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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ (ΓΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ (Γ22))

Στη συνέχεια της Τρίτης Ενότητας, θα συνοψίσουμε το 
Δεύτερο Παράδειγμα με βάση το 4ο Οργανωτικό Σχήμα 
και με θέμα «Το Κινητό Τηλέφωνο»1, εστιάζοντας στην 
οριοθέτησή του, στην ανάδυση των Ερευνητικών 
Ερωτημάτων και στη σχηματοποίηση, μέσαμέσα σε πλαίσια σε πλαίσια 
αναφοράςαναφοράς. 

1. Η Ερευνητική Εργασία με θέμα «Από το Περιοδικό Σύστημα στο Κινητό 
Τηλέφωνο»  αναπτύσσεται στο Βιβλίο του Καθηγητή, «Η Καινοτομία των 
Ερευνητικών  Εργασιών στο Νέο Λύκειο», Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας , Δεύτερο 
Μέρος, (σελ. 185-218) 
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Σχήμα 4ο  



Σύμφωνα με την πρώτο παράδειγμα, οι μαθητές οριοθετούν και σχηματοποιούν το θέμα, 
χωρίς κανένα πλαίσιο αναφοράς, μέσα στο οποίο να προσανατολίζεται η σκέψη τους. 
Από τα επτά βασικά «ερωτηματικά μέρη του λόγου» που τους προτείνουμε ως εργαλείο, τα 
παιδιά σκέφτονται λέξεις-κλειδιά, ασύνδετες μεταξύ τους -«καταιγισμός ιδεών»-, οι οποίες
(α)(α) γεννιούνται από γνώσεις, στάσεις, απόψεις, εμπειρίες και συναισθήματα και 
(β)(β) κινούνται σε πολλά και ποικίλα επίπεδα:
((ii)) στο επίπεδο του φυσικού κόσμου (φυσικοί πόροι, ρύπανση), 
((iiii) ) στο επίπεδο των κοινωνικών δράσεων (στην επιστήμη, την τεχνολογία, τις τέχνες, την 
οικονομία, την πολιτική, το δίκαιο) και των αλλαγών (νέες προοπτικές) ή των συνεπειών 
τους (παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, νέα γλώσσα),   
((iiiiii) ) στο επίπεδο των κατασκευασμένων συστημάτων (τεχνολογικά επιτεύγματα) και
((iviv)) στο επίπεδο των ανθρώπων και των ανθρώπινων κινήτρων (χρήμα, εξουσία, γόητρο).  

Στην τεχνική του «καταιγισμού ιδεών», οι μαθητές θα ανταποκριθούν ζωηρά και θα 
αναδείξουν λέξεις-κλειδιά που μπορεί να μας εκπλήξουν. Έχουμε, όμως, επιφυλάξεις για το 
«πόσο» εύκολα και αβίαστα θα προχωρήσουν στη συνένωση των πολλών και ποικίλων 
λέξεων σε σύνολα, στο μετασχηματισμό τους σε πλαίσια Ερευνητικών Ερωτημάτων και στη 
«σχηματική τους αποτύπωση». Δηλαδή, έχουμε επιφυλάξεις για το «πόσο» εύκολα και 
αβίαστα θα προχωρήσουν στη σύνθεση των μερών (υπο-θεμάτων) σε «όλο» (θέμα). 

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΚΡΙΤΙΚΗ 



Είναι γεγονός, ότι ο «καταιγισμός ιδεών» έχει γίνει αρκετά γνωστός και αποδεκτός από τους 
εκπαιδευτικούς, ωστόσο, ως τεχνική δοκιμάστηκε αρχικά από «ομάδες δημιουργίας» της 
διαφήμισης, της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Δηλαδή, από ομάδες που ψάχνουν  για ιδέες καινούργιες 
και πρωτότυπες. 
 
Η προέλευση του «καταιγισμού ιδεών», φαίνεται πως ανάγεται  σε θεωρίες που αφορούν στο 
δημιουργικό άλμα (creative leap) της σκέψης. Στο άλμα που ενεργοποιείται από ερωτήματα ανοιχτά 
σε πολλές και εναλλακτικές λύσεις και αξιοποιεί τη διαίσθηση και την έμπνευση. Στο άλμα που 
πηγάζει από μη συνειδητές καταστάσεις ή πηγές και συχνά, κινείται μακριά από την κοινή λογική. 

