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«αυτά  λοι̟όν τα αγαθά της ̟αιδείας δεν ε̟ιβάλλονται µε την τυραννία των 
βαθµών, της αξιολόγησης και του καταναγκασµού.  Οι ανελεύθεροι τρό̟οι τα 
αφανίζουν. Αντιθέτως, τα θρέφει το δηµιουργικό σχολείο, ό̟ου ο δάσκαλος δεν 
µεταδίδει έτοιµες γνώσεις, δεν µοιράζει τις µ̟ουκιές της ηµέρας, αλλά  
µεταµορφώνεται σε εµψυχωτή και µαζί  µε τους µαθητές του δηµιουργεί και 
̟αράγει ̟ολιτισµό και αξίες.  ∆άσκαλοι και µαθητές  σ’ αυτό το σχολείο µαθαίνουν 
̟ως η ̟αιδεία είναι ̟ρώτα  α̟΄ όλα  ξύ̟νηµα συνειδήσεων.  Είναι το µέγιστο 
µάθηµα το ο̟οίον “διδακτόν ουδαµώς έστιν”.  Και ̟ρο̟άντων µαθαίνουν ότι η  
ευτυχία  του ανθρώ̟ου βρίσκεται  στον αγώνα  για την ευτυχία της ανθρω̟ότητας. 
Αυτά ε̟ιβάλλει η δηµοκρατία της διδασκαλίας, µέσα στην ο̟οία αβίαστα και κατά 
τρό̟ο φυσιολογικό, ο ο̟οίος συνάδει µε την καθηµερινή ε̟ικοινωνιακή ̟ρακτική, 
ανθίζουν ο λόγος, η σκέψη, η γνώση, το αίσθηµα, και γεννούν κι άλλο λόγο, άλλη 
σκέψη, κι άλλη γνώση, κι άλλο αίσθηµα, γεννούν ̟αιδεία, η ο̟οία έχει να κάνει µε 
την ̟ορεία ̟ρος την Ιθάκη και όχι ασφαλώς, µε την ίδια την Ιθάκη…………..» 

 
Χρίστος Τσολάκης+. 

{α̟ό το κείµενο  της ̟αραίτησης α̟ό  τη θέση του αντ/δρου του Π.Ι. ̟ου 
υ̟οβλήθηκε στον υ̟ουργό ̟αιδείας την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 1999} 
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                                    1.      Εισαγωγή 

Η  Ερευνητική Εργασία (Ε.Ε.) ως µάθηµα εφαρµόστηκε υ̟οχρεωτικά α̟ό το 
σχολικό έτος 2011 -2012  στην Α΄ τάξη των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Α̟ό την ̟ρώτη 
χρονιά εφαρµογής του στα σχολεία της ∆.Ε. Πέλλας α̟οκτήθηκε, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία ̟ου συλλέξαµε ως Σχολικοί Σύµβουλοι, µία ̟ρώτη εµ̟ειρία α̟ό 
τους εκ̟αιδευτικούς ̟ου δίδαξαν το µάθηµα. Φάνηκε, ε̟ίσης, ότι  το εγχείρηµα 
αγα̟ήθηκε και στηρίχθηκε α̟ό το σύνολο της   σχολικής κοινότητας ̟αρότι 
εντάχθηκε στη σχολική ζωή µε µικρή ̟ροετοιµασία.  

Α̟ό τη νέα σχολική χρονιά (2012-2013),  σύµφωνα µε την Υ.Α. 47143/Γ2-
27.04.2012  εισάγεται και στη Β΄ Λυκείου,   ενώ αντίστοιχα συνεχίζει  η 
εφαρµογή του µαθήµατος  µε την Υ.Α.  113182/Γ2-30.09.2011 στην Α΄ τάξη του 
ΕΠΑ.Λ. Για τη Β΄ τάξη του Ηµερησίου ΕΠΑ.Λ και τη Γ’  τάξη του Εσ̟ερινού 
ΕΠΑ.Λ εισάγεται η Ειδική Θεµατική ∆ραστηριότητα σε ̟ροαιρετική βάση 
σύµφωνα µε την  Υ.Α. 9980/Γ2/12-07-2012.  

Η φιλοσοφία, οι στόχοι και το ̟εριεχόµενο ̟ου αφορούν την Ερευνητική 
Εργασία ως µάθηµα «καινοτοµία» στα δύο διαφορετικού τύ̟ου λύκεια (ΓΕ.Λ. 
και ΕΠΑ.Λ.)  είναι κοινοί. ∆ια̟ιστώνονται, ωστόσο, µικρές διαφορές ως ̟ρος 
την εφαρµογή τους στους δύο διαφορετικού τύ̟ους λυκείων (ΓΕ.Λ. και 
ΕΠΑ.Λ.). Πιο συγκεκριµένα στον ̟ίνακα καταγράφουµε τις ̟ιο σηµαντικές:  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ         ΓΕ.Λ.      ΕΠΑ.Λ. 
 Εφαρµογή     Α & Β    Λυκείου          Α 

 Προτεραιότητα  
για ανάθεση 

Συµµετοχή ως «̟ρώτη ανάθεση» 
σε όλες τις ειδικότητες.  Η 
ε̟ο̟τεία –καθοδήγηση γίνεται 
α̟ό ειδικότητες  συναφείς µε το 
θέµα. Τη συνάφεια κρίνει ο 

Σύλλογος ∆ιδασκόντων (Σ.∆.) 

Ως  1η ανάθεση σε όλους 
τους εκ̟/κούς. Ένας   
α̟αραίτητα καθηγητής 
ειδικότητας. Ανάθεση  
κατά ̟ροτεραιότητα σε 
εκ̟/κούς µε ε̟ιµόρφωση 
στο µάθηµα Ε.Ε.  

∆ιάρκεια  4/µηνο, ή έτος 4/µηνο 

Προτάσεις θεµάτων 
Ε.Ε. 

Α̟ό έναν ή το ̟ολύ δύο 
εκ̟αιδευτικούς.  διαφορετικών 
µαθηµάτων 

Α̟ό δύο εκ̟αιδευτικούς 
διαφορετικών µαθηµάτων 

 Συντονισµός Υ̟οδ/ντής σχολείου  ή  έµ̟ειρος 

εκ̟αιδευτικός 

Έµ̟ειρος εκ̟αιδευτικός 

∆ιαδικασία 2ου 
τετραµήνου Ε.Ε. 

Νέα διαδικασία, νέα θέµατα, 
ορισµός εκ̟/κών και 
διαδικασιών α̟ό το Σ.∆. 

Νέα διαδικασία, νέα 
θέµατα - ̟ρόταση και 
ε̟ίβλεψη των ίδιων 
εκ̟/κών.  

Αριθµός Μαθητών 
 

      20 ≥ Μ ≥ 16  20 ≥ Μ ≥ 12 
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Α̟ό την ̟ρώτη χρονιά της εφαρµογής της Ε.Ε. ήταν φυσικό να υ̟άρχει το 
αίτηµα των εκ̟αιδευτικών για ε̟ιµόρφωση. Οι εκ̟αιδευτικοί µε ειλικρίνεια 
και ευθύνη µας δήλωσαν τις δυσκολίες  ̟ου αντιµετώ̟ισαν και την σε βάθος 
ε̟ιµορφωτική ανάγκη ̟ου είχαν για να αντα̟οκριθούν στη νέα αυτή 
διδακτική ̟ραγµατικότητα ̟ου έφερε στο σχολείο το µάθηµα Ερευνητική 
Εργασία.   
Έχοντας λοι̟όν υ̟όψη:  
 

• Τα ̟οσοτικά και ̟οιοτικά στοιχεία α̟ό την εξέλιξη των ερευνητικών 
εργασιών ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στα σχολεία την ̟ρώτη χρονιά,  

• τις ̟ροσ̟άθειες και τους ̟ροβληµατισµούς των εκ̟αιδευτικών ̟ου 
εµ̟λέκονται µε την Ε.Ε. τις ο̟οίες/ους καταγράψαµε, 

• τις ̟ροτάσεις των εκ̟αιδευτικών  των ο̟οίων γίναµε α̟οδέκτες  κατά τη 
διάρκεια των ̟αιδαγωγικών µας συναντήσεων στα σχολεία,  

• τις α̟όψεις και τους ̟ροβληµατισµούς των ∆/ντών των σχολείων και 
των συντονιστών των Ε.Ε., 

• τις α̟όψεις µαθητών σχετικά µε τις εµ̟ειρίες τους α̟ό τη συµµετοχή 
τους σε ̟ρόγραµµα Ε.Ε., 

• τις εµ̟ειρίες  µας α̟ό ̟αρουσιάσεις εργασιών,     

• την ευθύνη ̟ου έχουµε ως Σχολικοί Σύµβουλοι ̟ρος τους συναδέλφους 
µας εκ̟αιδευτικούς των σχολείων, 

 
α̟οφασίσαµε τη συγγραφή  σηµειώσεων ̟ου θα συνοδεύουν  τις 
ε̟ιµορφωτικές συναντήσεις ̟ου ̟ρογραµµατίσαµε για την τρέχουσα σχολική 
χρονιά 2012- 2013 ̟ιστεύοντας ότι:  
 

- είναι αναγκαία η ε̟ιµόρφωση όλων των εκ̟αιδευτικών ̟ου 
εµ̟λέκονται µε τις Ε.Ε. καθώς ̟ρόκειται για µια νέα µορφωτική 
διαδικασία κατά την ο̟οία αλλάζει ο διδακτικός ρόλος του 
εκ̟αιδευτικού και ο µαθησιακός ρόλος του µαθητή 

- είναι αναγκαία η µέγιστη υ̟οστήριξη των εκ̟αιδευτικών κατά την 
διάρκεια της υλο̟οίησης  των Ε.Ε. 

- είναι α̟αραίτητη η ε̟ικαιρο̟οίηση της εξέλιξης των Ε.Ε.  στα σχολεία  
 
Προσ̟αθήσαµε στις λίγες τούτες σελίδες και όσο γίνεται ̟ιο α̟λά και καθαρά 
να σταθούµε κοντά σας.  Να υ̟οστηρίξουµε τις ̟ροσ̟άθειές σας  στο µεγάλο 
̟αιδαγωγικό εγχείρηµα ̟ου ̟αίρνει τη µορφή  µαθήµατος και φέρει την 
ονοµασία Ερευνητική Εργασία.  Πιστεύουµε ότι είναι ένα µάθηµα ̟ου µ̟ορεί 
να ̟ροάγει ̟νεύµα συλλογικότητας και συνεργασίας στη σχολική κοινότητα 
και θα ενεργο̟οιήσει ικανότητες και δεξιότητες στους µαθητές και τις 
µαθήτριές µας ως ̟ρος: 
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• τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να ̟ραγµατευθούν ζητήµατα ̟ου 
τους α̟ασχολούν,  

• να αυτενεργήσουν, να αναδείξουν τον κριτικό και αυτοκριτικό τους 
λόγο,  

• να συναντήσουν και να συνεργαστούν µε «τον άλλο/η» 
συµµαθητή/τρια τους στο ̟εδίο διδάσκω-µαθαίνω,  

• να εξοικειωθούν µε τις αρχές της δηµοκρατίας και να εντρυφήσουν στον 
αλληλοσεβασµό, την κατανόηση και την αλληλεγγύη.   
 

