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∆οµή της Εισήγησης

Καινοτοµία Ερευνητικών Εργασιών
Τι, Γιατί, Ποιοι, Πού, Πότε, Πώς, Πόσο



Ηλίας. Γ Ματσαγγούρας
Επιστηµονικός Υπεύθυνος





Το πνεύµα του Νέου Σχολείου και η Καινοτοµία των
Ερευνητικών Εργασιών (Ερ.Εργ.)
Οι Τρεις Παιδαγωγικές Αρχές στις οποίες στηρίζεται η
Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών.
Έγκριση και Επιλογή Θεµάτων και ∆ιαµόρφωση
«Τµηµάτων Ενδιαφέροντος»
Κατανοµή Θεµάτων σε Οµάδες και Λειτουργία Οµάδων
και Ολοµέλειας
Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Οµάδας.

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:(α)Ο Μαθητής
γίνεται «µικρός διανοούµενος».
Αποκτά Μεγαλύτερη ικανότητα
και άνεση στην χρήση, προφορικά και γραπτά,
της ελληνικής γλώσσας. Έρχεται
σε επαφή µε το λογοτεχνικό πλούτο, το θέατρο
, τη µουσική, την ιστορία και το
πολιτισµό γενικότερα.


ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:(β) Ο Μαθητής
γίνεται «µικρός Επιστήµονας.






Αποκτά γνωστική επάρκεια στον
χειρισµό των µαθηµατικών εννοιών, την
εφαρµογή τους στην καθηµερινή ζωή, και
παράλληλη ανάπτυξη της µαθηµατικής
λογικής και αφαιρετικής ικανότητας.
Κατακτά αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες
στις φυσικές επιστήµες και την
τεχνολογία.

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:(γ) Ο Μαθητής
γίνεται «µικρός ερευνητής» .





Αποκτά ποιότητα και ταχύτητα
στην ανάλυση και στη σκέψη, επάρκεια στη
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ώστε
µε κριτική ικανότητα να µπορεί να επιλέγει
µέσα από την πληθώρα πληροφοριών και
γνώσεων που έχει πλέον στην διάθεση του.
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ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(δ) Ο Μαθητής
γίνεται «γλωσσοµαθής».
•
•

•

•

•

•

Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά
και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε
δεύτερη φάση δυο ξένων
γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες
κουλτούρες, ευνοούν την ευρωπαϊκή και
διεθνή επικοινωνία, και αποτελούν εφόδια
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. Με την
βοήθεια του δάσκαλου και της τεχνολογίας, η
γλωσσοµάθεια µετατρέπεται από
προσόν για λίγους, σε εργαλείο για όλους.

Εκπαιδευτικές Καινοτοµίες:
Αλλάζουν το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:(ε) Ο Μαθητής κατακτά
το «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω»,




και δίνεται τέλος στο
«µαθαίνω απ’ έξω», µε νέες διδακτικές
µεθόδους, εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά
εργαλεία

Ερευνητικές Εργασίες στο Νέο Λύκειο
Μια Καθυστερηµένη Καινοτοµία

Εκπαιδευτικές Καινοτοµίες ως παρεµβάσεις που:
 στηρίζονται σε πρωτοπόρες& πρωτότυπες ιδέες
 επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές
στη νοοτροπία,
στις πρακτικές,
στους ρόλους και
στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου.

Αποτελούν καινοτοµία για ελληνικό Λύκειο διότι,
 βασίζονται σε τρεις παιδαγωγικές αρχές
 αλλάζουν νοοτροπία, πρακτικές, ρόλους και
κουλτούρα,
 τρεις παιδαγωγικές αρχές και οι πρακτικές
τους είναι καθιερωµένες από δεκαετίες σε
εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών.

Τρεις Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές
των Ερευνητικών Εργασιών

Ερωτήµατα & Τεκµηριωµένες Απαντήσεις

∆ιερευνητικές ∆ιαδικασίες Μάθησης
∆ιεπιστηµονική Συνεργασία Καθηγητών
 Οµαδοσυνεργατική Οργάνωση Μαθητών
Επιτυχία της Καινοτοµίας εξαρτάται από τη
συστηµατική σύµπραξη των τριών αυτών
παιδαγωγικών αρχών
Περιστασιακή και ανεξάρτητη εφαρµογή τους
υπάρχει στα σχολεία, αλλά δεν αρκεί.



