέχεια και Αλλαγή.

β. Σύγκρουση και Συμφιλίωση ή Αντιθέσεις και Συνθέσεις

γ. Προσφορά και Ζήτηση.

δ. Δομή και Λειτουργία

ε. Εξάρτηση και Αυτονομία

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: 

………………………………………………………………….

2. Κεντρική Ιδέα που δηλώνει εστίαση ερωτημάτων και 

δραστηριοτήτων

α. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ:  Η τέχνη εκφράζει την εποχή της.

β. ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί που 

αναπτύσσονται και αλλάζουν.

γ. ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΙΑ: Οι έμβιοι οργανισμοί 

αναπτύσσουν στρατηγικές επιβίωσης.  

δ. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ: Δυνάμεις καταστροφής και δημιουργίας
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: 

………………………………………………………………….

3. Ερώτημα που δηλώνει κεντρικό ζητούμενο έρευνας

 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Ποιες κοινωνικο-οικομομικές αλλαγές 

συνέβαλλαν στην εξέλιξή τους; 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: 

………………………………………………………………….

Γ. Ερευνητικά Ερωτήματα Κατανόησης και Παραγωγής 
της Γνώσης               Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 
είναι κομβικό σημείο της ερευνητικής διαδικασίας, διότι: α. αποτελούν 
άριστα κριτήρια για την αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών, (β) 
καθορίζουν τα μέσα και τις διαδικασίες της έρευνας και (γ) και 
προωθούν την κατανόηση και την παραγωγή της γνώσης,  όταν 
εστιάζουν σε:                                                                     (α) αξιολογήσεις, 
γενικεύσεις,  ιεραρχήσεις, κατηγοριοποιήσεις, κρίσεις, προβλέψεις, 
προγραμματισμούς, προτάσεις επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμούς, 
σχέσεις αιτιώδεις/χρονικές/συγκριτικές, ταξινομήσεις,  υποθέσεις, 
(β) διαμόρφωση σχημάτων περιγραφής και ερμηνείας ή αιτιολόγησης 
καταστάσεων, διαδικασιών και φαινομένων  και 
(γ) Οπτικοποιήσεις  (visualizations) γνωσιακού περιεχομένου

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;

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Ολυμπιακοί Αγώνες: ;;

………………………………………..                 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ, 

ΗΘΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
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ΦΥΣΗΣ : 

……………………………………………………………………………………………………

…………………..

Κριτήρια επιλογής ερωτήσεων

1. H  Κεντρική Ιδέα, όπως διατυπώνεται στον υπότιτλο, που πρέπει να 
προωθούν.

2. Ο τρόπος εσωτερικής κατανομής του θέματος, το σχήμα οργάνωσης της 
ομάδας και ο τρόπος κατανομής του θέματος. Παράδειγμα;

3. Η συνάρτηση  με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

4. Οι διαθέσιμοι πόροι με προεξέχοντα τον χρόνο.
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