Θα ̟ροσφέρει αντίστοιχα και σε εµάς τους ίδιους τη δυνατότητα: 
 

• να αξιο̟οιήσουµε τις δικές µας ικανότητες και δεξιότητες στο ̟λαίσιο 
του  µαθήµατος Ε.Ε.,  

• να εξελιχθούµε  σταδιακά σε «αυτοδιαχειριζόµενους δασκάλους»  ̟ου 
θα ε̟ιλέγουµε και θα κινούµε  δραστηριότητες στο ̟λαίσιο των Ε.Ε.,  

• να  νοιώθουµε βαθειά και συνειδητά, στους δύσκολους τούτους καιρούς,  
ότι ̟ροσφέρουµε κάτι νέο και δηµιουργικό στη νέα γενιά.    

• Να κατανοήσουµε αυτό ̟ου εύστοχα αναφέρει η οµάδα ̟ου 
δηµιούργησε το  υ̟όβαθρο για το άνοιγµα και την  ̟ορεία των Ε.Ε. στη 
χώρα µας:  «να νοιώσουµε τη βαθιά ικανο̟οίηση του «̟αιδαγωγού»  
̟ου δηµιουργεί µια νέα  ̟τυχή στη σχολική ζωή και ανοίγει τα 
̟αράθυρα της σκέψης  των ̟αιδιών σε νέα µονο̟άτια, µε ̟λήρη 
συνείδηση, ότι η ̟αιδεία είναι βαθειά ανθρώ̟ινο και µεγάλο γεγονός». 
 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι κατά την υλο̟οίηση των ερευνητικών µας 
εργασιών, θα βρεθούµε σε άµεση οργανωτική, διδακτική, ̟αιδαγωγική 
συνεργασία µε τους εφήβους και τις έφηβες, θα κληθούµε να λύσουµε  θέµατα  
ή ζητήµατα  ̟ου θα ανακύ̟τουν και τα ο̟οία θα α̟αιτούν α̟όφαση, λύση και 
δράση. Αξίζει όµως να ̟ροσεγγίσουµε κάθε τι ̟ου αναδεικνύεται  κατά την 
̟ορεία της εργασίας µε θετική διάθεση και µε τη σκέψη  ότι ως δάσκαλοι 
̟ροσφέρουµε κάτι νέο στην ̟αιδεία των νέων, ̟ου θα τους βοηθήσει στην 
κοινωνικο̟οίησή τους, στην ανά̟τυξη της ̟ροσω̟ικότητάς τους και της 
µετέ̟ειτα ε̟αγγελµατικής τους ̟ορείας.   

2. Πρόδρομες σκέψεις  και βήματα για την εκπόνηση 

ερευνητικής εργασίας 

Προκειµένου να αρχίσουµε την εµ̟λοκή µας  στην Ερευνητική Εργασία, καλό 
είναι να σκεφτούµε α̟ό την αρχή το χρόνο ̟ου έχουµε στη διάθεσή µας σε 
σχέση µε την οργάνωση και τις δραστηριότητες ̟ου θα υλο̟οιήσουµε.    
Στη σκέψη µας  αλλά και στην ̟ράξη ξεχωρίζουµε δύο χρονικά διαστήµατα  τα 
ο̟οία αντιστοιχούν το ένα στην ̟ροετοιµασία - οργάνωση και το άλλο στις    
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δραστηριότητες ̟ου θα ακολουθήσουν  για τη υλο̟οίηση της ερευνητικής 
εργασίας.  
 
Την ̟ρώτη ̟ερίοδο  θα την  αναφέρουµε ως:  
«φάση ̟ροετοιµασίας και οργάνωσης της Ε.Ε.».  
   
ενώ τη δεύτερη ως 
«φάση εκ̟όνησης  και ̟αρουσίασης της Ε.Ε.».   
 
Ως ̟ρος το   διδακτικό αντικείµενο  οι  δύο φάσεις έχουν το ίδιο ̟εριεχόµενο 
αντίστοιχα στα ΓΕ.Λ & ΕΠΑ.Λ. Εκείνο ̟ου διαφέρει είναι η διάρκεια  ̟ου θα 
ε̟ιλέξουµε για την υλο̟οίηση των δραστηριοτήτων. Και τούτο καθώς στα ΓΕ.Λ 
̟ροβλέ̟εται (οδηγία 1 ̟αραγ. 2) `` διάρκεια ενός τετραµήνου  ή ολόκληρου 
σχολικού έτους``. Η διαφορο̟οίηση αυτή, τετράµηνο ή σχολικό έτος, αλλάζει  τα 
δεδοµένα και χρειάζεται να ανα̟τυχθεί διάλογος ευθύνης  µεταξύ 
εκ̟αιδευτικών και µαθητών ̟ριν την ̟αρουσίαση της ̟ρότασης στο Σύλλογο 
∆ιδασκόντων (Σ.∆.) για την τελική έγκριση.   
Ακόµη είναι ευνόητο ότι οι δύο φάσεις α. ̟ροετοιµασία - οργάνωση  β. 
εκ̟όνηση – ̟αρουσίαση, δεν είναι ανεξάρτητες. Αντιθέτως συνδέονται άµεσα. 
Η ̟ρώτη, κατά τη γνώµη µας, είναι ̟ολύ σ̟ουδαία και αφορά κυρίως στους 
εκ̟αιδευτικούς. Το χρονικό διάστηµα των 15 ηµερών ̟ου ̟ροβλέ̟εται είναι 
µικρό, καθώς δεν α̟οκτήθηκε ακόµη η ανάλογη  εµ̟ειρία. Οι εργασίες του 
δεκα̟ενθηµέρου θα καθορίσουν την ̟ορεία  ̟ου θα ακολουθήσει η δεύτερη 
φάση. Και η ̟είρα µάς λέει ότι  κά̟οια στιγµή θα χρειαστεί κατά τη δεύτερη 
φάση να ανατρέξουµε στην ̟ρώτη. Η ευελιξία  οφείλει να χαρακτηρίζει τις 
̟ροσ̟άθειες µας στο ̟λαίσιο των ερευνητικών εργασιών ̟ου υλο̟οιούµε. 
Εµείς θα  ̟εριγράψουµε τη συνολική µας ̟ρόταση για την υλο̟οίηση των 
ερευνητικών εργασιών σε τετράµηνα και βέβαια κάθε εκ̟αιδευτικός θα 
̟ροσανατολισθεί  και θα κρίνει  για τη διάρκεια του χρόνου, αφού ζυγίσει τα 
δεδοµένα, συζητήσει µε τους µαθητές  και συνεννοηθεί µε το διευθυντή και τους 
συναδέλφους του στο σχολείο.  
 
Πρώτο Βήµα: ̟ροετοιµασία - οργάνωση 
 
``Κατά την έναρξη  του  σχολικού  έτους συνέρχεται ο σύλλογος διδασκόντων σε ειδική 

συνεδρία για να εγκρίνει τα θέµατα των Ε.Ε., τα ο̟οία έχουν ̟ροταθεί α̟ό τους 

εκ̟αιδευτικούς και  έχουν συγκεντρώσει  την ̟ροτίµηση  των µαθητών``. 

Με την ̟αρα̟άνω ̟ρόταση  αρχίζει η οδηγία του δεύτερου άρθρου της υ̟.  
47143/Γ2 εγκυκλίου για τη διδασκαλία των Ε.Ε. στην Α & Β  τάξεων ΓΕ.Λ,  
ενώ οι αντίστοιχες οδηγίες για την Α τάξη ΕΠΑ.Λ είναι:   ``εντός του ̟ρώτου  
δεκα̟ενθηµέρου α̟ό την έναρξη των µαθηµάτων συνέρχεται ο σύλλογος διδασκόντων 
…`` .   
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Τα δεδοµένα λοι̟όν για την ̟ροετοιµασία – οργάνωση  (1ο βήµα)  είναι:  
Αφού α̟οφάσισα   να  έχω ή  µου έχει δοθεί  ως ανάθεση του µαθήµατος 
Ερευνητική Εργασία (στα ΕΠΑ.Λ η ̟ροετοιµασία – οργάνωση γίνεται µε τη 
συνεννόηση -  συνεργασία δύο εκ̟αιδευτικών)  οφείλω:  
Σε χρόνο  15 ηµερών να:  
Αρχικά: 

- Συνεννοηθώ  µε συνάδελφο/σα ̟ου ε̟ιθυµεί να εµ̟λακεί  στις Ε.Ε. 
̟ροκειµένου να σχεδιάσουµε, να οργανώσουµε και να υλο̟οιήσουµε 
το µάθηµα της Ε.Ε.   Έτσι ̟έρα α̟ό τους γενικούς κανόνες,  η οδηγία 
µας υ̟αγορεύει  τη συνδιδασκαλία. Αυτό είναι ένα νέο ̟εδίο στη 
διδακτική ̟ου χρειάζεται µεταξύ των άλλων συνεννόηση και 
αλληλεγγύη  σχετικά µε τους χρόνους, το ωράριο  του σχολείου, τα 
ενδιαφέροντα  των συµµετεχόντων κ.α. 

Κατό̟ιν: 
- Συνεργαστούµε (δύο εκ̟αιδευτικοί) για την ε̟ιλογή θεµάτων, 
- να ̟ροετοιµάσουµε το κλίµα της όλης διαδικασίας.  Ο ∆ιευθυντής, 

Υ̟οδ/ντής, Συντονιστής Ε.Ε.,  ενηµερώνουν τους   µαθητές των 
αντίστοιχων τάξεων για το ̟λαίσιο των ερευνητικών εργασιών,  

- δεχτούµε  τις ̟ροτάσεις των µαθητών. Να τις µελετήσουµε, να τις 
ε̟εξεργαστούµε να τις αξιολογήσουµε και όσο είναι δυνατόν να τις 
υιοθετήσουµε στο ̟λαίσιο του µαθήµατος, 

- ̟ραγµατώσουµε τελικό διάλογο µε τους µαθητές, τονίζοντας τις 
ευθύνες, τις υ̟οχρεώσεις, τις δεσµεύσεις  ̟ου έχουν για την υλο̟οίηση 
της ερευνητικής εργασίας.   
 

Εφόσον γίνουν αυτά,  ̟ου σηµαίνει ότι : 
α)  έχουµε ε̟ιλέξει θέµα,   
β) έχουµε ε̟εξεργαστεί τις ̟ροτάσεις των µαθητών,  
γ) ̟ήραµε υ̟όψη µας τους χρόνους  (δίωρα)  ̟ου έχουµε στη διάθεσή µας  
και 
δ) συζητήσαµε µε τον/την συνάδελφο (συνδιδασκαλία)  το αντικείµενο-
θέµα και τις διαστάσεις ̟ου έχει και θα υλο̟οιηθούν στη συνέχεια α̟ό 
τους µαθητές/τριες,  
τότε σκεφτόµαστε ε̟ι̟λέον τη διαµόρφωση της  ``νέας µαθησιακής- 
διδακτικής µας ̟ρότασης`` τα εξής:  

• Έρχονται (τα φέρνουµε εµείς ή τα αναδεικνύουν οι µαθητές/τριες) 
στο νέο µαθησιακό ̟εδίο ̟ου δηµιουργούµε, ζητήµατα ή θέµατα 
̟ου α̟ασχολούν τους νέους/ες και τα ο̟οία µ̟ορούν να τα 
̟ροσεγγίσουν δια µέσω διερευνητικών δραστηριοτήτων,  

• δηµιουργούµε τα κίνητρα  ή τις ̟ροϋ̟οθέσεις  έτσι ώστε οι νέοι/ες 
να διαµορφώνουν το δικό τους λόγο, να καταθέτουν  τα δικά τους 
ε̟ιχειρήµατα και να εκφράζουν τις ̟ροσω̟ικές τους ̟ροσδοκίες;  
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• Καλλιεργούµε µε τις ̟ροσεγγίσεις µας ή δίνουµε µε ̟αιδαγωγικές 
τεχνικές τη δυνατότητα στην οµάδα/υ̟οοµάδα να χρησιµο̟οιεί 
δηµιουργικά το διάλογο, τη διαβούλευση, τη συνεργασία, 
συνεννόηση και το σεβασµό της ̟ρότασης του ``άλλου``.  

