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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Η δεύτερη ενότητα, αφορά στην πρώτη 
συνάντηση των εκπαιδευτικών με τους 
μαθητές, όπου θα τους ενημερώσουν για 
την καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών, 
για τον τρόπο με τον οποίο θα 
συνεργαστούν στο πλαίσιο μιας 
«ομαδοσυνεργατικής» ερευνητικής 
διαδικασίας, καθώς και για τις υποχρεώσεις 
που θα αναλάβουν. 



Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ 
ΛΥΚΕΙΟΛΥΚΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 
ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ
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(Α)(Α)  ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ,,  

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

;;
ΜΑΘΗΤΕΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣΜΑΘΗΤΡΙΕΣ;;

ΓΟΝΕΙΣ, ΓΟΝΕΙΣ, 
ΚΗΔΕΜΟΝΕΣΚΗΔΕΜΟΝΕΣ



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

«ΠΟΙΟΙ;»«ΠΟΙΟΙ;»

«ΤΙ;»«ΤΙ;»

«ΠΩΣ;»«ΠΩΣ;»

«ΠΟΤΕ;»«ΠΟΤΕ;»

«ΠΟΥ;»«ΠΟΥ;»

«ΓΙΑΤΙ;»«ΓΙΑΤΙ;»

«ΠΟΣΟ;»«ΠΟΣΟ;»



«ΠΟΙΟΙ;»«ΠΟΙΟΙ;»

    Όλοι και όλες, εσείς, οι μαθητές και οι Όλοι και όλες, εσείς, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της Α΄ Τάξης του Λυκείου, θα μαθήτριες της Α΄ Τάξης του Λυκείου, θα 
συμμετάσχετε σε Ερευνητικές Εργασίες συμμετάσχετε σε Ερευνητικές Εργασίες 
υποχρεωτικά  και για τα δυο τετράμηναυποχρεωτικά  και για τα δυο τετράμηνα  
του διδακτικού έτουςτου διδακτικού έτους

    Δυο εκπαιδευτικοί του Λυκείου σας, θα  Δυο εκπαιδευτικοί του Λυκείου σας, θα  
υποστηρίξουν  και θα αξιολογήσουν το υποστηρίξουν  και θα αξιολογήσουν το 
έργο σαςέργο σας



«ΓΙΑΤΙ;»«ΓΙΑΤΙ;»

Οι Ερευνητικές Εργασίες θα σας δώσουν τις δυνατότητεςΟι Ερευνητικές Εργασίες θα σας δώσουν τις δυνατότητες
  να κινηθείτε έξω από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, να να κινηθείτε έξω από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, να 
αφήσετε πίσω σας τη στεγνή απομνημόνευση καιαφήσετε πίσω σας τη στεγνή απομνημόνευση και
(α) να φέρετε στο προσκήνιο θέματα της επιλογής σας,   (α) να φέρετε στο προσκήνιο θέματα της επιλογής σας,   
(β) να ακολουθήσετε τα βήματα μιας ερευνητικής διαδικασίας, (β) να ακολουθήσετε τα βήματα μιας ερευνητικής διαδικασίας, 
(γ) να αποφασίσετε για το τελικό «προϊόν» της εργασίας σας, (γ) να αποφασίσετε για το τελικό «προϊόν» της εργασίας σας, 
(δ) να ασκηθείτε στη διεπιστημονική προσέγγιση των (δ) να ασκηθείτε στη διεπιστημονική προσέγγιση των 
ζητημάτων που σας απασχολούν ή σας ενδιαφέρουν, ζητημάτων που σας απασχολούν ή σας ενδιαφέρουν, 

    να μάθετενα μάθετε
(α) να οργανώνεσθε και να συνεργάζεστε, (α) να οργανώνεσθε και να συνεργάζεστε, 
(β) να διαμορφώνετε μια προβληματική γύρω από ένα ζήτημα, (β) να διαμορφώνετε μια προβληματική γύρω από ένα ζήτημα, 
(γ) να ανακαλύπτετε και να ερμηνεύετε πληροφορίες, (γ) να ανακαλύπτετε και να ερμηνεύετε πληροφορίες, 
(δ) να διατυπώνετε το δικό σας λόγο και να τον υποστηρίζετε (δ) να διατυπώνετε το δικό σας λόγο και να τον υποστηρίζετε 
με επιχειρήματαμε επιχειρήματα



