ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ :
ΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ


Δθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία:



θάζε επξείαο έθηαζεο παξέκβαζε ζηελ
εθπαίδεπζε,
ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε πξσηνπόξεο θαη
πξσηόηππεο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηδέεο
θαη κέζσ απηώλ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζηε λννηξνπία, ζηηο πξαθηηθέο, ζηνπο ξόινπο
θαη ζηε γεληθόηεξε θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ.




Παηδαγσγηθέο Αξρέο
ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ
Γηεξεπλεηηθέο Γηαδηθαζίεο Μάζεζεο
 Γηεπηζηεκνληθή πλεξγαζία Καζεγεηώλ
 Οκαδνζπλεξγαηηθή Οξγάλσζε Μαζεηώλ
Δπηηπρία ηεο Καηλνηνκίαο εμαξηάηαη από ηε
ζπζηεκαηηθή ζύκπξαμε ησλ ηξηώλ απηώλ
παηδαγσγηθώλ αξρώλ
Πεξηζηαζηαθή θαη αλεμάξηεηε εθαξκνγή ηνπο
ππάξρεη ζηα ζρνιεία, αιιά δελ αξθεί.


Γηεξεπλεηηθέο Γηαδηθαζίεο Μάζεζεο
Ζ Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε εζηηάδεη:
 Σηελ εθθίλεζε κε πξνβιήκαηα θαη εξσηήκαηα
 Σηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
 Σηε δηακόξθσζε ηεθκεξησκέλσλ απαληήζεσλ
 Σηελ αλάπηπμε επεμεγήζεσλ
 Σηελ εμέηαζε αληηζέησλ απόςεσλ
 Σηελ πξόηαζε ιύζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ

Δίδε δηεπξεπλεηηθήο κάζεζεο σο πξνο
ην βαζκό θαζνδήγεζεο

Δίδε:

Οξηζκόο
εξσηεκάησ
λ

Δπηινγή
βεκάησλ

Γξάζεηο
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Καζεγεηήο

Μαζεηήο

Φζίλνπζα

Καζεγεηήο

Μαζεηήο

Μαζεηήο

Αθαζνδήγεηε

Μαζεηήο

Μαζεηήο

Μαζεηήο

-

Γηεπηζηεκνληθή Σπλεξγαζία Καζεγεηώλ
Ζ Γηεπηζηεκνληθή πλεξγαζία:





παξάγεη λέα γλώζε θαη ιεηηνπξγεί σο ελδνζρνιηθή
επηκόξθσζε
νδεγεί ζε επεμεξγαζκέλεο πξνηάζεηο θαηά ηε
ιήςε απνθάζεσλ & ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
βειηηώλεη καζεηηθέο επηδόζεηο & ιεηηνπξγηθόηεηα
ζρνιείνπ,

Οκαδνζπλεξγαηηθή Οξγάλσζε
Μαζεηώλ








ε νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε:
ζπκβάιιεη ζηε γεληθόηεξε αλάπηπμε ησλ καζεηώλ
αθνύ ελεξγνπνηεί ηα καζεζηαθά θίλεηξα,
πξνσζεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπο,
αλαπηύζζεη ηηο ηθαλόηεηέο θαη ζηάζεηο επηθνηλσλίαο,
ζπλεξγαζίαο θαη δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο,
καζαίλεη ηνπο καζεηέο πώο λα καζαίλνπλ θαη
απμάλεη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηώλ από
ηε ζρνιηθή εξγαζία

Γηακόξθσζε Γηεπηζηεκνληθώλ Θεκάησλ:

πλδπαζκόο ΑΠ, Δλδηαθεξόλησλ, Τπνδνκώλ






Έλαο ή δύν εθπαηδεπηηθνί δηακνξθώλνπλ
δηεπηζηεκνληθό ζέκα πνπ εκπιέθεη
δηαθνξεηηθά καζήκαηα δηαθνξεηηθώλ πεδίσλ.
Τα ζέκαηα πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ ηνκείο
καζεκάησλ κε ελδηαθέξνληα καζεηώλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ.
Οη πξνηείλνληεο ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο
ππνδνκέο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο ηνπ
ζρνιείνπ, ησλ θνξέσλ θαη ηεο θνηλόηεηαο.