 
Θεωρούµε ̟ολύ σ̟ουδαία τη 1η συνάντηση των µαθητών (δίωρο) µε τους 
εκ̟αιδευτικούς,  κατά την ο̟οία θα ανα̟τύξουν τις α̟όψεις τους για την 
ε̟ιλογή του θέµατος της ερευνητικής τους εργασίας.   
Οι εκ̟αιδευτικοί θα µ̟ορούσαν στην  αρχή  της συζήτησης,  διακριτικά  α̟ό 
ρόλο καθοδηγητή – εµψυχωτή,  να τονίσουν στους µαθητές:  
 

• Η α̟όφασή των µαθητών για το θέµα να  βασίζεται σε δικά τους  
κριτήρια.  
Με ελεύθερη, θαρραλέα και έντιµη σκέψη να ταξιδέψουν στην 
καθηµερινή τους ζωή. Στο σχολείο, στη γειτονιά, στην ̟όλη σε 
φαινόµενα, σε καταστάσεις, σε ανθρώ̟ινες σχέσεις, στην κοινωνική 
̟ραγµατικότητα, στο ̟εριβάλλον, σε υλικά και µη υλικά έργα, στην 
τέχνη, τον ̟ολιτισµό.  
``Κάθε τι ̟ου συναντάτε και ̟ου βιώνετε στην καθηµερινή σας 
̟ραγµατικότητα, µ̟ορεί να είναι και το θέµα της ερευνητικής σας 
εργασίας``. 

• Να έχουν έµ̟νευση και να µην ̟άρουν βιαστική α̟όφαση. Να 
α̟οφύγουν τις ̟ροχειρότητες, την ε̟ι̟ολαιότητα, τα νεκρά σχήµατα 
και τις αραχνιασµένες ιδέες, τον εγωισµό και ατοµισµό, την αδιαφορία 
και την τεµ̟ελιά, το ψέµα και την υ̟οκρισία. 

• Να συµµετέχουν στη διαβούλευση - α̟όφαση όλοι και όλες.   

• Το θέµα να εµ̟ί̟τει στα δικά τους ενδιαφέροντα, όνειρα και  
̟ροσδοκίες.   

• Να σκεφθούν το θέµα σε όλες του τις διαστάσεις ̟ριν α̟οφασίσουν να 
διαµορφώσουν την ̟ρότασή τους. Και όταν α̟οφασίσουν για το θέµα 
να διαλογισθούν σχετικά µε την οργάνωση της µορφωτικής 
διαδικασίας  σε όλη  την κλίµακα και ̟άνω σε νέες υγιείς βάσεις.   
 

Τελικά: 
Οι α̟οφάσεις και τα στοιχεία της ̟ρώτης αυτής συνάντησης, λαµβάνονται 
υ̟όψη α̟ό τους εκ̟αιδευτικούς, ̟ροκειµένου να συγκροτήσουν την 
̟ρόταση, να σχεδιάσουν το µάθηµα και στη συνέχεια να το ̟αρουσιάσουν 
στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων για την τελική έγκριση. 

3. Σχεδιασμός  του μαθήματος   

Οι εκ̟αιδευτικοί ̟ου έχουν την ευθύνη του µαθήµατος ε̟εξεργάζονται τις 
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̟ροτάσεις  των µαθητών και  στη  συνέχεια  σκέ̟τονται και συνα̟οφασίζουν 
για το σχεδιασµό και την   οργάνωση της εκ̟αιδευτικής διαδικασίας ̟ου θα 
ακολουθήσουν οι µαθητές. Η όλη αυτή  ̟ροετοιµασία  ̟ου αφορά στο  
σχεδιασµό και στην οργάνωση θα ̟αρουσιασθεί  στο σύλλογο διδασκόντων 
για  έγκριση.   
Ο σχεδιασµός σύµφωνα µε την Υ̟. Α̟όφαση  αναφέρεται ως ``σχέδιο 
υ̟οβολής ερευνητικής εργασίας`` και εµ̟εριέχει την α) ̟αιδαγωγική 
διαδικασία (σκο̟ός έρευνας και ερευνητικά ερωτήµατα( β) την αιτιολόγηση 
του θέµατος (κριτήρια ε̟ιλογής θέµατος,  συσχέτιση µε διδασκόµενα 
µαθήµατα, αναµενόµενα µαθησιακά οφέλη κ.τ.λ.)  γ) την ̟εριγραφή της 
µεθόδου  δ) τα αναµενόµενα α̟οτελέσµατα ε) τους ̟όρους – υλικά και 
εξο̟λισµό και στ) την ενδεικτική βιβλιογραφία.   
Αυτές οι έξι ενότητες στην ουσία συµ̟ληρώνονται  και ̟αρουσιάζονται στο 
σύλλογο διδασκόντων. Α̟ό αυτές σηµειώνουµε ότι η α, και  γ, α̟οτελούν το 
υ̟όβαθρο της `εκ̟αιδευτικής καινοτοµίας`` ̟ου εφαρµόζεται στη χώρα µας.   

Κατά το σχεδιασµό του µαθήµατος ̟αίρνουµε υ̟όψη µας τα εξής: 

Ι)  Nα συντάξουµε  την  «̟ροβληµατική» του θέµατος (ή των θεµάτων) ό̟ου 
θα ̟εριλαµβάνονται οι ε̟ί µέρους ̟τυχές οι  µέθοδοι και τα ερευνητικά 
εργαλεία.   
Η ̟ροβληµατική (ο τρό̟ος ή η συλλογιστική ̟ου χρησιµο̟οιεί κά̟οιος για  
να θέσει ή να ̟ροσεγγίσει ένα θέµα¹).  
 α.  Α̟οκαλύ̟τει τη σηµασία του θέµατος 
 β.  Φωτίζει τις ̟τυχές του θέµατος και υ̟οστηρίζει τη σύνθεσή τους 
 γ.  Προσανατολίζει την ερευνητική διαδικασία  
 δ.  Ε̟ιτρέ̟ει την ανεύρεση και την ε̟ιλογή δεδοµένων ή µαρτυριών  
      
Η  συγκρότηση µιας «δοµηµένης» ̟ροβληµατικής, ̟ροϋ̟οθέτει  δύο βασικές 
ενέργειες  α̟ό την ̟λευρά των εκ̟αιδευτικών:  

 

•  Να οριοθετήσουν  το θέµα, µέσω των ερευνητικών  ερωτηµάτων, ώστε  
να εντο̟ίσουν τις βασικές του ̟τυχές (καθώς ε̟ίσης και τα ̟ιθανά  
ενδιαφέροντα  και τις  δυνατότητες  των  µαθητών),  

• 2.  Να α̟οτυ̟ώσουν σχηµατικά τις διασυνδέσεις των ̟τυχών  έτσι 
ώστε να αναδεικνύεται  η ̟ορεία ̟ου  θα  οδηγήσει α̟ό το µέρος στο 
όλο. 

Η οριοθέτηση του θέµατος  γίνεται µέσω   ανοιχτών ερωτηµάτων του τύ̟ου:    
 

•   «τι  θα µας ενδιέφερε  να διερευνήσουµε  σε   σχέση  µε  το  θέµα;»,  
•   «̟οιες  σκέψεις  κάνουµε  γύρω  α̟ό το θέµα;»,  
•   «̟οιοι  είναι  οι  ̟ροβληµατισµοί  µας  και  στάση µας  αναφορικά µε    

   το θέµα;» 
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Τα  ανοιχτά, αυτά, ερωτήµατα  α̟αντώνται  µε λέξεις-κλειδιά, οι ο̟οίες:  

• Σηµατοδοτούν   ̟ροϋ̟άρχουσες   ̟αρατηρήσεις,   γνώσεις,   εµ̟ειρίες  
και ̟ροβληµατισµούς,        

• ∆ηµιουργούν ένα ̟λήθος εννοιών,   ασύνδετων  µεταξύ τους,  ̟ου   
ξεδι̟λώνουν τα όρια µέσα  στα ο̟οία  κινούνται  οι σκέψεις   και  τα  
ενδιαφέροντα  ̟ου αφορούν  στο  ̟ρος διερεύνηση θέµα. 

       
IΙ)  Tα θέµατα α̟ό τις ̟ροτεινόµενες ενότητες, δηλ. : 
α. ανθρω̟ιστικές & κοινωνικές ε̟ιστήµες, 
 β) τέχνη & ̟ολιτισµός,  
γ) µαθηµατικά, φυσικές ε̟ιστήµες και  τεχνολογία,  
δ) ̟εριβάλλον και αειφόρο ανά̟τυξη  και 
ε) συνδυασµό κά̟οιων α̟ό αυτές 
ενώ στα ΕΠΑΛ και α̟ό τους ε̟αγγελµατικούς τοµείς ̟ου λειτουργούν στο 
ΕΠΑ.Λ.,  
 στην ουσία καλύ̟τουν όλο το φάσµα των θεµάτων ̟ου µ̟ορούµε να 
σκεφθούµε, να ̟ροτείνουµε και τελικά να ε̟ιλέξουµε.  
 
  ΙΙΙ)  Οι ενέργειες σχετικά µε τα ανοιχτά ερωτήµατα καλό είναι να 
ε̟αναληφθούν στη συνέχεια και µε τους  µαθητές ώστε: 
      

• να σηµατοδοτηθούν α̟ό τις δικές τους ̟ροϋ̟άρχουσες γνώσεις,   
εµ̟ειρίες, σκέψεις και ̟ροβληµατισµοί,            

• να δροµολογηθεί το εγχείρηµα της Ερευνητικής Εργασίας µεθοδικά, 
συνειδητά και µε την  ̟λήρη συµµετοχή των µαθητών,     

• να δηµιουργηθεί  το ̟λαίσιο συνεργασίας  εκ̟/κών – µαθητών,  
µαθητών - µαθητών.   