Αρχή της ∆ιερευνητικής Μάθησης:

∆ιερευνητική Μάθηση εστιάζει στη:
 εκκίνηση µε προβλήµατα και ερωτήµατα
 συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων
 διαµόρφωση τεκµηριωµένων απαντήσεων
 ανάπτυξη επεξηγήσεων
 εξέταση αντιθέτων απόψεων
 στοχαστική ανάλυση διαδικασιών και
συµπερασµάτων
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Είδη ∆ιερευνητικής Μάθησης:

∆ιερευνητική Μάθηση µέσω

∆ιαφοροποίηση Βαθµού Καθοδήγησης

Επεξηγήσεων & Φθίνουσας Καθοδήγησης







ελεγχόµενες µορφές διερεύνησης: εκπαιδευτικός
ορίζει ερωτήµατα και βήµατα διερεύνησης και
µαθητές επαληθεύουν συγκεκριµένη αρχή/γενίκευση
µορφές φθίνουσας καθοδήγησης: εκπαιδευτικός
θέτει τα ερωτήµατα και µαθητές επιλέγουν βήµατα
και δράσεις της έρευνας σε πλαίσιο καθοδήγησης
ακαθοδήγητες µορφές διερεύνησης: ερωτήµατα
και διερευνητικές δράσεις καθορίζονται από
µαθητές, χωρίς παρεµβάσεις του εκπαιδευτικού.

Επεξηγήσεις και Καθοδήγηση για την ανάπτυξη:
 κατανόησης απαιτούµενης επιστηµονικής γνώσης
 διαδικασιών, µεθόδων και µέσων έρευνας
 τρόπων επιχειρηµατολογίας και επεξηγήσεων
 επιστηµονικών τρόπων σκέψης και ειδών λόγου
 στοχαστικής ανάλυσης διαδικασιών και
συµπερασµάτων µε επιστηµονικά &αξιακά κριτήρια

∆ιερευνητική Μάθηση στην Πράξη:

Αρχή Συνεργασίας των Εκπαιδευτικών:
Παράγοντας Επαγγελµατικής Ανάπτυξης

Έρευνα ∆ιαπιστώνει Αποτελεσµατικότητα
Ένταξη θεµάτων ΑΠ σε πλαίσιο πραγµατικών
καταστάσεων (situated learning):
 διευκολύνει κατανόησή θεµάτων από µαθητές
 κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους
 δροµολογεί διαδικασίες ενεργού µάθησης
εµπλαισιωµένης σε αυθεντικές κοινότητες µάθησης
 δηµιουργεί συνθήκες γνωστικής µαθητείας
(=πρότυπα + καθοδήγηση) στους τρόπους σκέψης
και έρευνας και τις µορφές επιστηµονικού λόγου.

∆ιεπιστηµονική Συνεργασία Καθηγητών
Έρευνα: Συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών
διαφορετικών ειδικοτήτων διπλή ωφέλεια:




Καθηγητές: δυνατότητα υπερκερασµού της
«µοναξιάς» επιστηµών και επιστηµόνων και
αξιοποίησης δυνατοτήτων διεπιστηµονικής
σύµπραξης
Μαθητές: επίγνωση πώς είναι οργανωµένοι
φυσικός και κοινωνικός κόσµος, πώς αλλάζουν,
πώς αλληλοσυσχετίζονται, πώς
επικοινωνούµε µεταξύ δύο κόσµων και, πώς
αναπαριστούµε και εκφράζουµε τη γνώση µας
για αυτούς.

∆ιαδικασίες Παραγωγής Γνώσης όµοιες µε Μάθησης

Έρευνα: Αναξιοποίητος Εκπαιδευτικός Πόρος
παράγει νέα γνώση, λειτουργεί ως ενδοσχολική
επιµόρφωση για επαγγελµατική ανάπτυξη
 οδηγεί σε επεξεργασµένες προτάσεις κατά τη
λήψη αποφάσεων & την επίλυση προβληµάτων
 βελτιώνει µαθητικές επιδόσεις & λειτουργικότητα
σχολείου, αλλά πρακτικές συνεργασίας σπανίζουν
 συλλογικές έρευνες προωθούν τέτοιες πρακτικές.
Συνεργασία: ∆ιδακτικό Σχεδιασµό,Team Teaching


Αρχή Οµαδοσυνεργατικής Οργάνωσης
των Μαθητών (Ολοµέλεια & µικρο-Οµάδες)
Ελληνικό Λύκειο, όπως και Γαλλικό, επιλέγει
συνειδητά τις οµαδικές και όχι τις ατοµικές
Ερευνητικές Εργασίες για λόγους:
 µαθησιακούς
 αναπτυξιακούς
 Πολιτικούς
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Μαθησιακοί Λόγοι:

Αναπτυξιακοί Λόγοι:

Μάθηση Συντελείται σε Κοινωνικό Πλαίσιο

Ανάπτυξη Συντελείται σε Κοινωνικό Πλαίσιο

ενεργός µάθηση, είναι ατοµικό επίτευγµα, αλλά
συντελείται µέσα σε συνθήκες συνεργασίας και
αλληλεπικοινωνίας για την αναζήτηση σχέσεων
συνθήκες τέτοιες διασφαλίζει φυσικά και αβίαστα
η οµαδοσυνεργατική προσέγγιση.
οµαδοσυνεργατική προσέγγιση στηρίζει
θεωρητικά ο κοινωνικός εποικοδοµισµός του L.
Vygotsky και επιβεβαιώνει η διδακτική έρευνα.