«ΤΙ;»«ΤΙ;»

Μέσω των Ερευνητικών ΕργασιώνΜέσω των Ερευνητικών Εργασιών
    
θα πραγματοποιήσετε ερευνητικές δραστηριότητες θα πραγματοποιήσετε ερευνητικές δραστηριότητες 
στο πλαίσιο των «Τμημάτων Ενδιαφέροντος», στο πλαίσιο των «Τμημάτων Ενδιαφέροντος», 
συνεργαζόμενοι σε ομάδεςσυνεργαζόμενοι σε ομάδες

    θα πραγματευτείτε ένα ζήτημα, συνεισφέροντας,θα πραγματευτείτε ένα ζήτημα, συνεισφέροντας,
(α) ως μέλη των ομάδων και του Τμήματος, (α) ως μέλη των ομάδων και του Τμήματος, 
(β) ως άτομα(β) ως άτομα

    θα δημιουργήσετε έναν τελικό «προϊόν», το οποίο θα δημιουργήσετε έναν τελικό «προϊόν», το οποίο 
(α) θα παρουσιάσετε προφορικά, επιστρατεύοντας τη (α) θα παρουσιάσετε προφορικά, επιστρατεύοντας τη 
δημιουργικότητα, τις ιδιαίτερες ικανότητες και τις δημιουργικότητα, τις ιδιαίτερες ικανότητες και τις 
δεξιότητές σας, δεξιότητές σας, 
(β) θα αποτυπώσετε γραπτά σε όποια μορφή και με (β) θα αποτυπώσετε γραπτά σε όποια μορφή και με 
όποια μέσα θέλετε και μπορείτε.όποια μέσα θέλετε και μπορείτε.



«ΠΟΥ;»«ΠΟΥ;»
Οι Ερευνητικές Εργασίες θα εκτυλίσσονταιΟι Ερευνητικές Εργασίες θα εκτυλίσσονται
    
  στην αίθουσα διδασκαλίαςστην αίθουσα διδασκαλίας

    στην αίθουσα πληροφορικής ή στο στην αίθουσα πληροφορικής ή στο 
εργαστήριο Φυσικής και Χημείας του σχολείου εργαστήριο Φυσικής και Χημείας του σχολείου 
(κατόπιν προγραμματισμού)

  εκτός του σχολείου, σε έρευνες στο πεδίο εκτός του σχολείου, σε έρευνες στο πεδίο 
(κατόπιν προγραμματισμού και με άδεια μετακίνησης)  



«ΠΟΤΕ«ΠΟΤΕ, , ΠΟΣΟ;»ΠΟΣΟ;»

Κατά τις Ερευνητικές ΕργασίεςΚατά τις Ερευνητικές Εργασίες
      
θα συνεργάζεστε τρεις ώρες, ανά θα συνεργάζεστε τρεις ώρες, ανά 
εβδομάδαεβδομάδα

    η συνεργασία σας θα διαρκεί τέσσερις η συνεργασία σας θα διαρκεί τέσσερις 
μήνες, για κάθε μία από αυτές μήνες, για κάθε μία από αυτές 

    κάποιες φορές, θα απασχολείσθε και κάποιες φορές, θα απασχολείσθε και 
κατά τον ελεύθερο χρόνο σαςκατά τον ελεύθερο χρόνο σας 



«ΠΩΣ;»«ΠΩΣ;»

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ

Κατά τη διάρκεια της 
Ερευνητικής σας Εργασίας 

(α) (α) θα διατυπώνετε ερευνητικά 
ερωτήματα, τα οποία θα σας 
βοηθούν να προσεγγίζετε το 
θέμα σας, ξεκινώντας από τις 
πτυχές του και συνθέτοντας την 
ολότητά του,
(β)(β) θα αναζητάτε πηγές, δεδομένα και μαρτυρίες άλλοτε στο πεδίο, άλλοτε 
σε βιβλία και άρθρα, άλλοτε στο διαδίκτυο και άλλοτε σε φορείς της πόλης 
σας,

(γ)(γ) θα επεξεργάζεστε τα δεδομένα και τις μαρτυρίες σας, μέσω της 
συνομιλίας-επικοινωνίας στις ομάδες και στην ολομέλεια του Τμήματος, 
δηλαδή «ομαδοσυνεργατικά»,

(δ)(δ) θα  διατυπώνετε το δικό σας ανεπιτήδευτο λόγο για το θέμα σας και θα 
τον υποστηρίζετε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα,

(ε)(ε) θα δημιουργήσετε ένα τελικό «προϊόν», το οποίο θα ανταποκρίνεται στις 
έρευνές σας, στα ενδιαφέροντα, στα ταλέντα σας, στη ζωντάνια και στον 
αυθορμητισμό της ηλικίας σας.    

ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΗΜΑΤΑΦΥΛΛΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΟΓΟ
Σ



«ΠΩΣ;»«ΠΩΣ;»
Ερευνητικό Τρίγωνο (1Ερευνητικό Τρίγωνο (1οο))

Για να έχετε ακόμα μία εικόνα της 
Ερευνητικής Εργασίας που θα 
αναλάβετε, θα μπορούσατε να τη 
φανταστείτε, να ξετυλίγεται 
ανάμεσα σε ένα τρίγωνο, του 
οποίου οι κορυφές 
καταλαμβάνονται 
(α) (α) από εσάς, ως ερευνητές, 
(β)β) από τους εκπαιδευτικούς σας, 
ως «κριτικούς φίλους» και 
(γ) (γ) από το αντικείμενο της 
Ερευνητικής σας Εργασίας.
Το «προϊόν» της Ερευνητικής σας 
Εργασίας, θα είναι τα Φύλλα 
Εργασίας, ο λόγος (προφορικός και 
γραπτός) με τον οποίο θα 
περιγράψετε κριτικά το ζήτημα που 
σας απασχόλησε και όποια άλλα 
«καλλιτεχνήματα» επινοήσει η 
φαντασία και η δημιουργικότητά 
σας. 



«ΠΩΣ;»«ΠΩΣ;»
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Όλα τα βήματα της Ερευνητικής σας Εργασίας, 
καθώς και οι σκέψεις, οι παρατηρήσεις, οι 
προβληματισμοί και τα συναισθήματά σας 
 θα καταγράφονται στα προσωπικά σας θα καταγράφονται στα προσωπικά σας 
Ημερολόγια Ημερολόγια (υποχρεωτικά), 
 θα αποτυπώνονται σε Ημερολόγια της θα αποτυπώνονται σε Ημερολόγια της 
ομάδας σας ομάδας σας (προαιρετικά),  
  θα αξιολογούνται από τους θα αξιολογούνται από τους 
εκπαιδευτικούς και θα αυτό-αξιολογούνται εκπαιδευτικούς και θα αυτό-αξιολογούνται 
από εσάς τους ίδιους και τις ίδιες. από εσάς τους ίδιους και τις ίδιες. 



(Β)(Β)  ΗΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ



Το Ημερολόγιο Το Ημερολόγιο 
    Για εσάς, τους Μαθητές και τις Μαθήτριες, Για εσάς, τους Μαθητές και τις Μαθήτριες, 
το Ημερολόγιο το Ημερολόγιο θα είναι ένα σημειωματάριο, όπου θα είναι ένα σημειωματάριο, όπου θα 
καταγράφετε καταγράφετε 
(α) την πορεία της εργασίας σας κατά τη διάρκεια του (α) την πορεία της εργασίας σας κατά τη διάρκεια του 
εγχειρήματος,εγχειρήματος,
(β) τα ερωτήματα που θα σας απασχολούν, (β) τα ερωτήματα που θα σας απασχολούν, 
(γ) τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζετε.    (γ) τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζετε.    
          
    Για τους Εκπαιδευτικούς σας, το Για τους Εκπαιδευτικούς σας, το 
Ημερολόγιο Ημερολόγιο ((προαιρετικό) προαιρετικό) θα είναι ένα σημειωματάριο, είναι ένα σημειωματάριο, 
όπου θα καταγράφουνόπου θα καταγράφουν      
(α) την πορεία των ομάδων και των μελών που τις αποτελούν,(α) την πορεία των ομάδων και των μελών που τις αποτελούν,
(β) τα ερωτήματα που θα τους απασχολούν, (β) τα ερωτήματα που θα τους απασχολούν, 
(γ) τη βοήθεια που θα χρειάζεται να σας προσφέρουν.  (γ) τη βοήθεια που θα χρειάζεται να σας προσφέρουν.  