                   
VI)  Κατά τη ̟ροετοιµασία του σχεδιασµού και της οργάνωσης του θέµατος   

        έχουµε ε̟ίσης υ̟όψη µας:   

• να δώσουµε την ταυτότητα  της Ερευνητικής µας Εργασίας  ̟ου 
σηµαίνει  µελέτη για το συγκεκριµένο  αντικείµενο,  

• να γεφυρώσουµε τους διδακτικούς  στόχους (µάθηµα-αντικείµενο / 
καθηµερινότητα), 

• να λάβουµε υ̟όψη µας ̟ολλές και ̟ολυε̟ί̟εδες συνιστώσες,  

• να υιοθετήσουµε διδακτικές ̟ροσεγγίσεις, µεθόδους και τεχνικές για 
να  ασκούνται οι µαθητές/τριες ευχάριστα  και  δηµιουργικά,   

• να θεµελιώσουµε το διάλογο  (τη διαβούλευση) στη  διδασκαλία –
µάθηση 

• να οργανώσουµε και να εφαρµόσουµε ως  δάσκαλοι/εκ̟αιδευτικοί  
τις  ̟αιδαγωγικές µας ̟ρακτικές:    
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Όλες οι ̟αρα̟άνω διεργασίες λειτουργούν βιωµατικά διότι    «ακουµ̟ούν»   

• στο  ̟εριεχόµενο και τους  στόχους του αναλυτικού  ̟ρογράµµατος   

• στις όψεις της καθηµερινής ζωής των µαθητών  

• στις βιωµένες εµ̟ειρίες τους  

Με τη βιωµατική, οµαδο-συνεργατική και διερευνητική  διδασκαλία  

µάθηση:   

•  Αναδύονται  νέα αντικείµενα  διαλόγου, νέα νοήµατα, νέες ιδέες,  
και εντο̟ίζονται διαφορο̟οιήσεις,  

•  ̟ροκύ̟τουν αντι̟αραθέσεις και ε̟ιχειρούνται συνθέσεις. 
Μ’ αυτόν τον τρό̟ο: 

• Ανα̟τύσσεται  ο κριτικός και αυτοκριτικός στοχασµός των εφήβων, 

• ενεργο̟οιείται   η συµµετοχή τους στο δηµόσιο βίο µε  συνειδητά,  
ε̟εξεργασµένες ̟ροτάσεις,  δεσµεύσεις,  συνεργασίες και διεκδικήσεις. 

Για το εγχείρηµα των ερευνητικών εργασιών έχουµε στη σκέψη µας  3 

̟αιδαγωγικές αρχές:  

1.   ∆ιερευνητική ̟ροσέγγιση της µάθησης. Η ̟αιδαγωγική αυτή αρχή 
εµ̟λέκει – δια̟λέκει τους µαθητές/τριες  σε διαδικασίες διερεύνησης 
του φυσικού και κοινωνικού κόσµου  ̟ροκειµένου να µελετήσουν τα 
διαθέσιµα δεδοµένα, και να διαµορφώνουν τεκµηριωµένες 
α̟αντήσεις  σε ερωτήµατα, να ̟ροτείνουν λύσεις σε  ̟ροβλήµατα και 
να ̟αίρνουν α̟οφάσεις για ̟ολύ̟λοκα ζητήµατα. Με τον τρό̟ο 
αυτό βοηθούµε τους µαθητές  στο θέµα ̟ου µελετούν έτσι ώστε να 
α̟οκτήσουν γνώση σε ε̟ί̟εδο λειτουργικής κατανόησης ή της 
λειτουργίας του συστήµατος, και βέβαια να ανα̟τύσσουν στάσεις και 
γνωστικο-µεθοδολογικές ικανότητες για τη διερεύνηση και 
διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων. 
Οι εναλλακτικές ̟ροσεγγίσεις διερευνητικής µάθησης διαφέρουν 
µεταξύ τους ως ̟ρος το βαθµό καθοδήγησης και ως ̟ρος τα 
µεθοδολογικά εργαλεία των δεδοµένων ̟ου αξιο̟οιούν.   
Ως ̟ρος το βαθµό καθοδήγησης οι εναλλακτικές ̟ροσεγγίσεις είναι:  

α) ο/η εκ̟αιδευτικός ορίζει τα ερωτήµατα και τα ακριβή 
βήµατα της διερεύνησης και οι µαθητές τα ακολουθούν,   
β) µορφές µάθησης στο ̟λαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, 
Ο εκ̟αιδευτικός θέτει τα ερωτήµατα και οι µαθητές ε̟ιλέγουν 
τα βήµατα και τις δράσεις της έρευνας και 
γ) ακαθοδήγητες µορφές διερευνητικής µάθησης ό̟ου 
ερωτήµατα και βήµατα καθορίζονται α̟ό τους µαθητές.  
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2. ∆ιε̟ιστηµονική συνεργασία των εκ̟αιδευτικών:  
Σύµφωνα µε ̟ολλούς µελετητές  η σηµασία της διε̟ιστηµονικής 
̟ροσέγγισης  για την εκ̟αίδευση είναι µεγάλη καθώς ξε̟ερνά τους 
διαχωρισµούς και τα όρια των ε̟ιµέρους ε̟ιστηµονικών κλάδων και 
έτσι δίνει τη δυνατότητα στους νέους να ξε̟εράσουν τους κλαδικούς 
διαχωρισµούς και να ̟ροσεγγίσουν την ̟ραγµατικότητα µέσω της 
σκέψης, των συναισθηµάτων και του σώµατος. Αυτό βέβαια δεν 
α̟αξιώνει τη σ̟ουδαιότητα των διακριτών ε̟ιστηµονικών κλάδων 
διότι ό̟ως αναφέρουν  οι  Morin, Ματσαγγούρας κ.α. η εκ̟αίδευση 
̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και ̟ράξεις διαχωρισµού γνώσεων και 
κλάδων και ̟ράξεις σύνδεσής τους.  

 
3. Οµαδική συνεργασία των µαθητών.  

Η µαθησιακή διαδικασία µετατο̟ίζεται α̟ό τη δασκαλο – µαθητική 
ε̟ικοινωνία στη δια – µαθητική συνεργασία  µε τον εκ̟αιδευτικό να 
καθοδηγεί και να στηρίζει τη συνεργασία.  
 
Οι ̟ροαναφερθείσες ̟αιδαγωγικές αρχές όταν εφαρµοστούν στην 
̟ράξη: 

• αλλάζουν τους διδακτικούς ρόλους των εκ̟αιδευτικών και τους  
µαθησιακούς ρόλους των µαθητών,  

• καθιερώνουν νέες εκ̟αιδευτικές ̟ρακτικές διερεύνησης και 
συνεργασίας και  

• δίνουν µια νέα ̟ολιτισµική διάσταση στη σχολική 
̟ραγµατικότητα   η ο̟οία  ενθαρρύνει  την ̟ρωτοβουλία, την 
ε̟ιλογή, τον ̟ειραµατισµό και την  ατοµική και οµαδική 
ευθύνη. 

4. Οργάνωση  θέµατος ερευνητικής εργασίας ̟ου ε̟ιλέξαµε να 

εκ̟ονήσουµε 

Για να έχουµε µία συνολική εικόνα της Ε.Ε.  ̟ου θα εκ̟ονήσουµε ας  
φανταστούµε ένα τρίγωνο, τις κορυφές του ο̟οίου καταλαµβάνουν:  
Α.  οι  µαθητές/τριες ως ερευνητές/τριες   
Β.  οι εκ̟αιδευτικοί  ως κριτικοί φίλοι  
Γ.  το αντικείµενο της ερευνητικής εργασίας 
 
 
                                                                           
 
 
                                                                             
          

Μαθητές/τριες 
ερευνητές  
12/16 -20  

Αντικείµενο 
ερευνητικής 
εργασίας 

Εκ̟αιδευτικοί 

κριτικοί φίλοι 

ΣΙ 
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Για να  εξελιχθεί α̟ρόσκο̟τα  η ανά̟τυξη της ερευνητικής µας εργασίας 
είναι αναγκαίο α̟ό την αρχή  να έχουµε σαφή  ̟ροσανατολισµό σε ότι 
αφορά στον τρό̟ο οργάνωσης ̟ου θα ακολουθήσουµε.    
Στις σελίδες ̟ου ακολουθούν θα ̟ροσεγγίσουµε δύο οργανωτικά σχήµατα:  
 
   
 Ι)  Οργάνωση για την εκ̟όνηση της ερευνητικής µας εργασίας   
     ``Χωρίς  ̟λαίσια  αναφοράς`` 

 
Στην ̟ερί̟τωση αυτή οργανώνουµε   τις εργασίες µας  χωρίς ̟λαίσια 
αναφοράς.  
Προτείνεται ̟ρος τούτο ο χωρισµός του θέµατος σε υ̟οθέµατα  δίνοντας τη 
δυνατότητα και στην οµάδα να χωρισθεί σε υ̟ο-οµάδες ̟ου ανάλογα θα 
µελετήσουν  το θέµα α̟ό διαφορετική ο̟τική.   
Βλέ̟ουµε και µελετούµε  τις ̟τυχές του θέµατος,δηλαδή ̟οιά γεγονότα, 
καταστάσεις, φαινόµενα κ.τ.λ. συνδέονται µε αυτό.  
Η οργάνωση αυτή εφαρµόζεται στις ̟ερισσότερες εργασίες ̟ου υλο̟οιούνται 
στα σχολεία και ̟ροσεγγίζεται µε τον «καταιγισµό ιδεών». Με τον 
καταιγισµό ιδεών σηµειώνουµε τις λέξεις κλειδιά.  
Α̟ό τις λέξεις κλειδιά  και τα  βασικά  ερωτήµατα ̟ερνάµε στα σύνολα. Α̟ό 
τα σύνολα στα ερευνητικά ερωτήµατα και στη συνέχεια καταλήγουµε στη 
σχηµατική α̟οτύ̟ωση του θέµατος/υ̟οθεµάτων σηµειώνοντας και τα 
γνωστικά αντικείµενα ̟ου συνδέονται µε το θέµα.  
Ας δούµε σύντοµα ένα ̟αράδειγµα: Υ̟οθέτουµε ότι έχουµε ως θέµα ``το 
κινητό τηλέφωνο``.  

α) Με τον καταιγισµό ιδεών σηµειώνουµε τις λέξεις κλειδιά ό̟ως 
̟αρακάτω 

 

 



Η Εφαρμογή της Ερευνητικής Εργασίας: Θεωρητικό Πλαίσιο, Παιδαγωγικές Μέθοδοι, Αξιολόγηση 

 

15 

 

 

 
β)   Α̟ό τις λέξεις-κλειδιά, στα «σύνολα»    

    
γ)  Α̟ό τα «σύνολα» στα ερευνητικά ερωτήµατα  

 

 1                                                                               4 

          
 
 2                                                                                3 
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δ)  Α̟ό τα Ερευνητικά Ερωτήµατα  στη Σχηµατική Α̟οτύ̟ωση  
 

1. Πρώτες ύλες, Παραγωγή             4. Καταναλωτές, Πολίτες  
Προώθηση, χρόνος ζωής                  θεσµοί, οµάδες  
 

    

   2.    Αρχές λειτουργίας                      3.  Νέα ήθη, νέα Γλώσσα      
          Υ̟οδοµές, Ακτινοβολίες                    νέος ̟ολιτισµός                                          

 
Γνωστικά αντικείµενα: Χηµεία, Περιβάλλον, Καλές τέχνες, Κοινωνικές 
Ε̟ιστήµες,  Φυσική, Αγγλικά, Έκφραση κ.α. 
 