Έγθξηζε Γηεπηζηεκνληθώλ Θεκάησλ:

ύιινγνο Απνθαζίδεη & Πξνγξακκαηίδεη






Δθπαηδεπηηθνί: ππνβάιινπλ πξνο έγθξηζε
ζην ζύιινγν Θέκα (ηίηινο, ζθνπνί,
κεζνδνινγία, αλακελόκελα απνηειέζκαηα,
απαηηνύκελα).
ύιινγνο: κεηά από ζπδήηεζε εγθξίλεη ηόζα
ζέκαηα όζα ηκήκαηα + 1 (16<…..<20)
ύιινγνο: νξίδεη ππνδηεπζπληή ή άιινλ
εθπαηδεπηηθό ζπληνληζηή γηα ηελ θαηαλνκή
ρώξσλ, πόξσλ, καζεηώλ ζηηο Δξεπλ. Δξγ.

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΜΑΘΖΣΩΝ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ




Δάλ νξηζκέλνη καζεηέο επηιέμνπλ ζέκα ην νπνίν δελ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ ηνπ νξίνπ ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ
καζεηώλ θαινύληαη λα επηιέμνπλ κεηαμύ ησλ ζεκάησλ ζηα
νπνία δελ έρεη θαιπθζεί ν κέγηζηνο αξηζκόο ζέζεσλ. Οη ελ
ιόγσ καζεηέο έρνπλ 1ε πξνηεξαηόηεηα ζηελ επηινγή ζέκαηνο
θαηά ην δεύηεξν ηεηξάκελν.
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 2ε πξνηεξαηόηεηα ζηελ επηινγή ηεο εξγαζίαο

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΜΑΘΖΣΩΝ ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ




Δάλ θάπνην ζέκα ζπγθεληξώζεη ην ελδηαθέξνλ (σο πξώηε
επηινγή) αξθεηώλ καζεηώλ ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ δπν
ηκήκαηα (π.ρ. 32 καζεηέο) γη απηό, ηόηε επηιέγνληαη 20 καζεηέο
κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο θαη νη ππόινηπνη 12
αληηκεησπίδνληαη σο ππεξάξηζκνη πνπ πξέπεη λα
αλαθαηαλεκεζνύλ ζηα ζέκαηα ηεο δεύηεξεο επηινγήο ηνπο
Ο ζπληνληζηήο πνπ έρεη νξηζζεί από ην Σύιινγν Γηδαζθόλησλ
θξνληίδεη ώζηε ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ λα θαηαλεκεζεί
ζηελ εξγαζία ηεο πξώηεο ή ην πνιύ ηεο δεύηεξεο πξνηίκεζήο
ηνπο. Ο ζπληνληζηήο κπνξεί λα επηιέμεη ελαιιαθηηθά ζελάξηα
θαηαλνκήο πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηελ αξρή πνπ πξναλαθέξζεθε,
δειαδή ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ λα ηνπνζεηεζεί
ζε ζέκα ηεο πξώηεο ή ηεο δεύηεξεο επηινγήο ηεο.



Τνπιάρηζηνλ κηα από ηηο πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα
αλαηίζεηαη (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πεξίπησζε ηεο ζπλ-επίβιεςεο)
ζε εθπαηδεπηηθνύο από ηνπο θιάδνπο 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.




ρέδην ππνβνιήο εξεπλεηηθήο
εξγαζίαο










Σα νλόκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ (κέρξη δπν ην πνιύ) πνπ ζα
εκπιαθνύλ αλά ζέκα παξάιιεια κε ηε ζπκθσλεζείζα κεηαμύ
ηνπο θαηαλνκή σξώλ γηα ην ηξέρνλ ηεηξάκελν (δειαδή πνηνο ζα
ρξεσζεί δπν θαη πνηνο κηα ώξα ζηελ Α’ Λπθείνπ).
Σνλ ηίηιν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.
Σνπο βαζηθνύο ζθνπνύο θαη ηα εξεπλεηηθά ηεο εξσηήκαηα.
ύληνκε πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο
ζθνπηκόηεηαο πνπ εμππεξεηεί (ελδεηθηηθά κέρξη 300 ιέμεηο).
Δλδεηθηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί (κέρξη
200 ιέμεηο).
Αλακελόκελα απνηειέζκαηα (κέρξη 200 ιέμεηο).
Απαηηήζεηο ζε πόξνπο, πιηθά θαη εμνπιηζκό από ηε ζρνιηθή
κνλάδα

ΣΗΣΛΟΗ, ΤΠΟΣΗΣΛΟΗ






Γήισζε Θέκαηνο: «Εκπαίδευζη και Φηώχεια» ή «Ζ Δμέιημε
ησλ Πνιηηηθώλ πζηεκάησλ»
Γήισζε Κπξίαξρεο Ηδέαο Θέκαηνο: «Η Εκπαίδευζη
Καηαπολεμά ηη Φηώχεια» «Ζ Δμέιημε ησλ Πνιηηηθώλ
πζηεκάησλ: ζπκβνιή ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθώλ
αιιαγώλ ζηελ εμέιημή ηνπο».
Γηαηύπσζε Κεληξηθνύ Δξσηήκαηνο Θέκαηνο: «Συμβάλλει η
Εκπαίδευζη ζηην Καηαπολέμηζη ηης Φηώχειας και πώς;», «Ζ
Δμέιημε ησλ Πνιηηηθώλ πζηεκάησλ: Πνηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο ζπλέβαιιαλ ζηελ εμέιημή ηνπο;»