Τα  δημιουργικά άλματα είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της, ονομαζόμενης, αποκλίνουσας 
σκέψης (Divergency), το οποίο τη διαφοροποιεί από την, ονομαζόμενη, συγκλίνουσα σκέψη 
(Convergency ) που αναζητά τη «σωστή» λύση μέσα σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία (Field-
Dependent), από συγκεκριμένες πηγές και κινείται στη βάση των αυστηρών κανόνων και προτύπων 
της Λογικής. 

Το ότι η αποκλίνουσα σκέψη αξιοποιεί τη διαίσθηση και την έμπνευση δεν την αποκόπτει από τις 
γνωστικές αναζητήσεις. Αντίθετα, της προδίδει ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, την 
απεξάρτησή της από τα στενά όρια ενός και μόνο γνωστικού πεδίου. Στην ουσία, η αποκλίνουσα 
σκέψη (Divergency) διαγράφει βρόχους για να αναζητήσει γνωστικά στοιχεία, οι οποίοι γίνονται όλο 
και μεγαλύτεροι, εξαντλούν  τα όρια ενός γνωστικού πεδίου (Field-Dependent), εισέρχονται σε νέα 
(Field-Independent), αναζητούν νέες ιδέες  και συνθέσεις  και δημιουργούν τη νέα γνώση.  

Με αυτήν την έννοια, παράλληλα με τεχνικές που ενεργοποιούν τα δημιουργικά άλματα  της 
αποκλίνουσας σκέψης (brain storming), χρειάζεται να αναζητήσουμε μεθόδους και τεχνικές που 
αναπτύσσουν νέα πρότυπα ή σχέδια σκέψης που χειραφετούν τους μαθητές από την εξάρτησή τους 
από ένα συγκεκριμένο πεδίο (Εξάρτηση από το Πεδίο, Field-Dependent ) και ανακαλύπτουν 
δημιουργικές συνθέσεις ανάμεσά τους  (Ανεξαρτησία από το Πεδίο, Field-Independent).

Για περισσότερα, δείτε: Brings, J. Peat, F. (1991), Ο Ταραγμένος Καθρέφτης, Κάτοπτρο, Φράγκος Χ. (1996), 
Ψυχοπαιδαγωγική, Gutemberg

ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΚΡΙΤΙΚΗ 



Με βάση αυτές τις σκέψεις και αυτές 
τις παιδαγωγικές προσδοκίες 
προχωρούμε στη ανάπτυξη του 
δεύτερου παραδείγματος, σύμφωνα με 
το οποίο οι μαθητές 
οριοθετούν και σχηματοποιούν οριοθετούν και σχηματοποιούν το θέμα 
της Ερευνητικής τους Εργασίας σε 
πλαίσια αναφοράς, όπου τα γνωστικά 
πεδία συνυπάρχουν αδιαφοροποίητα, 
ενώ, 
τα ίδια τα πλαίσια τα ίδια τα πλαίσια (μέσω διαφορετικών 
«φίλτρων θέασης») αγκαλιάζουν τη 
συνολική ζωή, κινούμενα από το τοπικό 
στο παγκόσμιο και από το αισθητό στο 
συμβολικό.  

11

Το δεύτερο παράδειγμα, αναπτύσσεται 
διεξοδικά στο Βιβλίο του Καθηγητή, 
όπου τα πλαίσια αναφοράς 
αντιστοιχίζονται με τις Φάσεις Εξέλιξης 
της Ερευνητικής Εργασίας (όπως 
φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια). 
Η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα 
κάθε Φάσης έχει σχεδιαστεί, ώστε να 
τοποθετεί τους μαθητές (με κατάλληλα 
παιδαγωγικά υλικά), στο πλαίσιο 
αναφοράς, όπου θα κινηθεί η σκέψη 
τους, προκειμένου να προκύψουν τα 
Ερευνητικά Ερωτήματα. 