Η διερεύνηση του θέµατος ̟ου ̟ροτείνουµε θα  ακολουθήσει το µοντέλο της 
σχηµατικής α̟οτύ̟ωσης και θα εξελιχθεί µέσα α̟ό τα τέσσερα υ̟οθέµατα 
̟ου σηµειώνονται.   

 Στοιχεία της εργασίας: 

Είναι σηµαντικό και χρειάζεται να γνωρίζουµε δεδοµένα, και η εργασία να 
̟εριλαµβάνει κά̟οια στοιχεία τα ο̟οία να α̟αντούν στα ̟αρακάτω βασικά 
ερωτήµατα. 
   
                  Ποιοι             Γιατί  
 
                                           Τι  
 
                                           Που  
 
                                           Πότε 
 
                  Πώς               Πόσο             
 
Ποιοι; 
οι µαθητές και οι µαθήτριες της Α΄ & Β τάξης του Λυκείου,  συµµετέχουν σε 
Ερευνητικές Εργασίες υ̟οχρεωτικά  και για τα δυο τετράµηνα του 
διδακτικού έτους ή ένα συνεχόµενο θέµα όλο το χρόνο. 
   ∆υο εκ̟αιδευτικοί του Λυκείου θα  υ̟οστηρίζουν  και θα αξιολογούν το 
έργο των µαθητών/τριών.  
 
Γιατί; 
Οι Ερευνητικές Εργασίες δίνουν τη  δυνατότητα οι µαθητές  να κινηθούν έξω 
α̟ό το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σ̟ουδών και να αφήσουν ̟ίσω στους την 
α̟οµνηµόνευση.  Και ακόµη µ̟ορούν: 
α)  να φέρουν  στο ̟ροσκήνιο θέµατα της ε̟ιλογής τους, 

Ερευνητική 
Εργασία 
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 β)  να α̟οφασίζουν για το τελικό «̟ροϊόν» της  εργασίας τους,  
γ) να ασκηθούν στη διε̟ιστηµονική ̟ροσέγγιση των  ζητηµάτων ̟ου τους 
α̟ασχολούν ή τους ενδιαφέρουν, να οργανώνονται και να συνεργάζονται, 
να διαµορφώνουν µια ̟ροβληµατική γύρω α̟ό ένα ζήτηµα, να 
ανακαλύ̟τουν και να ερµηνεύουν ̟ληροφορίες, να διατυ̟ώνουν το δικό 
σας λόγο και να τον υ̟οστηρίζουν µε ε̟ιχειρήµατα. 
 
Τι;    
Στο ̟λαίσιο του µαθήµατος ως ερευνητές οι µαθητές/τριες 
Θα ̟ραγµατο̟οιήσουν ερευνητικές δραστηριότητες στο ̟λαίσιο των   
«Τµηµάτων Ενδιαφέροντος»,  συνεργαζόµενοι σε οµάδες 
 Θα ̟ραγµατευτούν ένα ζήτηµα, συνεισφέροντας, 
α) ως µέλη των   «Οµάδων»   και του   «Τµήµατος»  και β) ως άτοµα 
  Θα δηµιουργήσουν έναν τελικό «̟ροϊόν», το ο̟οίο   
α)  θα το  ̟αρουσιάσουν  ̟ροφορικά,  ε̟ιστρατεύοντας   τη  
δηµιουργικότητα,  τις  ιδιαίτερες   ικανότητες   και  τις  δεξιότητές  τους,  
 β) θα το α̟οτυ̟ώσουν  γρα̟τά  σε  ό̟οια  µορφή  και µε ό̟οια µέσα  θέλουν   
     και µ̟ορούν. 
       
Πού;         
Οι Ερευνητικές Εργασίες θα εκτυλίσσονται κατά κανόνα 

- στην αίθουσα διδασκαλίας 
- στην  αίθουσα  ̟ληροφορικής  ή   
- στο εργαστήριο  Φυσικής  και  Χηµείας  του σχολείου  (κατό̟ιν     

            ̟ρογραµµατισµού) 
- εκτός  του σχολείου, σε  έρευνες  σε συγκεκριµένο ̟εδίo 

 
Πότε; Πόσο; 
Κατά τις Ερευνητικές Εργασίες ως µαθητές   

�   θα συνεργάζονται δύο ώρες, ανά εβδοµάδα 
�   η συνεργασία   θα  διαρκεί  τέσσερις µήνες, (ή ένα χρόνο) για  κάθε  

µία  α̟ό  αυτές  
�   κά̟οιες φορές, θα α̟ασχολούνται και κατά   

              τον ελεύθερο χρόνο τους   
 
Πώς;  
Οδηγίες στους µαθητές κατά τη διάρκεια της ερευνητικής εργασίας  
 
α) θα διατυ̟ώνετε ερευνητικά ερωτήµατα, τα ο̟οία θα σας βοηθούν να 
̟ροσεγγίζετε το θέµα σας, ξεκινώντας α̟ό τις ̟τυχές του και συνθέτοντας την 
ολότητα.  Αν εστιάσετε σωστά στις ̟τυχές - υ̟οθέµατα θα καταλήξετε σ’ αυτό 
̟ου σας ενδιαφέρει και αντα̟οκρίνεται στις δυνατότητές σας. Έτσι θα το 
µελετήσετε σωστά ̟αίρνοντας υ̟όψη το διαθέσιµο  χρόνο, και τις συνθήκες. 
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∆ώστε την ανάλογη ̟ροσοχή στις ̟τυχές – υ̟οθέµατα καθώς α̟οτελούν 
σ̟ουδαίο τµήµα της εργασίας σας. Μην τα αφήσετε σε  εκκρεµότητα ή ασαφή 
και µην σας διαφεύγει ότι κάθε έρευνα είναι ε̟αναδροµική διαδικασία. 
Χρειάζεται να ε̟ανερχόµαστε στο θέµα µε συνεχή αναστοχασµό. 
β)  θα αναζητάτε ̟ηγές, δεδοµένα και µαρτυρίες άλλοτε στο ̟εδίο, άλλοτε σε 
βιβλία και άρθρα, άλλοτε στο διαδίκτυο και άλλοτε σε φορείς της ̟όλης σας. 
Θα ε̟εξεργάζεστε τα δεδοµένα και τις µαρτυρίες σας, µέσω της συνοµιλίας-
ε̟ικοινωνίας στις οµάδες και στην ολοµέλεια του Τµήµατος, δηλαδή 
«οµαδοσυνεργατικά», 
δ)  θα  διατυ̟ώνετε το δικό σας ανε̟ιτήδευτο λόγο για το θέµα σας και θα 
τον υ̟οστηρίζετε µε τεκµηριωµένα ε̟ιχειρήµατα, 
ε) θα δηµιουργήσετε ένα τελικό «̟ροϊόν», το ο̟οίο θα αντα̟οκρίνεται στις 
έρευνές σας, στα ενδιαφέροντα, στα ταλέντα σας, στη ζωντάνια και στον 
αυθορµητισµό της ηλικίας σας.   
 

  Ένα ̟αράδειγµα για το  ``ΠΩΣ`` 

 

Θα σταθούµε ε̟ιγραµµατικά  για λίγο στο  «ΠΩΣ» το ο̟οίο θεωρούµε ̟ολύ 
σηµαντικό. Πρόκειται  στην ουσία για το βηµατισµό  ̟ου ακολουθούµε 
̟ροκειµένου να εκ̟ονήσουµε την ερευνητική µας εργασία.  
Ας υ̟οθέσουµε λοι̟όν ότι ε̟ιλέξαµε µε τους µαθητές µας το θέµα:   
«Ελεύθεροι ∆ηµόσιοι Χώροι και τα ∆ικαιώµατα των Πολιτών»  
Στη σκέψη µας έχουµε: Να µιλήσουµε για το θέµα µας και να 
̟ροσδιορίσουµε ̟τυχές - υ̟οθέµατα. Να καταγράψουµε τους στόχους σε 
κάθε ̟τυχή – υ̟οθέµα έτσι ̟ου µε ε̟ιτυχία να ̟ροσεγγίσουµε και να 
µελετήσουµε  αυτό ̟ου µας ενδιαφέρει και για το ο̟οίο θα διατυ̟ώσουµε τον 
̟ροβληµατισµό µας.  Στη συνέχεια θα διαµορφώσουµε   τα ερευνητικά µας 
ερωτήµατα.  
 
Συγκεκριµένα:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η Ενέργεια: Θέµα και υ̟οθέµατα.   
 
Εγκύ̟τουµε µε ̟ροσοχή στο θέµα µας. Ανακαλύ̟τουµε και 
σηµειώνουµε  φαινόµενα, γεγονότα, καταστάσεις ̟ου συνδέονται µε 
το θέµα µας.  
Α̟οφασίζουµε  ως οµάδα και διατυ̟ώνουµε τα υ̟οθέµατα: 

1. Ελεύθεροι δηµόσιοι χώροι στη γειτονιά µας,  
2. Τα δηµόσια ̟άρκα της ̟όλη µου,  
3. Οι δασικές εκτάσεις. Η υγεία τους,  υγεία µας , 
4. Ένας ελεύθερος χώρος… Η ευθύνη και τα δικαιώµατα της 

̟ολιτείας και των ̟ολιτών. 
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  Ερευνητικά ερωτήµατα:  

Για να µ̟ορέσουµε να υλο̟οιήσουµε την εργασία µας θα ̟ρέ̟ει να 
διαµορφώσουµε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα τα ο̟οία θα µας οδηγήσουν 
να εντο̟ίσουµε τα στοιχεία και τις ̟ηγές ̟ληροφοριών, να συλλέξουµε  τις 
αναγκαίες ̟ληροφορίες ̟ου θέλουµε, να ε̟ιλέξουµε και να δηµιουργήσουµε 
τα εργαλεία για τη συλλογή τους.  
Στους  εκ̟αιδευτικούς  καθοδηγητές του µαθήµατος ̟ροκύ̟τει το εξής 
ερώτηµα:  
``Πώς θα διατυ̟ώσουµε και ̟ώς θα ιεραρχήσουµε τα ερευνητικά  ερωτήµατα 
για να βοηθήσουµε τους µαθητές/τριες της οµάδας``;   
Μ̟ορούµε λοι̟όν να αρχίσουµε µε το ̟ρώτο βασικό ερώτηµα ̟ου  είναι:  
Γιατί ε̟ιλέξαµε να διερευνήσουµε το θέµα «ελεύθεροι δηµόσιοι χώροι και 
δικαιώµατα ̟ολιτών»;  

3η ενέργεια: ∆ιατύ̟ωση των στόχων ̟ου θα µας οδηγήσουν στη 
διαµόρφωση ερευνητικών  ερωτηµάτων.   
 
∆ιατυ̟ώνουµε µε σαφήνεια τους στόχους εντο̟ίζοντας αυτό ̟ου µας 
ενδιαφέρει. ∆ιαµορφώνουµε στη συνέχεια τα ερευνητικά ερωτήµατα. 
 ̟.χ. ας ̟άρουµε το β υ̟οθέµα (καταγραφή και είδη ελεύθερων 
χώρων στη γειτονιά µου) και να διαµορφώσουµε τους ̟αρακάτω δύο 
στόχους: οι µαθητές 1) να ερευνήσουν και να καταγράψουν τους 
ελεύθερους χώρους   2) να ̟εριγράψουν τα είδη των ελεύθερων 
χώρων. Αυτό αυτόµατα σηµαίνει ότι θέλουµε (ως µαθητές) να 
διερευνήσουµε ̟οιοι είναι οι ελεύθεροι χώροι, ̟ως χαρακτηρίζονται 
(̟άρκο, ̟εζοδρόµιο, δρόµος, ακάλυ̟τος κ.τλ) 
   

2η ενέργεια: Υ̟οθέµατα και ενδιαφέροντα στοιχεία.  
 