ΣΗΣΛΟΗ, ΤΠΟΣΗΣΛΟΗ

(1). Γίπνια καθξνελλνηώλ: δειώλνπλ ην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο
πξνζέγγηζεο








α. Σπλέρεηα θαη Αιιαγή.
β. Σύγθξνπζε θαη Σπκθηιίσζε ή Αληηζέζεηο θαη Σπλζέζεηο
γ. Πξνζθνξά θαη Εήηεζε.
δ. Γνκή θαη Λεηηνπξγία
ε. Δμάξηεζε θαη Απηνλνκία

Παξάδεηγκα
 «Ζ Δμέιημε ησλ Πνιηηηθώλ πζηεκάησλ: πλέρεηα θαη
Αιιαγή».

ΣΗΣΛΟΗ, ΤΠΟΣΗΣΛΟΗ

(2). Κεληξηθή Ηδέα πνπ
δειώλεη ηελ εζηίαζε ησλ εξσηεκάησλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ






α. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΤΖΣ ΤΔΦΝΖΣ: Ζ ηέρλε εθθξάδεη ηελ επνρή ηεο.
β. ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖ: Οη πόιεηο είλαη δσληαλνί
νξγαληζκνί πνπ αλαπηύζζνληαη θαη αιιάδνπλ.
γ. ΑΠΟΗΚΗΣΜΟΣ, ΜΔΤΑΝΑΣΤΔΥΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΖΜΗΑ: Οη έκβηνη
νξγαληζκνί αλαπηύζζνπλ ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο.
δ. ΖΦΑΗΣΤΔΗΑ: Γπλάκεηο θαηαζηξνθήο θαη δεκηνπξγίαο
«Ζ Δμέιημε ησλ Πνιηηηθώλ πζηεκάησλ: νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ εμέιημή ηνπο»

ΣΗΣΛΟΗ, ΤΠΟΣΗΣΛΟΗ (3). Δξώηεκα πνπ
δειώλεη ην θεληξηθό δεηνύκελν ηεο έξεπλαο




«Ζ Δμέιημε ησλ Πνιηηηθώλ πζηεκάησλ. Πνηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο ζπλέβαιιαλ ζηελ εμέιημή ηνπο;»
«Δθπαίδεπζε θαη Φηώρεηα. πκβάιιεη ε Δθπαίδεπζε ζηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο θαη πώο;»

Σειηθά πξντόληα ηεο δηεπηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
ηεο καζεηηθήο νκάδαο είλαη ε Δξεπλεηηθή Έθζεζε, ην ηέρλεκα
ή/θαη ε δξάζε παξέκβαζεο.



H Δξεπλεηηθή Έθζεζε παξνπζηάδεη ζε ζπλερή
ιόγν ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη ηελ πξνβιεκαηηθή
ηνπ, ηνπο ζηόρνπο, ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο
ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηα
ζπκπεξάζκαηα θαη ηελ θξηηηθή ηνπνζέηεζε ηεο
νκάδαο, ηνλ ηξόπν πνπ εξγάζηεθε θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλήγαγε, θαζώο θαη ηηο
θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη εζηθέο ζπλεπαγσγέο ηνπο.

Τν ηέρλεκα (artifact) & νη δξάζεηο (action)



Σν ηέρλεκα εθθξάδεη (ηελ) θεληξηθή ηδέα ηεο Δξεπλεηηθήο
Δξγαζίαο θαη κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή θαηαζθεπήο,
θαιιηηερληθήο ζύλζεζεο, δηζδηάζηαηεο ή ηξηζδηάζηαηεο
αλαπαξάζηαζεο, θνιιάδ, αθίζαο, βίληεν, θηικ, δξώκελνπ γηα
ηελ έθθξαζε θάπνηαο θεληξηθήο ηδέαο ή ηελ αλάδεημε θάπνηνπ
δεηήκαηνο.



Οη δξάζεηο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε κηαο
ζρνιηθήο εθδξνκήο ή εθδήισζεο κε ζπγθεθξηκέλε εζηίαζε,
αηνκηθέο αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο
επηινγέο ησλ κειώλ ή/θαη κεγαιύηεξεο έθηαζεο παξεκβάζεηο
ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο
ή ην επξύηεξν ηεο θνηλσλίαο.