Στο ημερολόγιό σας, 
χρειάζεται να 
περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 Η ημερομηνία
 Τα ντοκουμέντα που 
συμβουλευτήκατε και θα 
αξιοποιήσετε ως 
βιβλιογραφία
 Οι έρευνες που κάνατε και ο 
βηματισμός τους
 Οι επισκέψεις που κάνατε,
 Τα προβλήματα που 
συναντήσατε
 Τα συναισθήματά σας
 Η οργάνωση της επόμενης 
ερευνητικής σας 
δραστηριότητας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ……

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ  ……



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...

Προσωπικ
ό 

Ημερολόγ
ιο

Φύλλο 1ο  
ΠΑΡΑΔΕΙΓΠΑΡΑΔΕΙΓ

ΜΑΜΑ



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
Ονοματεπώνυμο …………………………….

Ημερομηνία …../…./…..

Εργασία για…. …………………………………..
…………………………
Περιγραφή της Διαδικασίας
……………………………………
………………………………

Χώρος Τάξη, 
Αίθουσα Η/Υ

Απολογισμός
Τι με δυσκόλεψε
Τι μου άρεσε
Τι με ενθουσίασε 

……………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………..

Παρατηρήσεις  ή 
παραινέσεις των 
εκπαιδευτικών
(Προαιρετικά)

…………………………..……

ΠΑΡΑΔΕΙΓΠΑΡΑΔΕΙΓ
ΜΑΜΑ

Προσωπικ
ό 

Ημερολόγ
ιο 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙ
Ο ΟΜΑΔΑΣ

Προβληματι
κή

ΟΜΑΔΑ ……

Σύντομη Παρουσίαση της 
Προβληματικής

………………………………..
……………………………………
…..
………………………………
……………………………………
……
……………………………………
………
…………………..

Πλαίσια Αναφοράς / 
Πτυχές της 
Προβληματικής

Μέθοδοι/Ερευνητικά 
Εργαλεία

ΠΑΡΑΔΕΙΓΠΑΡΑΔΕΙΓ
ΜΑΜΑ



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙ
Ο ΟΜΑΔΑΣ 
Ερευνητική 

Δραστηριότη
τα Ημερομηνία …../…./….

Σύντομη Παρουσίαση της 
Ερευνητικής Δραστηριότητας

…………………….
……………….
……………..

Ερωτήματα/Προβληματισμοί
……………………..
……………………………

Ντοκουμέντα/Μαρτυρίες
………………………..
…………………………………

Μέθοδος/Εργαλεία Έρευνας
………………………….
……………………………….

Απολογισμός/Συμπεράσματα
………………………..
………………………………

ΠΑΡΑΔΕΙΓΠΑΡΑΔΕΙΓ
ΜΑΜΑ



(Γ) (Γ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ



Θέματα Λέξεις-κλειδιά/ πεδία προβληματισμού/πιθανά 
υποθέματα

Το κινητό τηλέφωνο 

Αναβάθμιση του 
καθημερινού χώρου

Το αυτοκίνητο στην 
πόλη

Διατροφή

Μαθηματική 
Μοντελοποίηση

Οι πλατείες στην 
πόλη μας

Το Νερό

Οι διακοπές και τα 
ταξίδια

Η Μόδα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΠΑΡΑΔΕΙΓ
ΜΑΜΑ



(Δ)(Δ)  ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



«ΠΩΣ;»«ΠΩΣ;»
Ερευνητικό Τρίγωνο (2Ερευνητικό Τρίγωνο (2οο))Για να «αυτο-Για να «αυτο-

αξιολογηθείτε» αξιολογηθείτε» και για να 
ολοκληρωθεί η Ερευνητική σας Εργασία 
αυτοκριτικά, θα χρειαστεί να γίνετε 
ερευνητές-παρατηρητές της διαδικασίας 
στην οποία συμμετέχετε. 
Για να έχετε μια εικόνα και αυτής της 
πτυχής της Ερευνητικής σας Εργασίας, θα 
μπορούσατε να τη φανταστείτε, να 
ξετυλίγεται ανάμεσα σε ένα τρίγωνο, του 
οποίου οι κορυφές καταλαμβάνονται 
(α)(α) από εσάς, ως ερευνητές, 
(β) (β) από τους εκπαιδευτικούς σας, ως 
«κριτικούς φίλους» και 
(γ)(γ) από την ίδια τη διαδικασία της 
«ομαδοσυνεργατικής» έρευνας.

Οι παρατηρήσεις σας και οι μαρτυρίες που 
θα συγκεντρώσετε, θα σας βοηθήσουν να 
σκεφτείτε και να αξιολογήσετε
(α)(α) «πώς» συνεργαστήκατε στις ομάδες και 
στην ολομέλεια,
(β)(β) «τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει 
καλύτερα ή διαφορετικά» και, με βάση τα 
παραπάνω,
(γ)(γ)  «πώς» θα προχωρήσετε πιο δυναμικά 
και πιο αποτελεσματικά



Αυτο-αξιολόγηση Αυτο-αξιολόγηση 

Η αυτο-αξιολόγησή σας θα στηριχθείΗ αυτο-αξιολόγησή σας θα στηριχθεί

  σε ζωντανές μαρτυρίες που συλλέξατε από τη σε ζωντανές μαρτυρίες που συλλέξατε από τη 
συνεργασία σας στην τάξη και στο πεδίο συνεργασία σας στην τάξη και στο πεδίο (φωτογραφίες, 
video),
  
  σε κείμενα που θα καταγράφουν τις αποφάσεις σας σε κείμενα που θα καταγράφουν τις αποφάσεις σας 
σχετικά με το «τι θα κάνετε καλύτερα ή διαφορετικά», σχετικά με το «τι θα κάνετε καλύτερα ή διαφορετικά»,   
(α) (α) για την πορεία του εγχειρήματος και την εξέλιξη της για την πορεία του εγχειρήματος και την εξέλιξη της 
έρευνας, έρευνας, 
(β)(β) για την προσωπική σας συμμετοχή στη λειτουργία της  για την προσωπική σας συμμετοχή στη λειτουργία της 
ομάδα σας και της ολομέλειας του Τμήματος ομάδα σας και της ολομέλειας του Τμήματος 
          



ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Ονοματεπώνυμο ……………………………………

Ημερομηνία:  ../../..

Με ποιο τρόπο 
βοήθησες την ομάδα 
σου και τους 
συμμαθητές σου

…………………………………..

Ποιος βοήθησε εσένα ή 
άλλα παιδιά της 
ομάδας και με ποιο 
τρόπο

……………………………..

Τι σκοπεύεις να κάνεις, 
για να βοηθήσεις την 
ομάδα, από εδώ και 
πέρα  

……………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………..

Τι περιμένεις από τους 
άλλους να κάνουν, για 
να βοηθήσουν την 
ομάδα από εδώ και 
πέρα

…………………………..……

Προσωπικ
ό 

Ημερολόγ
ιο 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΠΑΡΑΔΕΙΓ
ΜΑΜΑ



Αξιολόγηση Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση θα στηριχθεί  Η αξιολόγηση θα στηριχθεί  
  στα σύντομα κείμενα των σελίδων του στα σύντομα κείμενα των σελίδων του 
Ημερολογίου σαςΗμερολογίου σας  
(α) για την επιλογή του θέματος και την προβληματική(α) για την επιλογή του θέματος και την προβληματική
(β) για την πορεία του εγχειρήματος και την εξέλιξη της (β) για την πορεία του εγχειρήματος και την εξέλιξη της 
έρευνας έρευνας 
(γ) για την προσωπική σας συμμετοχή στην ομάδα σας και στην (γ) για την προσωπική σας συμμετοχή στην ομάδα σας και στην 
ολομέλεια του Τμήματοςολομέλεια του Τμήματος
          
    σε τελικά «προϊόντα»σε τελικά «προϊόντα»    
(α) στην τελική, γραπτή Έκθεση της Εργασίας,(α) στην τελική, γραπτή Έκθεση της Εργασίας,
(β) στην προφορική ομαδική υποστήριξη,(β) στην προφορική ομαδική υποστήριξη,
(γ) στην προφορική υποστήριξη από την πλευρά καθενός και (γ) στην προφορική υποστήριξη από την πλευρά καθενός και 
κάθε μιας από εσάς  κάθε μιας από εσάς  

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
Εργασία για….

Ποιος έκανε κάτι 
ιδιαίτερο;

…………………………………..
…………………………
Περιγραφή της Διαδικασίας
……………………………………
………………………………
Ο Μιχάλης ……….., 
Η  Κατερίνα ………,
Ο ………. ……………., 
Η ………….. …………,

Χώρος Τάξη, 
Αίθουσα Η/Υ

Απολογισμός
Τι μας δυσκόλεψε
Τι μας άρεσε
Τι μας ενθουσίασε 

……………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………..