22

Οι επόμενες ερευνητικές 
δραστηριότητες (όπου υπάρχουν), 
δίνουν στους μαθητές άλλοτε πηγές, 
κατάλληλες για την αναζήτηση 
δεδομένων και άλλοτε εργαλεία 
έρευνας προσαρμοσμένα στο 
ερευνούμενο πεδίο. 
Χρειάζεται, εδώ, να σημειώσουμε, ότι 
τις πηγές και τα εργαλεία, θα 
μπορούσαν να τα αναζητήσουν οι 
μαθητές μόνοι τους ή με τη βοήθεια 
των εκπαιδευτικών τους. 
Καθώς, όμως, οι Ερευνητικές Εργασίες 
κάνουν, στην ουσία, το πρώτο βήμα 
τους στη σχολική πραγματικότητα, 
σκεφτήκαμε, να διευκολύνουμε το έργο 
των εκπαιδευτικών με ιδέες και 
προτάσεις, οι οποίες, είτε θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτούσιες, 
είτε να λειτουργήσουν ως απλά και 
«ενδεικτικά» παραδείγματα.  
Στο ίδιο πνεύμα, δημιουργήσαμε και το 
Action Power Point Action Power Point των Μαθητώντων Μαθητών. Σ’ 
αυτό, οι νεαροί και οι νεαρές ερευνητές 
και ερευνήτριες θα βρουν διαφάνειες, 
με εργαλεία έρευνας και τρόπους 
παρουσίασης αποτελεσμάτων. Τις 
διαφάνειες αυτές άλλοτε θα 
αναπροσαρμόζουν στα δικά τους 
ευρήματα ή στις δικές τους μαρτυρίες 
και άλλοτε θα ανασκευάζουν, για να 
φτιάξουν νέες, ολότελα διαφορετικές.   

33



Α ΕΓΩ ΚΑΙ 
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ

Α1

Β2 

Β1 

Β3 

Β ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗΓ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
              

Γ1 Γ2 

Δ ΚΡΙΤΙΚΗ-
ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΟΙ 
«ΆΛΛΟΙ»

Δ2 Δ1 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (1η ΦΑΣΗ):  Η ζωή των 
μαθητών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (2η ΦΑΣΗ): Η ζωή στην 
πόλη και σε κάθε πόλη ενδιαίτημα της 
ανθρώπινης συμβίωσης

ΤΡΙΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (3η ΦΑΣΗ): Οι κοινωνικο-
οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί, από το 
τοπικό στο παγκόσμιο πεδίο 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (4η ΦΑΣΗ): ΟΙ αξίες και οι 
κοσμοαντιλήψεις μας 



Α1 Σχεδιάστε το σκαρίφημα της πόλης σας και τοποθετήστε μέσα τον 

εαυτό σας, όταν χρησιμοποιείτε το κινητό.
Μιλήστε για τα κινητά σας και για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε (sms, 
mms, e-mail, ..).  Μιλήστε και  για τα κινητά που γνωρίζετε ότι κυκλοφορούν 
και θα θέλατε να αποκτήσετε. Σημειώστε κάθε τι που λέγεται πάνω στο 
χαρτόνι σας με λέξεις, σκίτσα ή εικονίδια. 
Οργανώστε μια μικρή έρευνα για το «πώς» χρησιμοποιείτε εσείς και οι 
συμμαθητές σας τα κινητά σας τηλέφωνα και για τις δυνατότητες των κινητών 
που νομίζουν ότι είναι διασκεδαστικές, ενοχλητικές ή επικίνδυνες. 
Χρησιμοποιείστε τους πίνακες που θα βρείτε στο action power pointaction power point. . 
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ΣΧΟΛΕΙ
Ο

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟ

Α1

Η ζωή των μαθητών
Η ζωή των μαθητών, , 

με πυρήνα το θέμα
με πυρήνα το θέμα

Α ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 
ΜΟΥ
Η πρώτη και μοναδική 
δραστηριότητα, καθώς 
ξετυλίγεται με πλαίσιο 
αναφοράς τη ζωή των μαθητών, 
τους  ενεργοποιεί αβίαστα να  
διερευνήσουν τη σχέση τους με 
τα κινητά τους, να καταλήξουν 
σε συμπεράσματα και να τα 
αποτυπώσουν σε γραφήματα.  
Ενώ, όλα τα στοιχεία, 
αποτυπωμένα πάνω στο χαρτόνι 
εργασίας (η/και σε διαφάνεια 
του Action Power Point), 
δημιουργούν την πλούσια 
εικόνα του πρώτου πλαισίου 
αναφοράς. 



Β1  Σχεδιάστε ένα νέο σκαρίφημα της πόλης σας, με τους 

ελεύθερους δημόσιους χώρους (δρόμοι, πεζοδρόμια, πάρκα, 
πλατείες).  Προσθέστε τα κτίρια (κατοικίες, σχολεία, 
νοσοκομεία, δημαρχείο, καταστήματα). 
Σημειώστε πάνω στο σκαρίφημα στοιχεία που παραπέμπουν στην 
κινητή τηλεφωνία: καταστήματα πώλησης προϊόντων και 
κεραίες. 
Μην ξεχάσετε τα δίκτυα που την υποστηρίζουν (δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας, δίκτυο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών 
απορριμμάτων). 

Β2 …….. …...........................................................................

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΔΕΥΤΕΡΟ

Β2 

Β1 

Β3 

Β ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ
Η πρώτη δραστηριότητα 
ξετυλίγεται με πλαίσιο 
αναφοράς την πόλη των 
μαθητών, όπου 
διαδραματίζεται το σύνολο 
των λειτουργιών της. Έτσι, οι 
μαθητές αβίαστα, διερευνούν 
με ποιες λειτουργίες και με 
ποια δίκτυα υποδομής 
συνδέονται το κινητό 
τηλέφωνο και η κινητή 
τηλεφωνία, ποιες συνέπειες 
δημιουργούν και ποιες 
δυνατότητες προσφέρουν.  

Η ζωή της πόλης
Η ζωή της πόλης, , 

με πυρήνα το θέμα
με πυρήνα το θέμα



ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, 

ΣΥΝΕΧΕΙΑΣΥΝΕΧΕΙΑ

Β3  

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

Β2 

Β1 

Β3 

Β ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ
Ενώ, με τη διεύρυνση του 
πλαισίου αναφοράς, ώστε να 
περιλάβει όλες τις πόλεις του 
κόσμου, τα ερωτήματα των 
μαθητών στρέφονται αβίαστα 
και ζητούν δεδομένα για τη 
σχέση όλων των ανθρώπων, με 
την κινητή τηλεφωνία και τις 
δυνατότητες που  προσφέρει σε 
«χρήστες» σε όλα τα μήκη και 
πλάτη της γης.    

ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ

ΠΟΛΠΟΛ
ΗΗ

ΠΟΛΠΟΛ
ΗΗ

ΠΟΛΠΟΛ
ΗΗ

ΠΟΛΠΟΛ
ΗΗ

ΠΟΛΠΟΛ
ΗΗ

ΠΟΛΠΟΛ
ΗΗ

ΠΟΛΠΟΛ
ΗΗ

Η ζωή κάθε πόλης
Η ζωή κάθε πόλης, , 

με πυρήνα το θέμα
με πυρήνα το θέμα



ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΙΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΙΤΟ

Γ1 , Γ2  

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

Γ1 
Γ2 

Γ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Η πρώτη δραστηριότητα, 
«φιλτράρει» το πλαίσιο 
αναφοράς, ώστε να 
«φωτογραφίσει» τα Νομικά 
Πρόσωπα (οικομικο-πολιτικά) 
που συγκροτούν το νόημα και 
τις στρατηγικές της κινητής 
τηλεφωνίας. Ενώ, η επόμενη 
δίνει δεδομένα που θέτουν υπό 
αμφισβήτηση κάποιες τις 
στρατηγικές και ενεργοποιούν 
ερωτήματα προς διερεύνηση σε 
τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.   
              

Οι θεσμικοί συνομιλητές

Οι θεσμικοί συνομιλητές, , 

με πυρήνα το θέμα
με πυρήνα το θέμα

ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΟΛΙ
Α

ΣΧΟΛΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ

NOKINOKI
AA

SONSON
YY

SAMSUNSAMSUN
GG

ΑνακύκλωσΑνακύκλωσ
η η 

ΣυσκευώνΣυσκευών  
Α.Ε.Α.Ε.

Ε.Ε.Ε.Ε.

Ο.Ο.Σ.Α.Ο.Ο.Σ.Α.



ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΤΕΤΑΡΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  ΤΕΤΑΡΤΟ

Δ1 , Δ2  

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

Δ2 Δ1 

Δ ΚΡΙΤΙΚΗ-ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΟΙ «ΆΛΛΟΙ»
Το τέταρτο πλαίσιο αναφοράς 
τίθεται πάλι από την πρώτη 
δραστηριότητα, η οποία 
ταυτόχρονα δρα ως ντοκουμέντο. 
Ενώ, με την επόμενη τα παιδιά 
κλείνουν αυτήν την Ερευνητική 
Εργασία, ερμηνεύοντας κριτικά 
και αυτοκριτικά τα ντοκουμέντα 
με το βλέμμα στραμμένο στους 
«άλλους» και επαναλαμβάνουν 
νοητά τον ερευνητικό κύκλο για 
να σκεφτούν «τι θα μπορούσαν 
να κάνουν ή να διεκδικήσουν» ως 
πολίτες. 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ
ΗΗ

Οι αξίες μας
Οι αξίες μας, , 

με πυρήνα το θέμα
με πυρήνα το θέμα



Μετά από αυτήν, τη συνοπτική περιγραφή της δεύτερης πρότασης, γίνονται 
φανερά τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν και ως προς την οργάνωση 
των ομάδων και ως προς τη σχέση που αναπτύσσουν ανάμεσά τους. Ωστόσο, 
το 1ο τρίωρο, θα μπορούσε να εξελιχθεί με τον τρόπο που περιγράψαμε στην 
προηγούμενη πρόταση. 

Ο χωρισμός των παιδιών σε τρεις ομάδες, πηγάζει από τη δική μας 
προσωπική εμπειρία και μάλλον, έχει να κάνει με το ότι όλες οι ομάδες  
(α) πραγματεύονται –ταυτόχρονα- το θέμα μέσα στα ίδια πλαίσια αναφοράς, 
(β) χρειάζονται κοινά παιδαγωγικά υλικά που τους εισάγουν έμμεσα στο 
πλαίσιο, 
(γ) φέρνουν προς διάλογο και διαβούλευση στην ολομέλεια κάθε σκέψη, ιδέα 
και «προϊόν» (χαρτόνια εργασίας ή διαφάνειες του action power point), μετά 
από κάθε ερευνητική δραστηριότητα και οπωσδήποτε πριν την αλλαγή 
πλαισίων,
(δ) συνθέτουν από κοινού τις σκέψεις, τις ιδέες και τα «προϊόντα» τους, σε 
ένα, ως «προϊόν» της Ερευνητικής Εργασίας του Τμήματος.  

Με αυτήν την έννοια, η δημιουργία τριών ομάδων διευκολύνει τους 
εκπαιδευτικούς,
(α) να προετοιμάζουν το υλικό και να εφοδιάζουν με αυτό τους μαθητές,
(β) να συντονίζουν πιο αποτελεσματικά τρεις παρουσιάσεις έργου έναντι 
περισσοτέρων ,
(γ) να υποστηρίζουν τη σύνθεση τριών «προϊόντων» (ενδιάμεσων και 
τελικών), σε ένα.   



ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΩΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΩΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 

ΜΟΥ                                 
                                    

Α1 
«TO ΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ 
Ή ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ 
ΗΘΕΛΑ»

Συγκρότηση Ομάδων
Εργαστήριο για τις Ερευνητικές Εργασίες

(ομάδες - χαρτόνια - ολομέλεια)
Δραστηριότητα Α1 στην Τάξη, στους 

Η/Υ
(ομάδες - χαρτόνια - ολομέλεια)

Έρευνα, Πίνακες, Γραφήματα
(ομάδες - διαφάνειες - ολομέλεια)

Β ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΗ 
Β1 
«ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Δραστηριότητα Β1 στην Τάξη
(ομάδες - κείμενο, χαρτόνια - 

ολομέλεια)
Δραστηριότητα Β1 στους Η/Υ 

(συνέχεια) 
(ομάδες - διαφάνειες - ολομέλεια)
Έρευνα, Ακτινοβολίες, Χρήσεις, 

Πίνακες, Γραφήματα

Δραστηριότητα Β2 στην Τάξη, στο 
Πεδίο, στους Η/Υ συνέχεια)