1ε ΦΑΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Γεληθόο πξνγξακκαηηζκόο ζηελ νινκέιεηα (1-2 ηξίσξα)











Σπλδηακόξθσζε ζπκβνιαίνπ
Πξνβιεκαηηζκόο επί ηνπ ζέκαηνο – εμεηδίθεπζή ηνπ ζε ππνζέκαηα - Γηαηύπσζε αξρηθώλ εξσηεκάησλ
Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ
Σπγθξόηεζε νκάδσλ
Καηαλνκή ππν-ζεκάησλ
Πξνγξακκαηηζκόο – θαηαλνκή ρξόλνπ
Σύλδεζε ζέκαηνο κε επηκέξνπο καζήκαηα
Αλαδήηεζε πξώησλ πιεξνθνξηώλ

Πξναηξεηηθό πκβόιαην


Οη καζεηέο δεζκεύνληαη όηη:



Θα πξνεηνηκάδνληαη πξηλ από θάζε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο
θαη ζα νινθιεξώλνπλ εγθαίξσο, εληόο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο.
Θα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη ζεηηθά ζηηο δξάζεηο θαη ηηο
ζπδεηήζεηο ηεο νκάδαο κε πιεξνθνξίεο, ηδέεο,
επηρεηξήκαηα θαη πξνηάζεηο.
Θα βνεζνύλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζηηο δπζθνιίεο ηνπο, αιιά
θαη ζα δεηνύλ από ηνπο άιινπο βνήζεηα κε ζηόρν ηελ
πξόνδν ηνπ ζπιινγηθνύ έξγνπ.
Θα ελζαξξύλνπλ θαη ζα επαηλνύλ θάζε ζεηηθή πξνζπάζεηα
ησλ άιισλ κειώλ ηεο νκάδαο ηνπο.







Οξγάλσζε Οκάδσλ,
Καηαλνκή Θεκάησλ:






(αλνκνηνγελείο)

Α. Κνηλό Θέκα ζε Σξεηο Οκάδεο θαη
Οινκέιεηα
Β. Οκάδεο Κνηλνύ Θέκαηνο Υαιαξήο
πλεξγαζίαο
Γ. Δπηκεξηζκόο Γηαζηάζεσλ Θέκαηνο ζε
Οκάδεο
Γ. Δπηκεξηζκόο ζε δύν Τπν-ζέκαηα ζε
πλεξγαδόκελν Εεύγνο Οκάδσλ

Α. Κνηλό Θέκα
ζε Σξεηο Οκάδεο θαη Οινκέιεηα

Πεξηερόκελν Οκαδηθνύ Φαθέινπ:
α) Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζε
ειεθηξνληθή
(action power point) ή/θαη έληππε κνξθή
κε όια ηα δεκηνπξγήκαηα ησλ καζεηώλ
β) επηκέξνπο παξαζηαηηθά από
ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο
Πεξηερόκελν Αηνκηθνύ Φαθέινπ:
Έθζεζε επηκέξνπο έξεπλαο ή
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή,
πξνζσπηθό εκεξνιόγην

Β. Οκάδεο Κνηλνύ Θέκαηνο Υαιαξήο
πλεξγαζίαο
Θζμα κοινό
1η Ομάδα & Υποομάδες Υποδομή

Θζμα κοινό

2η Ομάδα &Υποομάδες

1

3

1

3

2

4

2

4

χαλαρές
σχέσεις
Θζμα κοινό
3η Ομάδα

Πεξηερόκελν Φαθέινπ Οκάδαο:
α. έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο
επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ππν-ζεκάησλ
β. επηκέξνπο παξαζηαηηθά από
ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο
γ. ην ηέρλεκα (εάλ ππάξρεη)
δ. ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία

Θζμα κοινό
4η

& Υποομάδες

Ομάδα & Υποομάδες

1

3

1

3

2

4

2

4

Γ. Δπηκεξηζκόο Γηαζηάζεσλ
Θέκαηνο ζε Οκάδεο
1ο Υπο-θζμα

2ο Υπο-θζμα

1η Ομάδα & Υποομάδες

2η Ομάδα & Υποομάδες

1

3

1

3

2

4

2

4

χαλαρές
σχέσεις

Πεξηερόκελν Φαθέινπ Οκάδαο:
α. έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο
γηα ην ππν-ζέκα νκάδαο
β. επηκέξνπο παξαζηαηηθά από
ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο
γ. ην ηέρλεκα (εάλ ππάξρεη)
δ. ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία

3ο Υπο-θζμα

4ο Υπο-θζμα

3η Ομάδα & Υποομάδες

4η Ομάδα & Υποομάδες

1

3

1

3

2

4

2

4

Γ. Δπηκεξηζκόο ζε δύν Τπν-ζέκαηα
ζε πλεξγαδόκελν Εεύγνο Οκάδσλ
1ο Υπο-θζμα

1η Ομάδα &

2ο Υπο-θζμα

Υποομάδες

Πεξηερόκελν Φαθέινπ Οκάδαο:
α. έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο
γηα ππν-ζέκα νκάδαο θαη γηα ηνλ
«θνηλό ηόπν» ησλ δύν ππν-ζεκάησλ.
β. επηκέξνπο παξαζηαηηθά από
ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο
γ. ην ηέρλεκα (εάλ ππάξρεη)
δ. ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία

2η Ομάδα &
Υποομάδες

1

3

1

3

2

4

2

4

1ο Υπο-θζμα

3η Ομάδα &

2ο Υπο-θζμα

Υποομάδες

4η Ομάδα &
Υποομάδες

1

3

1

3

2

4

2

4

2ε ΦΑΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο
(1-2 ηξίσξα)


Αλαιπηηθόο ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο γηα 10-14
εβδνκάδεο



Δπηινγή πξσηνγελώλ πεγώλ (αξρεηαθό πιηθό, βάζεηο
ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ, κνπζεία, δεκνζθνπήζεηο, ζπλεληεύμεηο,
πεηξάκαηα, θαηαζθεπέο, ζπλζέζεηο…)



Δπηινγή δεπηεξνγελώλ πεγώλ (βηβιία, άξζξα, θείκελα
δεκνζηνγξαθηθά, δηαδηθηπαθέο βάζεηο βηβιηνγξαθίαο…)



Μεζνδνινγηθά εξγαιεία (εξσηεκαηνιόγηα, ηεζη, όξγαλα
κέηξεζεο πεηξακαηηθώλ κεηαβιεηώλ…)



Πξνζσπηθό εκεξνιόγην θαη αηνκηθόο θάθεινο

Τν πξνζσπηθό εκεξνιόγην








Πεξηιακβάλεη θαηαγξαθή εκεξνκεληώλ:
νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ, επηζθέςεσλ ζε πεγέο
πιεξνθόξεζεο
επηθνηλσληώλ θαη ζπλεξγαζηώλ κε θαζεγεηέο,
ζπκκαζεηέο θαη άιια πξόζσπα
θαηαγξαθή θξίζεσλ, ζρνιίσλ, πξνηάζεσλ,
απνθάζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη βησκάησλ θαη
αλαζηνραζηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ γηα ηελ όιε
δηαδηθαζία ηηο έξεπλαο.
Τη ήμεξα, ηη ήζεια λα κάζσ θαη ηειηθά ηη έκαζα

Ο αηνκηθόο θάθεινο






Πεξηιακβάλεη:
Όια ηα παξαζηαηηθά γηα ηηο αηνκηθέο εξγαζίεο θαη
ζπιινγηθέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
εκεξνιόγην.
Τα δειηία αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο
νκάδαο θαη ηεο αηνκηθήο ζπκβνιήο ζην νκαδηθό έξγν
Τε «ζύληνκε αηνκηθή έθζεζε» (θαηά δηαζηήκαηα)
γηα ηελ πνξεία ηεο νκαδηθήο έξεπλαο θαη ηελ
πξνζσπηθή ηνπ ζπκβνιή.

Γειηίν Αμηνιόγεζε ηεο Λεηηνπξγηθόηεηαο ηεο
Οκάδαο (1-5)
α. Πόζν απνηειεζκαηηθόο είλαη/ήηαλ ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ επηκέξνπο
θάζεσλ πνπ θάλαηε;

β. Πόζν ζπλεπείο είζηε/ήζαζηαλ ζηελ ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ;
γ. Σε ηη βαζκό επηθξαηεί/επηθξαηνύζε ζηελ νκάδα ζαο πλεύκα αλάιεςεο
ξόισλ θαη πξσηνβνπιηώλ;
δ. Πόζν απνηειεζκαηηθνί είζηε/ήζαζηαλ ζηε δηαρείξηζε αληίζεησλ
απόςεσλ, δηαθσληώλ θαη ζπγθξνύζεσλ;
ε. Πόζν εύθνια θαηαιήγεηε/θαηαιήγαηε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ;
ζη. Πόζν ζεηηθό είλαη/ήηαλ ην θιίκα θαη ην πλεύκα απνδνρήο, ζπλεξγαζίαο
θαη ζηήξημεο ησλ κειώλ;
δ. Πόζν εύθνινο είλαη/ήηαλ ζηελ νκάδα ζαο ν ζπληνληζκόο θαη ν ζπιινγηθόο
ηξόπνο εξγαζίαο;