Παρατηρήσεις  ή 
παραινέσεις των 
εκπαιδευτικών
(Προαιρετικές)

…………………………..……

ΠΑΡΑΔΕΙΓΠΑΡΑΔΕΙΓ
ΜΑΜΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΜΑΔΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Απολογισμός Απολογισμός 
Ερευνητικής Ερευνητικής 
ΔραστηριότηΔραστηριότη

ταςτας



Αναφορές των Αναφορές των 
ντοκουμέντων ντοκουμέντων 
(Πληροφορίες που θα (Πληροφορίες που θα 
συμπεριληφθούν στη συμπεριληφθούν στη 
βιβλιογραφία )βιβλιογραφία )

Περιεχόμενο των Περιεχόμενο των 
ντοκουμέντων ντοκουμέντων 
((λέξεις κλειδιά και/ή λέξεις κλειδιά και/ή 
σημαντικές σημαντικές 
πληροφορίεςπληροφορίες

Οριστική θέση μέσα Οριστική θέση μέσα 
στην Ερευνητική στην Ερευνητική 
ΕργασίαΕργασία

N° 1 Γράφημα Χαρακτηρισμός των 
εφαρμογών του 
κινητού τηλεφώνου

1ο Μέρος (τίτλος)
1.1

N° 2 Χαρτόνι 
Εργασίας (σχηματική 
αποτύπωση)

………………. 1ο Μέρος (τίτλος)
1.1

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8

ΗΜΕΡΟΛΟΓ
ΙΟ ΟΜΑΔΑΣ
Οργάνωση 
Έκθεσης-
Φακέλου 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΠΑΡΑΔΕΙΓ
ΜΑΜΑ



ΣΤΟΧΟΣ
ΕΡΓΟ  ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ / 
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΟΤΕ;
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Να εξοικειωθούν οι 
μαθητές με τη 
διαδικασία υποστήριξης 
της εργασίας που 
εκπόνησαν, ώστε 
•  να έχει νόημα και αξία 
για τους ακροατές  και 
•  να αποτυπώνει με 
σαφήνεια τις πτυχές του 
ερευνούμενου ζητήματος 
και το βηματισμό της 
έρευνας  

Οι μαθητές 
•  Παρουσιάζουν 
προφορικά την 
Ερευνητική 
Εργασία 
•  Απαντούν σε 
ερωτήματα και 
σχολιάζουν τη 
διαδικασία και το 
περιεχόμενό της

Οι εκπαιδευτικοί 
•  Προετοιμάζουν 
τους μαθητές για 
την υποστήριξη 
της εργασίας τους 
•  Οργανώνουν την 
υποστήριξη
•  Αξιολογούν

Η προφορική 
παρουσίαση 
προετοιμάζεται 
στο τέλος κάθε 
τετραμήνου 
και 
πραγματοποιείτα
ι κατά το 
τελευταίο 
τρίωρο 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ



ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι διαφάνειες που μόλις διατρέξατε, έχουν Οι διαφάνειες που μόλις διατρέξατε, έχουν 
ετοιμαστεί, προκειμένου να σας βοηθήσουν ετοιμαστεί, προκειμένου να σας βοηθήσουν 
κατά την πρώτη συνάντησή σας με τους κατά την πρώτη συνάντησή σας με τους 
μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Λυκείου. Για το μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Λυκείου. Για το 
λόγο αυτό, απευθύνονται ευθέως στους έφηβους λόγο αυτό, απευθύνονται ευθέως στους έφηβους 
και τις έφηβες. και τις έφηβες. 
Εσείς, θα αποφασίσετε «πώς» θα αξιοποιήσετε Εσείς, θα αποφασίσετε «πώς» θα αξιοποιήσετε 
αυτό το αρχείο. Θα σας προτρέπαμε, να μη αυτό το αρχείο. Θα σας προτρέπαμε, να μη 
διστάσετε να κάνετε, όποια αλλαγή θέλετε και διστάσετε να κάνετε, όποια αλλαγή θέλετε και 
να το αξιοποιήσετε όπου κρίνετε σκόπιμο. να το αξιοποιήσετε όπου κρίνετε σκόπιμο. 
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