Ολόπλευρη ανάπτυξη ατόµου σε πρόσωπο είναι
ατοµικό επίτευγµα, αλλά συντελείται κοινωνικά.
Έρευνα επιβεβαιώνει αποτελεσµατικότητα πλαισίου:
α. ανάπτυξη Ικανοτήτων Γλώσσας & Επικοινωνίας
β. ανάπτυξη Σκέψης και Ικανοτήτων Λήψης
Αποφάσεων και Επίλυσης Προβληµάτων
β. ανάπτυξη εγω-ταυτότητας και αυτο-αντίληψης
γ. κοινωνικοποίηση & στάσεις αποδοχής του “άλλου”






Πολιτικοί Λόγοι:
Ενεργός Πολίτης Αναπτύσσεται σε Συλλογικό Πλαίσιο




ανάπτυξη του αυτόνοµου, ενεργού και
υπεύθυνου δηµοκρατικού πολίτη
συντελείται µέσα σε συνθήκες ισότιµων
σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας.
οµαδοσυνεργατικότητα διασφαλίζει αβίαστα
και µε φυσικό τρόπο τις παραπάνω
συνθήκες.



∆ιαµόρφωση ∆ιεπιστηµονικών Θεµάτων:
Συνδυασµός ΑΠ, Ενδιαφερόντων, Υποδοµών





∆ύο τουλάχιστον εκπαιδευτικοί διαµορφώνουν
διεπιστηµονικό θέµα που εµπλέκει
διαφορετικά µαθήµατα διαφορετικών πεδίων.
Θέµατα συνδυάζουν τοµείς µαθηµάτων µε
ενδιαφέροντα µαθητών και εκπαιδευτικών.
Προτείνοντες λαµβάνουν υπόψη τους
υποδοµές και διαθέσιµους πόρους σχολείου,
φορέων και κοινότητας.

Έγκριση ∆ιεπιστηµονικών Θεµάτων:

Επιλογή ∆ιεπιστηµονικών Θεµάτων:

Σύλλογος Αποφασίζει & Προγραµµατίζει

Μαθητές Επιλέγουν &Τµήµα Ενδιαφέροντος






Εκπαιδευτικοί υποβάλλουν προς έγκριση στο
σύλλογο Θέµα(τίτλος, σκοποί, µεθοδολογία,
αναµενόµενα αποτελέσµατα, απαιτούµενα).
Σύλλογος µετά από συζήτηση εγκρίνει τόσα
θέµατα όσα τα τµήµατα συν ένα.
Σύλλογος ορίζει υποδιευθυντή ή άλλον
εκπαιδευτικό συντονιστή για την κατανοµή
χώρων, πόρων στις ΕρΕργ.






Μαθητές επιλέγουν από προτεινόµενα θέµατα
και δηµιουργούνται από µαθητές διαφορετικών
τµηµάτων τα «Τµήµατα Ενδιαφέροντος» .
Προσπάθεια δηµιουργίας ισοδύναµων
τµηµάτων µέσω επιλογών και κληρώσεων.
Όσοι µαθητές δεν ενταχθούν σε πρώτη τους
επιλογή προηγούνται στις επιλογές το επόµενο
τετράµηνο.
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Β. Επιµερισµός ∆ιαστάσεων
Θέµατος σε Οµάδες

Οργάνωση Οµάδων, Κατανοµή Θεµάτων:
Α. Οµάδες Κοινού Θέµατος Χαλαρής Συνεργασίας
Θέμα κοινό
1η Ομάδα & Υποομάδες Υποδομή