ε. Πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη/ήηαλ ε νκάδα ζαο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ
ρξόλνπ;

Γειηίν Απηναμηνιόγεζεο πξνζσπηθήο ζπκβνιήο
ηνπ καζεηή ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο νκάδαο (1-5)
α. Σπκκεηέρσ ελεξγά κε πιεξνθνξίεο, ηδέεο, εξσηήκαηα θαη επηρεηξήκαηα ζηηο
ζπδεηήζεηο θαη ηηο ινηπέο εξγαζίεο ηεο νκάδαο;

β. Αλαγλσξίδσ, επαηλώ θαη ελζαξξύλσ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ άιισλ κειώλ;
γ. Πξνζθέξσ βνήζεηα ζε κέιε ηεο νκάδαο κνπ, όηαλ ηελ έρνπλ αλάγθε;
δ. Ζεηώ βνήζεηα θαη ηδέεο από ηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο, όηαλ είκαη ζε δύζθνιε
ζέζε;
ε. Είκαη ζπλεπήο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη παξαδίδσ ηηο εξγαζίεο κνπ έγθαηξα;
ζη. Είκαη ππεύζπλνο θαη εθπιεξώλσ ηηο ππνρξεώζεηο κνπ κε επάξθεηα;
δ. Σπκβάιισ ζεηηθά ζηελ άκβιπλζε εληάζεσλ, ζπγθξνύζεσλ θαη ζηελ αλαδήηεζε
ζπλζεηηθώλ ιύζεσλ;

ε. Απνδέρνκαη θαη ζπδεηώ ηελ θξηηηθή θαη ηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη αλαδεηώ
ηξόπνπο ζύλζεζεο, απνθεύγνληαο ηηο ζηείξεο αληηπαξαζέζεηο;

3ε ΦΑΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

Τινπνίεζε δξάζεσλ από ππννκάδεο – ζπιινγή δεδνκέλσλ






Αμηνπνίεζε κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ θαη πεγώλ
Σπγθέληξσζε δεδνκέλσλ – εγθπξόηεηα πεγώλ
Δλεκέξσζε εκεξνινγίνπ-θαθέινπ
Θέκαηα ρξνλνδηαγξακκάησλ-ιεηηνπξγία νκάδαο

4ε ΦΑΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Δπεμεξγαζία – εξκελεία δεδνκέλσλ





Δπεμεξγαζία – εξκελεία δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο
Παξαγσγή λέαο γλώζεο
Δλεκέξσζε εκεξνινγίνπ-θαθέινπ

5ε ΦΑΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Δπηινγή ηξόπσλ αλαπαξάζηαζεο λέσλ γλώζεσλ




Αλαδήηεζε θαη δνθηκή πνιιαπιώλ ηξόπσλ
αλαπαξάζηαζεο λέσλ γλώζεσλ
Δλεκέξσζε εκεξνινγίνπ-θαθέινπ

6ε ΦΑΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

Πξνθαηαξηηθή Παξνπζίαζε Δξγαζηώλ ζηελ Οινκέιεηα
Σκήκαηνο





Αλαδήηεζε θαη δνθηκαζηηθή αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθώλ
ηξόπσλ παξνπζίαζεο ζέκαηνο, ζθνπνύ, θεληξηθώλ
εξσηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο θαη ηεο
θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ θνηλσληθνεζηθώλ δεηεκάησλ πνπ
αγγίδεη ε έξεπλά ηνπο.
Σπδήηεζε πξνβιεκάησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο νκάδαο.

7ε ΦΑΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

Γηακόξθσζε θνηλνύ θαθέινπ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο







Σπγγξαθή ηεο Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο, επηινγή
εηθόλσλ ζρεκάησλ
ζύλζεζε ηνπ ηερλήκαηνο, παξνπζίαζε ηεο δξάζεο
ηνπο
εκπινπηηζκόο ηνπ νκαδηθνύ θαθέινπ κε
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία,
νινθιήξσζε ηνπ πξνζσπηθό εκεξνινγίνπ θαη ηνπ
αηνκηθνύ θαθέινπ, γηα ηελ αηνκηθή ηνπο αμηνιόγεζε.
Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαθέινπ

8ε ΦΑΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζε εηδηθή εκεξίδα





Αμηνπνίεζε ηεο δνθηκαζηηθήο παξνπζίαζεο κε ζθνπό ηε
βέιηηζηε πξνβνιή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ησλ
ηερλεκάησλ θαη ηεο θνηλσληθήο-εζηθήο δηάζηαζεο ηεο
έξεπλαο
Αμηνπνίεζε εηθόλσλ, ζρεκάησλ, δηαγξακκάησλ θιπ.