Εστιάζουµε στα υ̟οθέµατα και σηµειώνουµε τα στοιχεία ̟ου είναι 
σηµαντικά και µας ενδιαφέρουν σε κάθε υ̟οθέµα  ̟.χ. ας ε̟ιλέξουµε 
ως υ̟οοµάδα το υ̟οθέµα   
1: ελεύθεροι δηµόσιοι χώροι στη γειτονιά µου. 
 Θα ̟ρέ̟ει να εστιάσουν οι µαθητές µε τη βοήθεια των 
εκ̟αιδευτικών  σε συγκεκριµένα στοιχεία για το υ̟οθέµα ̟ου έχουν 
σχέση µε τις εµ̟ειρίες τους, σε γεγονότα, µαρτυρίες  και καταστάσεις 
̟ου τους αφορούν και ̟ου έχουν τη δυνατότητα να µελετήσουν.  ̟.χ. 
α) οριοθέτηση των ελεύθερων δηµόσιων  χώρων της γειτονιάς µας, 
β) καταγραφή και είδη  ελεύθερον χώρων στη γειτονιά µας, 
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Ασφαλώς θα µ̟ορούσαµε να σκεφθούµε ότι οι χώροι αυτοί α̟οτελούν 
̟οιοτικό στοιχείο της καθηµερινής µας ζωής. Είναι χώροι ``ανα̟νοής``, 
κοινωνικών σχέσεων, κατα̟ατήσεων, ̟ρονόµιο κάθε γείτονα και γενικά κάθε 
̟ολίτη, χώρων ̟ου οµορφαίνουν τη γειτονιά, συναντήσεων, χαλάρωσης, 
υγείας κ.τλ.  
Να  σκεφθούµε ακόµη εάν οι ελεύθεροι χώροι και τα δικαιώµατα και οι 
υ̟οχρεώσεις των ̟ολιτών  συνδέονται.   
Εµείς θέλουµε και µας ενδιαφέρει να το διερευνήσουµε. Αφού λοι̟όν είµαστε  
οµάδα (υ̟οοµάδα) και βασική µας αρχή είναι η ``συνεργασία`  (συνεργατική 
έρευνα) θα ̟ρέ̟ει να διαµορφώσουµε και να υιοθετήσουµε τους κανόνες οι 
ο̟οίοι θα µας οδηγήσουν στις ερευνητικές µας ενέργειες.  
Στην ̟ερί̟τωση αυτή ως οµάδα:   
 

� Περιγράφουµε  (γεγονότα, καταστάσεις, φαινόµενα, στοιχεία)   
� Ερµηνεύουµε  (αναζητούµε τα «γιατί» χωρίς κριτική )  
� Το̟οθετούµαστε κριτικά  (εκφράζουµε την κριτική µας α̟έναντι στα 

αίτια, και τις  συνέ̟ειες)   
� Το̟οθετούµαστε αυτοκριτικά  (εκφράζουµε την κριτική µας α̟έναντι 

στη  δική  µας στάση)  
� Προτείνουµε  δράσεις και αναστοχασµούς.   

 
Εάν σε όλες αυτές τις ερευνητικές ενέργειες ε̟ινοήσουµε ερωτήµατα θα 
̟ετύχουµε να διατυ̟ώσουµε  τα ερευνητικά µας ερωτήµατα δηλαδή:   
 
α) ̟εριγραφικά (̟ραγµατολογικά):  
Τα ερευνητικά µας ερωτήµατα γίνονται για ̟ρώτη φορά  ε̟οµένως τα 
χαρακτηρίζουµε ως ̟ρωτογενή. Α̟ό αυτά θα συγκροτήσουµε την εργασία 
µας η ο̟οία  θα ̟ρέ̟ει να εµ̟εριέχει όλα τα στοιχεία και να είναι κατάλληλα 
δοµηµένη έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή σε κάθε αναγνώστη.  
Ας διατυ̟ώσουµε λοι̟όν ̟εριγραφικά µας ερωτήµατα ``̟ού``,  ``τι``,  
``̟ότε``,  ``̟όσο``, ``̟οιος`` για να α̟αντήσουµε και να α̟οδώσουµε την 
̟ραγµατικότητα. Στο θέµα ̟ου αναφέρουµε θα µ̟ορούσαµε ̟.χ. να 
διατυ̟ώσουµε τα ερωτήµατα: ``τι εννοούµε ελεύθερο δηµόσιο χώρο`` ``τι 
σηµαίνει ακάλυ̟τος``;  ``̟οιοι είναι οι ελεύθεροι δηµόσιοι χώροι στη γειτονιά 
µου``; , ``τι εγκαταστάσεις – υ̟οδοµές έχουν`` ,  `̟οιες κοινωνικές εκδηλώσεις 
ή δραστηριότητες ̟ραγµατο̟οιούνται``; ,  ``̟ότε κατασκευάστηκαν τα…``;  
``̟όσο είναι το ̟οσοστό  ̟ου καλύ̟τουν οι ελεύθεροι χώροι στον τό̟ο µου``;  
``̟οιός έχει την ευθύνη της φροντίδας του ελεύθερου χώρου ``;  ``τι σας 
αρέσει, τι σας συγκινεί, τι σας νευριάζει και τι σας α̟ωθεί α̟ό ένα ελεύθερο 
χώρο της γειτονιάς σας;`  κ.α. 
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β) ερµηνευτικά ή ε̟εξεγηµατικά:  
τα ερωτήµατα αυτά θα µας οδηγήσουν και θα µας φανερώσουν το  ``γιατί``  
των γεγονότων, καταστάσεων, φαινοµένων.  
Έρχονται στο φως αξίες σε σχέση µε ̟ρακτικές, δοµές, θεωρίες, σχέσεις 
εξουσίας–χειραγώγησης, καθώς ε̟ίσης και φορείς, οµάδες, ̟ρόσω̟α ̟ου τις 
ασκούν.  
 Όταν ε̟εξεργαζόµαστε τα δεδοµένα των ερευνητικών ερωτηµάτων, 
βλέ̟ουµε αυτά ̟ου ``κρύβονται`` και ̟ου συνήθως είναι συµφέροντα, 
κίνητρα, δια̟λοκές.   
 
γ) κριτικά:  
Τα κριτικά ερωτήµατα α̟οκαλύ̟τουν  τη στάση µας σε κάθε σύγχρονη δοµή, 
αξίες, θεωρίες. Στις ̟ρακτικές  των θεσµικών φορέων ̟ροσώ̟ων και οµάδων.  
Με τα δεδοµένα ̟ου ̟ροκύ̟τουν και τα ο̟οία έχουµε στη διάθεσή µας 
έχουµε συγχρόνως τη δυνατότητα να διαµορφώνουµε τα δικά µας  
ε̟ιχειρήµατα και  να υ̟οστηρίξουµε τεκµηριωµένα το δικό µας λόγο για τις 
αξίες ή ότι συγκεκριµένο υ̟αγορεύεται α̟ό την ερευνητική εργασία ̟ου 
εκ̟ονούµε.   
 
δ)  αυτοκριτικά:   
Θα ̟ρέ̟ει να εκφράσουµε α̟ρόσκο̟τα τις δικές µας αντιλήψεις για τους 
ελεύθερους δηµόσιους χώρους. Να σκεφθούµε εάν είναι αναγκαίο να 
αναθεωρήσουµε τη σκέψη µας και γιατί; Ε̟ίσης στο τέλος να ξανασκεφτούµε  
το θέµα µας. Να διατυ̟ώσουµε και τα αυτοκριτικά µας ερωτήµατα για όλα 
αυτά ̟ου κάναµε, ̟ου υιοθετήσαµε και εφαρµόσαµε.  
 
ε) ερωτήµατα δράσης και αναστοχασµού:   
Το τελικό ̟ροϊόν των ερωτηµάτων µ̟ορεί να ολοκληρωθεί  µε ερωτήµατα, 
ενέργειες και δράσεις  σχετικά µε το αντικείµενό µας.  Αυτό σηµαίνει ότι η 
κριτική – αυτοκριτική µας σκέψη  µε εφαρµογή, θα α̟οκτήσει  νόηµα στην 
̟ραγµατική της διάσταση.  
 
Ε̟ιµύθιο:  
∆ώστε ̟ροσοχή στη δοµή της εργασίας. Αρχίστε µεθοδικά διατυ̟ώνοντας τα 
ερωτήµατα.  
Ξεκινήστε µε τα ̟ραγµατολογικά και αφού συγκεντρώσετε στοιχεία 
συνεχίστε µε τα ερµηνευτικά, κριτικά, αυτοκριτικά για να δουλέψετε σε ̟εδία 
̟ου αφορούν την αξιολόγηση των ̟ραγµατικών καταστάσεων ̟ου βιώνουµε. 
Σκεφθείτε ε̟ίσης η εργασία σας να έχει συνοχή.  Α̟ό µία φάση ή ενότητα να 
̟ερνάει στην άλλη µε σύνδεση έτσι ώστε να έχει συνάφεια και να γίνεται 
κατανοητή  α̟ό άλλους µαθητές αλλά και για τον α̟λό αναγνώστη.  
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5. Θέμα:   «Ελεύθεροι Δημόσιοι Χώροι » 

 

 
 

6.   Οργάνωση για την εκ̟όνηση της ερευνητικής µας εργασίας       

``Με ̟λαίσια αναφοράς`` 

 
Η οργάνωση µε ̟λαίσια αναφοράς (Σχίζα, 2008) µας ̟ροσανατολίζει σε µία 
συνολική ̟ροσέγγιση κατά την ο̟οία οι οµάδες µελετούν το θέµα α̟ό κοινού 
καθώς οριοθετούν α̟ό την αρχή  τέσσερα ̟λαίσια αναφοράς. Η διαφορά µε 
την ̟ρώτη είναι ότι δεν ̟ροϋ̟οθέτει χωρισµό του θέµατος σε υ̟οθέµατα, 
αλλά σε τέσσερα ̟λαίσια.  

Υ̟οθέµα   Ενότητες Ερευνητικά ερωτήµατα 

 
 
1.Ελεύθεροι 

δηµόσιοι χώροι 
στη γειτονιά µου 
 

 
 

 
α) οριοθέτηση των ελεύθερων 

χώρων  της γειτονιάς  
  

β) καταγραφή και είδη  

ελεύθερον χώρων στη γειτονιά 

µας 
 

γ) ̟εριγραφή της κατάστασής 

τους  

 

δ) κοινωνικές ανάγκες και  

κοινωνικές λειτουργίες ̟ου 

συνδέονται µε  τους ελεύθερους 

χώρους στη γειτονιά µας 
 

ε) διαχείριση των ελεύθερων 

δηµόσιων χώρων  και καταγραφή 

̟ροβληµάτων 
  

 
   

 

 
Περιγραφικά (̟ραγµατολογικά):  

``Ποιοι`` είναι οι ελεύθεροι χώροι 

στη γειτονιά µας, ̟οιός και ̟ότε 
τους σχεδίασε ̟οια τα  είδη και 

χαρακτηριστικά τους και σε ̟οια 
κατάσταση βρίσκονται; 

 
Ερµηνευτικά:   ``̟ως`` λειτουργούν; 

̟ως συνδέονται µε τις ανάγκες και 
α̟αιτήσεις των ̟ολιτών γιατί η 

κατάστασής τους είναι αυτή, ̟ως θα 

ήταν αλλιώς;  
 

Κριτικά: ``γιατί`` δεν υ̟άρχουν 
µεγάλα, καθαρά ̟άρκα.  ∆ηµόσιοι 

χώροι, όµορφοι για να συχνάζουν 
οι ̟ολίτες; 

 
Αυτοκριτικά: ``̟όσο`` καλό θα 

ήταν και ̟όσο θα βοηθούσαν την 

κοινωνική–̟ροσω̟ική µσς υγεία 
εάν είχαµε ελεύθερους δηµόσιους 

χώρους, όµορφα, µεγάλα ̟άρκα    
 

∆ράσης: ``τι`` µ̟ορούµε να 
κάνουµε εµείς για να έχουµε για 

όλους, όµορφους, καλούς και 
̟ολλούς καθαρούς ελεύθερους 

δηµόσιους χώρους;  
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Καθώς λοι̟όν τα ̟λαίσια είναι τέσσερα  θα οργανώσουµε και την ερευνητική 
µας εργασία σε τέσσερις φάσεις ή ενότητες.  
Σηµειώνουµε ότι σε κάθε φάση ̟ραγµατο̟οιούµε  εργασία σε οµάδες αλλά 
και στη ολοµέλεια.  
Εάν ̟.χ. το τµήµα ενδιαφέροντος έχει 17 µαθητές (τρείς οµάδες 6 + 6 + 5)   
δουλεύουµε σε οµάδες και στη συνέχεια έχουµε ολοµέλεια. Σε σχέση µε το 
συνολικό διαθέσιµο χρόνο οι οµάδες  µ̟ορούν να συνέρχονται σε ολοµέλεια 
µετά α̟ό δύο δίωρα.  Στο τµήµα ενδιαφέροντος  κάθε οµάδα ̟αρουσιάζει το 
έργο της και συγχρόνως ̟αίρνει ιδέες για τη συνέχεια της εργασίας. 
Κάθε τι ̟ου ερευνούµε, συζητούµε στις οµάδες ως άτοµα, καταγράφεται σε 
``τέχνηµα`` το ο̟οίο ως ̟αιδαγωγικό εργαλείο µας βοηθά να κατανοήσουµε 
̟ολύ̟λοκες καταστάσεις να διατυ̟ώσουµε ερωτήµατα κ.τλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1η                               2η                             3η  
 
 
Οι εκ̟αιδευτικοί: Κατά τη διάρκεια του δίωρου οι εκ̟αιδευτικοί  
καθοδηγούν τους µαθητές και τους εµψυχώνουν να συνεργαστούν σε 
διαδοχικά στάδια.  
Πιο συγκεκριµένα:  Όταν αρχίζει η φάση καθοδηγούµε διακριτικά τους 
µαθητές/τριες να στοχάζονται στις διαστάσεις του θέµατος και να εκφράζουν 
σκέψεις και συναισθήµατα: 

- Να διατυ̟ώνει ο καθένας τη σκέψη του και να διαµορφώνουν στη 
συνέχεια όλοι τα ερευνητικά  ερωτήµατα.   

- Να καταγράψουν τις ̟ηγές ̟ληροφοριών ̟ου θα ε̟ιλέξουν για την 
έρευνά τους. 

- Να ε̟ιλέξουν τα ερευνητικά τους εργαλεία. 
- Να συλλέξουν τα δεδοµένα . 
- Να ε̟εξεργαστούν και να αξιολογήσουν τα δεδοµένα. 
- Να καταλήξουν σε συµ̟εράσµατα και 
- Να τα υ̟οστηρίξουν στην ολοµέλεια µε ε̟ιχειρήµατα. 
-  

                  Ολοµέλεια 

 Εργασίες  

στην ομάδα 

Εργασίες  

στην ομάδα 

 

Εργασίες  στην 

ομάδα  

 

1 ή 2   Εκπ/κοί 
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Αντικείµενο -Περιεχόµενο φάσεων. 

1η : Η  ̟ρώτη φάση  αφορά εµάς και το θέµα.  Ποια είναι η σχέση µας µε το 
θέµα, τι θα διερευνήσουµε  σχετικά µε το θέµα και ̟ώς θα το ̟αρουσιάσουµε 
στους άλλους, δηλαδή στην ολοµέλεια. ∆ηµιουργούµε ως οµάδα το 1ο  
τέχνηµα.  
2η  Με τη δεύτερη φάση  εστιάζουµε στη ζωή της ̟όλης.  
3η  Κατά την τρίτη φάση εστιάζουµε  στους θεσµικούς φορείς σε όργανα κ.τλ. 
Καταγράφουµε και σχολιάζουµε τη σχέση των φορέων µε το θέµα. Ποιοι, 
̟ώς, ̟ότε διαµορφώνουν τις ̟ροτάσεις τους, στρατηγικές σε το̟ικό, εθνικό 
̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο.  
4η  Στην τέταρτη φάση σχολιάζουµε ``̟οιοι`` θίγονται και ``̟όσο`` θίγονται. 
∆ιαµορφώνουµε τον αυτοκριτικό µας λόγο, τα δικά µας ε̟ιχειρήµατα για τις 
αξίες και τον `` συνάνθρω̟ό µας``.   
 
Εάν δούµε το ̟αράδειγµα ``ελεύθεροι δηµόσιοι χώροι `` µε τη ̟ροσέγγιση 
των  τεσσάρων ̟λαισίων αναφοράς. 
 

 
 
 

Πλαίσια & φάσεις                         εστίαση                       στόχοι –Ερευν. Ερωτηµ. 
 
                                                                  
1η φάση:  εγώ (εµείς)            οι εµ̟ειρίες µε τους ελεύθερους   ε̟ιθυµούµε να διερευνή- 

οι ελεύθεροι δ. χώροι             χώρους. η επαφή µας στην              σουμε ποιοι είναι, τι νόημα 
                                                  καθημερινότητα με τους                    έχουν, τι διαθέτουν, ποιοι  

                                                   χώρους.                                           συχνάζουν τι ̟ροσφέρουν;  
 

2η Φάση: Οι ελεύθεροι         ̟όλη                                                 να διερευνήσουµε ̟ως                                                  

δηµ. χώροι στην ̟όλη                                                                      συνδέονται  µε την ̟όλη    
στη γειτονιά                                                                                      και τους ̟ολίτες. Το κλίµα 

                                                                                                             την αναψυχή, εκδηλώσεις 
                                                                                                             άθληση, ψυχαγωγία  

3η φάση: Πολιτική                   δήμος, περιφέρεια                              ποιοί έχουν την ευθύνη 

γύρω από τους ε.δ.χ.                 ελλάδα, ευρώπη κόσμος                    των ε.δ.χ., τους σχεδιάζουν,         

                                                                                                                       φροντίζουν,  διαχειρίζονται 

 

4η φάση: κριτική,                ̟αγκόσµια ̟ραγµατικότητα        ̟όλεις µε ε̟ί % ̟οσοστό ε.χ. 

αυτοκριτική                                                                                     ̟ου νοιάζονται για  υγεία-  
̟ροσέγγιση                                                                                      ̟ολίτες. Ποια τα µέτρα στο 

                                                                                                                      στο δήμο, στη χώρα; ποιές 

                                                                                                           ̟ρωτοβουλίες ̟αίρνουν   
                                                                                                          κινήµατα ̟ολιτών, τι     

                                                                                                          αναθεωρούµε, ̟οια δράση; 
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Κατά την ̟ρώτη φάση  σε χαρτόνι εργασίας δηµιουργούµε «τέχνηµα» µε 
όρια τη γειτονιά, α̟οτυ̟ώνουµε τον εαυτό µας, τους δοµηµένους και 
αδόµητος χώρους, τους φίλους µας, τους χώρους συνάντησης. Μ̟ορούµε να 
χρησιµο̟οιήσουµε και ̟ολεοδοµικό χάρτη. ∆ίνουµε έµφαση στους 
αδόµητους χώρους και συζητούµε για την έννοια και το ̟εριεχόµενο της 
φράσης ``ελεύθεροι δηµόσιοι χώροι``. Ταξινοµούµε τους χώρους σε σχέση µε  
τη χρήση τους. Πάνω στο χαρτόνι καταγράφουµε και τα ερωτηµατολόγια, τα 
̟αρουσιάζουµε στην ολοµέλεια και α̟οφασίζουµε ̟οια θα ε̟ιλέξουµε.  
∆εν ̟ρέ̟ει να µας διαφεύγει ότι αρχίζει κάθε µαθητής/τρια να γράφει και τη 
δική του έκθεση. Να ̟εριγράφει τη διαδικασία ̟ου ακολουθεί, τα ερωτήµατα, 
τις ̟ηγές, τα συναισθήµατα, τα ε̟ιχειρήµατα. Καλό είναι η έκθεση να δίνεται 
στους εκ̟αιδευτικούς καθοδηγητές της εργασίας.   
Κατά τη δεύτερη φάση ξεκινούµε µε ένα ̟ολεοδοµικό χάρτη της ̟όλης µας ή 
του ευρύτερου ̟εριβάλλοντος της γειτονιάς µας. Προσ̟αθούµε να 
εστιάσουµε στους ελεύθερους δηµόσιους χώρους. Να καταγράψουµε κάθε 
στοιχείο ̟ου έχει σχέση µε τους ελεύθερους χώρους. Να κάνουµε την έρευνα, 
να ε̟εξεργαστούµε τα δεδοµένα και να τα ̟αρουσιάσουµε στην ολοµέλεια.  
Στην τρίτη φάση ̟ραγµατευόµαστε τους φορείς, ̟ου έχουν την ευθύνη των 
ελεύθερων χώρων ή ̟ου ασκούν ̟ολιτική διαχείρισης.   
Στην τέταρτη φάση θα ̟ροτείναµε να αξιολογήσετε την ε̟ί % κάλυψη ̟ου 
έχει η γειτονιά σας µε άλλες γειτονιές, ∆ήµους, Περιφέρειες και άλλες ̟όλεις.  
Για να γίνει ο λόγος σας  αυτοκριτικός θα ̟ρέ̟ει να α̟αντήσετε στα 
ζητήµατα ̟ου ανέδειξε η έρευνά σας. Ποιες α̟ό τις δικές σας ε̟ιλογές  θα 
αναθεωρήσετε; Ποιες ενέργειες ή δράσεις θα ̟ραγµατο̟οιήσετε;  

7. Εκπαιδευτικοί: 

Η εκ̟όνηση της ερευνητικής εργασίας µε όλους τους κανόνες και µε κάθε 
δεοντολογία είναι ένα νέο αντικείµενο για τους µαθητές.  Η µεθοδολογία ̟ου 
θα ακολουθήσουν και η υ̟οστήριξη είναι ̟ολύ σηµαντικά στοιχεία και 
καθορίζουν την εξέλιξη και ̟οιότητα της εργασίας.  