Θέμα κοινό

2η Ομάδα &Υποομάδες

1ο Υπο-θέμα

2ο Υπο-θέμα

1η Ομάδα & Υποομάδες

2η Ομάδα & Υποομάδες

1

3

1

3

1

3

1

3

2

4

2

4

2

4

2

4

χαλαρές
σχέσεις

χαλαρές
σχέσεις

Θέμα κοινό

Θέμα κοινό

3η Ομάδα & Υποομάδες

4η

Ομάδα & Υποομάδες

3

1

3

1

3

1

3

2

4

2

4

2

4

2

4

1ο Υπο-θέμα

1η Ομάδα & Υποομάδες

2ο Υπο-θέμα

3

1

3

2

4

2

4

3η Ομάδα & Υποομάδες

2ο Υπο-θέμα

4η Ομάδα & Υποομάδες

1

3

1

3

2

4

2

4

Αξιολόγηση Συλλογικού Έργου Οµάδας:

Αξιολόγηση σε Τέσσερις ∆ιαστάσεις




∆. Κοινό Θέµα
σε Τρεις Οµάδες και Ολοµέλεια

2η Ομάδα & Υποομάδες

1

1ο Υπο-θέμα



4ο Υπο-θέμα
4η Ομάδα & Υποομάδες

1

Γ. Επιµερισµός σε δύο Υπο-θέµατα
σε Συνεργαζόµενο Ζεύγος Οµάδων



3ο Υπο-θέμα
3η Ομάδα & Υποομάδες

Αξιολόγηση Ερευνητικής ∆ιαδικασίας
Αξιολόγηση Περιεχόµενου Ερευνητικής
Έκθεσης
Αξιολόγηση Γλώσσας και ∆οµής Ερευνητικής
Έκθεσης
Αξιολόγηση ∆ηµόσιας Παρουσίασης της
Οµαδικής Εργασίας

Αξιολόγηση Ερευνητικής ∆ιαδικασίας:
Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίµακες








1. Ανάπτυξη ερευνητικών ερωτηµάτων
2. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών
3. Αιτιολόγηση επιλογών, αξιοποίηση και περιγραφή
κατάλληλων, τεχνικών και µεθόδων συλλογής δεδοµένων
4. Αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων
διαδικασιών επεξεργασίας δεδοµένων.
5. Κριτική αποτίµηση πηγών, µεθόδων, συµπερασµάτων
6. Αποτελεσµατική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα.
7. Συνέπεια µελών οµάδας προς τον προγραµµατισµό
8. Χρήση µέσων, πόρων και ΤΠΕ
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Αξιολόγηση Περιεχόµενου Ερευνητικής
Έκθεσης: Οκτώ Περιγραφικές Υποκλίµακες









1. Κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέµατος και των ερευνητικών
ερωτηµάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς.
2. Κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών
3. Προσέγγιση δεδοµένων έρευνας προς διαµόρφωση θέσεων οµάδας επί
ερευνητικών ερωτηµάτων µέσω αναλύσεων, συσχετίσεων και συλλογισµών
4. ∆ιατύπωση µε λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της οµάδας που
απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα βάσει των δεδοµένων.
5. Αξιοποίηση συµπερασµατικών θέσεων έρευνας για διαµόρφωση
τεκµηριωµένων απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήµατα
6. Υπεράσπιση θέσεων οµάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων απόψεων
και κριτικός σχολιασµός τους.
7. Συσχέτιση θέµατος και συµπερασµάτων µε καταστάσεις, προβλήµατα και
ζητήµατα της πραγµατικότητας.
8. Κριτική αποτίµηση των ατοµικών, οµαδικών επιλογών και ρόλων.

Αξιολόγηση Γλώσσας, ∆οµής Ερευνητικής
Έκθεσης: Επτά Περιγραφικές Κλίµακες








1. Χρήση όρων και επιστηµονικής ονοµατολογίας
2. Σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας
3. Εσωτερική συνοχή λόγου
4. Οργάνωση στην παράθεση γνώσεων, ιδεών,
προτάσεων, συµπερασµάτων, σχολίων.
5. Χρήση κατάλληλου κειµενικού είδους και ύφους για
περίσταση επικοινωνίας
6. Χρήση απεικονιστικών σχηµάτων επιστήµης
7. Επιµέλεια εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης

Αξιολόγηση ∆ηµόσιας Παρουσίασης
της Οµαδικής Εργασίας:
Έξι Περιγραφικές Υπο-Κλίµακες




1. Ενηµέρωση για προβληµατική και διαδικασίες έρευνας
2. Ενηµέρωση για δεδοµένα, συµπεράσµατα έρευνας
3. Χρήση γλώσσας µε άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή
ειρµό κατάλληλα για παρουσίαση.
4. Χρήση συµπληρωµατικών/πολυτροπικών µέσων και
ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγµές .
5. Χρήση χιούµορ , δηµιουργικότητας και
παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και κατάλληλη
στιγµή
6. Ετοιµότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις
και τα σχόλια του κοινού. .

Σας ευχαριστώ θερµώς
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