9ε ΦΑΖ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

Αμηνιόγεζε νκαδηθήο εξγαζίαο θαη αηνκηθήο ζπκβνιήο κειώλ
ηεο νκάδαο





Αμηνιόγεζε ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο, κε βάζε ηα
θξηηήξηα ηεο επόκελεο δηαθάλεηαο
Βαζκνιόγεζε ηνπ θαθέινπ ηεο νκάδαο
Βαζκνιόγεζε θάζε κέινπο, κε βάζε ηελ παξνπζίαζε ηνπ
αηνκηθνύ θαθέινπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ εκεξνιόγηνπ

Αμηνιόγεζε πιινγηθνύ Έξγνπ Οκάδαο:
Αμηνιόγεζε ζε Σέζζεξηο Γηαζηάζεηο
Αμηνιόγεζε Γηεξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο
 Αμηνιόγεζε Πεξηερόκελνπ Γηεξεπλεηηθήο
Έθζεζεο
 Αμηνιόγεζε Γιώζζαο θαη Γνκήο Γηεξεπλεηηθήο
Έθζεζεο
 Αμηνιόγεζε Γεκόζηαο Παξνπζίαζεο ηεο
Οκαδηθήο Δξγαζίαο
Γηα θάζε έλα ππάξρνπλ: 6-8 Πεξηγξαθηθέο
Υπνθιίκαθεο


1. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ, ΜΔΘΟΓΟΗ,
ΠΖΓΔ, ΦΑΔΗ












παξνπζίαζε ζέκαηνο, ζθνπνύ θαη εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ
αηηηνιόγεζε επηινγώλ θαη αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ πεγώλ
αηηηνιόγεζε επηινγώλ, αμηνπνίεζε θαη πεξηγξαθή θαηάιιεισλ
κνλάδσλ κέηξεζεο, ηερληθώλ θαη κεζόδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ
αηηηνιόγεζε επηινγώλ θαη αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηώλ
αλάιπζεο, εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο
ζπκπεξαζκάησλ αμηνπνηήζηκσλ ζε απαληήζεηο ησλ
εξσηεκάησλ.
θξηηηθή απνηίκεζε (α) ζρεηηθόηεηαο, εγθπξόηεηαο θαη αμηνπηζηίαο
πεγώλ, κεζόδσλ, εξκελεηώλ θαη επηρεηξεκάησλ ηξίησλ, (β)
αδπλακηώλ θαη θελώλ έξεπλαο θαη (γ) επηζήκαλζεο αλαπάληεησλ
εξσηεκάησλ.
απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ΣΠΔ ζηελ έξεπλα.
ζπλέπεηα κειώλ νκάδαο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκό
ρξήζε κέζσλ θαη πόξσλ

2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ
ΔΚΘΔΖ: ΔΓΚΤΡΟΣΖΣΑ, ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ













θαηνρή εηδηθώλ γλώζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ.
θαηαλόεζε ελλνηώλ, αξρώλ θαη ζεσξηώλ εκπιεθνκέλσλ θιάδσλ, ηηο νπνίεο
αμηνπνηεί ηόζν γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ δεηεκάησλ πνπ ζέηνπλ ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα όζν θαη γηα εξκελεία θαη αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ έξεπλαο
πξνζέγγηζε δεδνκέλσλ έξεπλαο πξνο δηακόξθσζε ζέζεσλ νκάδαο επί
εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ κέζσ πρ ρξήζεο θαηάιιεισλ πηλάθσλ θαη
γξαθεκάησλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ
δηαηύπσζε κε ινγηθό θαη ζπλεθηηθό ηξόπν ζέζεσλ ηεο νκάδαο πνπ απαληνύλ
ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη βαζίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.
αμηνπνίεζε ζπκπεξαζκαηηθώλ ζέζεσλ έξεπλαο γηα δηακόξθσζε ηεθκεξησκέλσλ
θαη πεηζηηθώλ ηνπνζεηήζεσλ ηεο νκάδαο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηελ
ππεξάζπηζή ηνπο,
ππεξάζπηζε ζέζεσλ νκάδαο έλαληη ελαιιαθηηθώλ θαη αληηζέησλ απόςεσλ θαη
θξηηηθόο ζρνιηαζκόο ησλ παξαδνρώλ ηνπο.
ζπζρέηηζε ζέκαηνο θαη ζπκπεξαζκάησλ κε θαηαζηάζεηο, πξνβιήκαηα θαη
δεηήκαηα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.
θξηηηθή απνηίκεζε ησλ αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ επηινγώλ, ξόισλ θαη ρξήζεσλ.