7.1 Υποστήριξη–καθοδήγη των μαθητών  στη μεθοδολογία 

της εργασίας:  
 

Μ̟ορούµε λοι̟όν ως καθοδηγητές εκ̟αιδευτικοί να συζητήσουµε διακριτικά 
(να α̟οφύγουµε τη κατευθυντική µέθοδο)  µε τους µαθητές  δέσµη 
ερωτηµάτων αφού  ̟ροηγουµένως έχουµε καθορίσει και συζητήσει  την 
γενική  εικόνα του  θέµατος,  εστιάσαµε στις ̟τυχές/υ̟οθέµατα, 
διατυ̟ώσαµε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα. Με στόχο λοι̟όν να  
βοηθήσουµε στη µεθοδολογία θα µ̟ορούσαµε  ̟.χ.  να α̟ευθυνθούµε στους 
µαθητές/τριες ως εξής: 
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- Έχετε καθορίσει  «̟οιες είναι οι ̟ηγές  α̟ό τις ο̟οίες θα συλλέξετε τις 
̟ληροφορίες ̟ου χρειάζεστε για την εργασία; Και ακόµη σκεφθήκατε 
το είδος τις ̟ληροφορίας ̟ου χρειάζεστε για την εργασία; 

- Σκεφθήκατε  «µε ̟οια» εργαλεία µε «̟οιες» τεχνικές θα 
συγκεντρώσετε, θα καταγράψετε τις ̟ληροφορίες;  

- Συζητήσατε «̟ώς», «̟οιοι/ες» θα ε̟εξεργαστούν τις ̟ληροφορίες;  
Η ̟αρέµβασή µας αυτή έχει στόχο να καθοδηγήσει τους µαθητές και να 
φανεί ότι  όταν  ένα ερώτηµα αφορά ένα γεγονός ή µία κατάσταση ̟ου έχει 
συντελεσθεί και καταγραφεί τότε θα στραφούν σε γρα̟τές ̟ηγές.   
Πληροφορίες ̟ου έχουν σχέση µε θεσµικά όργανα, ε̟ίσηµες α̟οφάσεις, 
λειτουργίες οι µαθητές θα στραφούν σε έγγραφα, νόµους, εγκυκλίους, 
ιστοτό̟ους υ̟ουργείων, θεσµικών οργάνων κ.τ.λ.  
Καταστάσεις και γεγονότα της σηµερινής ̟ραγµατικότητας θα α̟οτυ̟ωθούν 
α̟ό άλλες ̟ηγές.  
Κατά τη γνώµη µας η ̟αρατήρηση της ̟ραγµατικότητας στο ̟εδίο 
̟ροσφέρει ̟ρωτογενή στοιχεία και εµ̟ειρίες ̟ου θα ̟λουτίσουν τη σκέψη 
των µαθητών και θα αναδείξουν την αυτενέργεια.  
Στο ̟εδίο συνειδητά µε ̟ρόγραµµα και οργάνωση ̟ροσεγγίζουµε την 
κοινωνική ̟ραγµατικότητα και εστιάζουµε στις ̟τυχές ̟ου µας υ̟αγορεύει 
το θέµα. Κάθε µας ̟αρατήρηση τη µελετούµε µε ̟ροσοχή. Σηµειώνουµε αυτά 
̟ου µας ενδιαφέρουν καθώς και το χρόνο /τό̟ο της συλλογής. Θα ̟ρέ̟ει να 
τα συσχετίσουµε µε δεδοµένα άλλων ̟ηγών και µέσω αυτών να 
διαµορφώσουµε τα ε̟ιχειρήµατά µας.  

7.2   Υποστήριξη-καθοδήγηση για τη σύνταξη της έκθεσης 

(φάκελο   ερευνητικής εργασίας). 
 

Κάθε ερευνητική εργασία ̟ροϋ̟οθέτει τη σύνταξη έκθεσης (φάκελος 
ερευνητικής εργασίας) α̟ό τους µαθητές.  
Α̟ό την αρχή οφείλουµε να ενηµερώσουµε τους µαθητές/τριες ότι  όλα τα 
βήµατα της  ερευνητικής τους εργασίας,  οι σκέψεις ̟ου κάνουν, οι 
̟αρατηρήσεις, οι ̟ροβληµατισµοί  και τα συναισθήµατα θα καταγράφονται 
στα ̟ροσω̟ικά τους ηµερολόγια. Θα α̟οτυ̟ώνονται σε ̟ροαιρετικά 
ηµερολόγια της οµάδας και στο τέλος θα ̟αραδίδονται στους εκ̟αιδευτικούς 
για την αξιολόγηση. 
Ο ρόλος του εκ̟αιδευτικού στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση είναι να δώσει 
οδηγίες στους µαθητές σχετικά µε τη σύνταξη της έκθεσης.  
Να δώσει συγκεκριµένα: 

- Ποιο θα είναι το γενικό ̟λαίσιο στο ο̟οίο θα κινηθεί  η έκθεση.  
- Ποια θα είναι τα ε̟ί µέρους κείµενα, τι δηλαδή θα γράψουν.  
- Πώς θα χρησιµο̟οιούν και θα ενσωµατώνουν στα κείµενα αλλά και 

στο τέλος  τη βιβλιογραφία και άλλες αναφορές.  
- Τι θα γράψουν στον ̟ρόλογο και τι στην εισαγωγή. 
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Σε ό,τι αφορά το γενικό ̟λαίσιο καλό είναι οι µαθητές/τριες να έχουν στη 
σκέψη τους µία δοµηµένη γενική εικόνα ̟ου θα έχει το ``όλον`` και τις 
ενότητες.  
Στην κατεύθυνση αυτή  εάν έχετε ε̟ιλέξει µε τους  µαθητές/τριες  θέµα και το  
χωρίσατε  σε υ̟οθέµατα  τότε ως: 
1ο γενικό ̟λαίσιο (γενική εικόνα) θεωρούµε το εξής:  

1. Θέµα,  2. Πρόλογος,   3. Εισαγωγή,  4. Κυρίως θέµα.  1ο , 2ο,  3ο  ,  4ο  
Υ̟ο-θέµα (µε εισαγωγή σε κάθε υ̟ο-θέµα)    5.  Συµ̟εράσµατα    6.  
Προτάσεις   

2. Εάν έχουµε ε̟ιλέξει τα ̟λαίσια αναφοράς  
2ο  γενικό ̟λαίσιο (γενική εικόνα) θεωρούµε το εξής:  

1. Πρόλογος,    2. Εισαγωγή     3.  Πρώτη, ∆εύτερη, Τρίτη, Τέταρτη  φάση   
     µε εισαγωγή σε κάθε φάση    4.  Συµ̟εράσµατα    5.  Προτάσεις    

 
Πιο συγκεκριµένα: 
 
1.  Τίτλος του θέµατος 
2.   Ο ̟ρόλογος  ενηµερώνει για το α) ̟οιοι είναι οι συντελεστές της εργασίας,  
β) τι είναι αυτή η νέα ̟ροσ̟άθεια ̟ροσέγγισης της γνώσης και ̟οιες οι 
̟ροσδοκίες  γ)  µικρή αναφορά   για το συνολικό εγχείρηµα    
3. Στην εισαγωγή ̟εριγράφουµε  
α) τους στόχους ̟ου έχουµε για το θέµα της εργασίας ̟ου ε̟ιλέξαµε   
β) τον τρό̟ο ̟ου οργανωθήκαµε (µε ή χωρίς ̟λαίσια)   
γ) στις µεθόδους, τις ̟ηγές, στα εργαλεία ̟ου χρησιµο̟οιήσαµε  
δ) στις δυσκολίες ̟ου αντιµετω̟ίσαµε  και ε) στον ̟ροβληµατισµό ̟ου 
αφορά στο θέµα ̟ου ε̟ιλέξαµε. Γιατί το ε̟ιλέξαµε και µε τι ̟ροθέσεις το 
µελετάµε. 
4.  Το κυρίως θέµα αναφέρεται στην ̟εριγραφή των υ̟οθεµάτων. Κάθε 
οµάδα µ̟ορεί να έχει την ευθύνη της συγγραφής του υ̟οθέµατος. 
 Όλα τα υ̟οθέµατα ̟ρέ̟ει να έχουν την ίδια δοµή.  
Κάθε συγγραφή υ̟οθέµατος ξεκινά µε µικρή εισαγωγή και ακολουθούν οι 
αντίστοιχες  ενότητες  έτσι ό̟ως εξελίχθηκαν στην εργασία οι ενότητες:  
1η ̟εριγραφική (̟ραγµατολογικά στοιχεία ̟ου συγκεντρώσαµε)   
2η ερµηνευτική (θα ερµηνεύει το «γιατί» και το «̟ώς» των γεγονότων και των 
καταστάσεων εντο̟ίζοντας αξίες, αλληλεξαρτήσεις, αλληλε̟ιδράσεις.  
3η κριτική (η δική σας αξιολογική κρίση α̟έναντι σε αξίες αντιλήψεις, 
̟ρακτικές, σε δοµές ̟ρόσω̟α και οµάδες   
4η αυτοκριτική (αυτοκριτικό σας στοχασµό α̟έναντι στο ζήτηµα ̟ου 
διερευνήσατε και στον εαυτό σας ως ερευνητή και στην οµάδα ως οµάδα 
ερευνητών)   
5η  συµ̟εράσµατα & ̟ροτάσεις (µε τα συµ̟εράσµατα και τις ̟ροτάσεις στην 
ουσία δηλώνουµε τις ̟ροσδοκίες µας και τις δράσεις ̟ου ε̟ιθυµούµε να 
θέσουµε σε ενέργεια).  
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8.  Παρουσίαση:  

Η ̟ροφορική ̟αρουσίαση  της εργασίας α̟οτελεί σ̟ουδαία, ευχάριστη και 
δηµιουργική διαδικασία καθώς οι µαθητές/τριες ̟ου συνέλεξαν στοιχεία, θα 
σκηνοθετήσουν το ``έργο τους`` και θα ̟ρωταγωνιστήσουν οι ίδιοι/ες.  Η 

̟αρουσίαση ̟ροετοιµάζεται στο τέλος κάθε τετραµήνου (ή σχολικού έτους)  
και ̟ραγµατο̟οιείται κατά το τελευταίο δίωρο. 
Στόχος της ̟αρουσίασης είναι: 
Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τη διαδικασία υ̟οστήριξης της εργασίας τους  
 ώστε  
-να έχει νόηµα για τους ακροατές    
-να α̟οτυ̟ώνει µε σαφήνεια τις ̟τυχές του ερευνούµενου ζητήµατος και το      
 βηµατισµό της έρευνας   
Έργο των µαθητών/τριών   είναι:  
-Να ̟αρουσιάσουν ̟ροφορικά την Ερευνητική Εργασία  
-Να α̟αντήσουν σε ερωτήµατα και να σχολιάσουν τη διαδικασία και το   
 ̟εριεχόµενό της 
 

(1) «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού 

Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012» έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ αρ. πρωτ. 97364/Γ2/30-

08-2011  
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