 (ομάδες - κείμενο – ολομέλεια)
Έρευνα, Πίνακας Περιοδικού 

Συστήματος, Κόμικς

Β2 
«ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

22οο  

33οο  

44οο  



Β3 
«Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΕΛΕΦΩΝΙΑ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ»

Δραστηριότητα Β3 στην Τάξη, στο Πεδίο, 
στους Η/Υ

(ομάδες - κείμενο, διαφάνειες - ολομέλεια)
Έρευνα, «μη λεκτική επικοινωνία, πίνακες, 
γραφήματα, κείμενο, «κοινωνικά δίκτυα, 

κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές

Γ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Δραστηριότητα Γ1 στην Τάξη, στο Πεδίο, 

στους Η/Υ
(ομάδες - κείμενο, διαφάνειες - ολομέλεια)

Έρευνα, Πίνακες, Γραφήματα, Αφίσα, 
Εκδήλωση

(ομάδες - κείμενο, χαρτόνια - ολομέλεια)

Γ1 
«ΟΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ»

Γ2 
«Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ-
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ»

Δραστηριότητα Γ2 στην Τάξη, στο 
Πεδίο, στους Η/Υ (συνέχεια)

(ομάδες - κείμενο, διαφάνειες - 
ολομέλεια)

Έρευνα, Πίνακες, Γραφήματα

55οο  

66οο  

77οο  



Δ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, 

ΟΙ «ΆΛΛΟΙ»

Δ1 
«GAGET ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΙΔΡΩΤΑ»

Δραστηριότητα Δ1 στην Τάξη και 
στους Η/Υ

(ομάδες - κείμενο, χαρτόνια - 
ολομέλεια)

Έρευνα, κείμενο, αφίσα, εκδήλωση

Δ2 
«ΝΕΑ ΗΘΗ, ΝΕΑ 
ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Δραστηριότητα Δ2 στην Τάξη και 
στους Η/Υ

(ομάδες - κείμενο, διαφάνειες - 
ολομέλεια)

Έρευνα, πίνακες, Γραφήματα,

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΦΑΚΕΛΟΥ, ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΦΑΚΕΛΟΥ, 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ,ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ,

  

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

88οο  

99οο  

1010οο  

1111οο  

1212οο  



ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ

Για τα Ημερολόγια των Μαθητών και για τα Ημερολόγια Για τα Ημερολόγια των Μαθητών και για τα Ημερολόγια 
των Ομάδων, δε χρειάζεται να πούμε κάτι διαφορετικό.των Ομάδων, δε χρειάζεται να πούμε κάτι διαφορετικό.
Το μόνο που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ως επίλογο, Το μόνο που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ως επίλογο, 
είναι η σημασία του είναι η σημασία του Action Power Point Action Power Point των Μαθητών, των Μαθητών, 
το οποίο αν αξιοποιηθεί με δημιουργικότητα και συνέπεια το οποίο αν αξιοποιηθεί με δημιουργικότητα και συνέπεια 
από τα παιδιά, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα παιδιά, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 
Ηλεκτρονικό Αρχείο της Ερευνητικής Εργασίας, Ηλεκτρονικό Αρχείο της Ερευνητικής Εργασίας, 
εξαιρετικά χρήσιμο για τη δημιουργία της τελικής εξαιρετικά χρήσιμο για τη δημιουργία της τελικής 
Έκθεσης-Φακέλου. Έκθεσης-Φακέλου. 
Στη δική μας αντίληψη, ωστόσο, το Στη δική μας αντίληψη, ωστόσο, το Action Power Point Action Power Point 
των Μαθητών, κατέχει το «ρόλο» μιας «πολυμεσικής» των Μαθητών, κατέχει το «ρόλο» μιας «πολυμεσικής» 
Έκθεσης-Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας, όπου οι Έκθεσης-Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας, όπου οι 
μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τους μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν τους 
προβληματισμούς, τα συμπεράσματα, την κριτική τους προβληματισμούς, τα συμπεράσματα, την κριτική τους 
και τις αποφάσεις τους με τρόπους που θα συμβαδίζουν με και τις αποφάσεις τους με τρόπους που θα συμβαδίζουν με 
την ηλικία και την εποχή τους.την ηλικία και την εποχή τους.
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