3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΛΩA ΚΑΗ ΓΟΜΖ
ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ










ρξήζε όξσλ θαη επηζηεκνληθήο νλνκαηνινγίαο
ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη ξνή γιώζζαο
εζσηεξηθή ζπλνρή ιόγνπ
δνκή Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο (εηζαγσγή ζθνπόο, δηαηύπσζε ππνζεκάησλ, εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θαη ππν-εξσηεκάησλ, πεξηγξαθή
θαη αηηηνιόγεζε πεγώλ, κέζσλ θαη δηαδηθαζηώλ ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, δηαηύπσζε θαη θξηηηθόο ζρνιηαζκόο
ζπκπεξαζκάησλ, αλαζηνραζηηθή θξηηηθή επηινγώλ θαη εκπεηξηώλ) θαη
ύθνπο γηα πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο
ρξήζε απεηθνληζηηθώλ ζρεκάησλ ηεο επηζηήκεο (πηλάθεο, ράξηεο,
ζύκβνια θαη πνηθίια ζρεδηαγξάκκαηα: γξαθήκαηα, ξαβδνγξάκκαηα
θαη «πίηεο», ελλνηνινγηθνί ράξηεο, νξγαλνγξάκκαηα, δηαγξάκκαηα
ξνήο θηι)
επηκέιεηα εθηύπσζεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο

4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ΚΑΗ ΣΔΥΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΑΗΑ









ελεκέξσζε γηα ζηόρνπο θαη δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο.
ελεκέξσζε γηα δεδνκέλα, ζπκπεξάζκαηα θαη ζέζεηο νκάδαο ζε
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα θνκβηθά ζεκεία
θαη θξηηηθή ζηάζε ζε δηαιακβαλόκελα δεηήκαηα.
ρξήζε γιώζζαο κε άλεζε εθθνξάο, νξζό ηόλν θαη ζαθή εηξκό
θαηάιιεια γηα παξνπζίαζε.
ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθώλ κέζσλ θαη ΣΠΔ γηα ζηήξημε ιόγνπ θαη
ζηηο θαηάιιειεο ζηηγκέο.
ρξήζε ρηνύκνξ, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη παξαζηαηηθόηεηαο ζηε
ζσζηή αλαινγία θαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή.
εηνηκόηεηα θαη πιεξόηεηα απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ηα
ζρόιηα ηνπ θνηλνύ.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΟΜΑΓΑ:









1ε βαζκίδα: Άξηζηα (βαζκόο 19-20)
2ε βαζκίδα: Πνιύ Καιά (βαζκόο 17-18)
3ε βαζκίδα: Καιά (βαζκόο 14-16)
4ε βαζκίδα: Μέηξηα (βαζκόο 10-13)
5ε βαζκίδα: Κάησ ηνπ Μεηξίνπ (βαζκόο 6-9)
6ε βαζκίδα: Λίαλ Αλεπαξθήο (βαζκόο 1-5)

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΛΛΟΓΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΟΜΑΓΑ:
Βαζκίδα
Σνκείο

Βαζκόο Βαξύηεηα Σειηθόο
βαζκόο

Δξεπλεηηθή Πνιύ θαιά 17
δηαδηθαζία 17,18

30%

5,1

Πεξηερόκελ Καιά
14,15,16
ν

15

30%

4,5

Γιώζζα
Γνκή

13

20%

2,6

10

20%

2,0

Μέηξηα
10,11,12,13

Γεκόζηα
Μέηξηα
παξνπζίαζ 10,11,12,13
ε

14,2 = 14

ΑΣΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ





Πξνηείλεηαη ε αηνκηθή αμηνιόγεζε λα βαζίδεηαη:
ζηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη
ζηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ εκεξνινγίνπ θαη
ηνπ αηνκηθνύ θαθέινπ,
ζηε ζπκκεηνρή θάζε κέινπο κε εξσηήζεηο,
απαληήζεηο, ηδέεο, πξνηάζεηο θαη θξίζεηο πνπ
δηαηύπσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζηελ
νκαδηθή εξγαζία, αιιά θαη θαηά ηε δεκόζηα
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ εηδηθή εκεξίδα.

ΑΣΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ






Μόλν 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 πξνβιεπόκελα.
Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή ζεκάησλ
ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ
γίλεηαη έσο ηελ 20ε Γεθεκβξίνπ.

ΟΛΟΗ ΔΜΔΗ ΣΑ Δ.Κ.Φ.Δ.
Α ΔΤΥΟΜΑΣΔ:






ΚΑΛΖ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ
ΚΑΛΖ ΓΤΝΑΜΖ
ΚΑΛΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ ΤΓΔΗΑ
ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ

