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Προσ τουσ Συναδζλφουσ Εκπαιδευτικοφσ

Ιοφνιοσ 2011

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι, πολλά και ποικίλα ζχουν γραφτεί για τισ
Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ τθσ Αϋ Τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου. Δεν γράφτθκαν, όμωσ, αρκετά για
εςάσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα τισ αναλάβετε και κα τισ υποςτθρίξετε. Για εςάσ που κα
ςυνεργαςτείτε με τουσ ζφθβουσ και τισ ζφθβεσ, ςε ζνα νζο πλαίςιο οργανωτικό, διδακτικό
και παιδαγωγικό και κα βρεκείτε απζναντι ςε ηθτιματα που κα ανακφπτουν και κα
απαιτοφν ευφάνταςτεσ, δθμιουργικζσ και πρωτότυπεσ αποφάςεισ, δράςεισ και λφςεισ. Δεν
γράφτθκαν αρκετά, για το ότι -παράλλθλα με τισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ- κα ζχετε να
αντιμετωπίςετε τα κακθμερινά και τρζχοντα ηθτιματα, ωσ εκπαιδευτικοί «ειδικότθτασ» και
ωσ πρόςωπα και ωσ πολίτεσ που μοιράηονται τθ ςφγχρονθ κρίςιμθ ςυγκυρία.
Για εςάσ, κα κζλαμε να γράψουμε, εμείσ. Για να ςασ ποφμε ότι αναγνωρίηουμε το
ζργο ςασ, που είναι και ζργο μασ, τισ δυςκολίεσ και τισ απαιτιςεισ του, τα προβλιματα και
τον κακθμερινό πνευματικό και φυςικό κόπο που το ςυνοδεφουν, τθ ςθμαςία του για τθν
πορεία κάκε νζασ γενιάσ ςτθ ηωι. Ζχουμε, όμωσ, μια βακιά και ζντονθ πεποίκθςθ, ότι το
νζο πεδίο των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, που βρίςκει χϊρο και χρόνο μζςα ςτθ ςχολικι ηωι
του Λυκείου, αξίηει να το «δείτε» με κετικι διάκεςθ ωσ αξιόλογθ πρόκλθςθ. Αξίηει να
ςκεφτείτε τισ δυνατότθτεσ που κα προςφζρει ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ ςασ:
δυνατότθτεσ να φζρουν ςτο προςκινιο και να πραγματευτοφν ηθτιματα που τουσ
απαςχολοφν ι τουσ προβλθματίηουν, να μεταςχηματίςουν τισ αγωνίεσ και τα όνειρά τουσ,
τισ αμφιβολίεσ και τθν αμφιςβιτθςι τουσ ςε κριτικό και αυτοκριτικό λόγο, να
αυτενεργήςουν και να δϊςουν δθμιουργικζσ διεξόδουσ ςτα ενδιαφζροντα και τισ
δεξιότθτζσ τουσ, να ςυναντήςουν και να ςυνεργαςτοφν με τον «άλλο» -ςυμμακθτι,
ςυμμακιτρια- και να αναπτφξουν ςχζςθ με αυτόν, μζςα ςτο ίδιο το πεδίο του διδάςκωμακαίνω, να εξοικειωθοφν με τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατίασ, ςυνομιλϊντασ με επιχειριματα
ςτθ βάςθ του αλλθλοςεβαςμοφ και τθσ αλλθλοκατανόθςθσ.
Παράλλθλα, όμωσ, αξίηει να ςκεφτείτε και τισ δυνατότθτεσ που το νζο πεδίο
προςφζρει ςε εςάσ, τουσ ίδιουσ: δυνατότθτεσ να αναχθείτε ςε «αυτοδιαχειριηόμενουσ
δαςκάλουσ» και να αποκτιςετε το δικαίωμα τθσ «επιλογισ» κεμάτων και δραςτθριοτιτων,
να αξιοποιήςετε όλα τα κετικά ςτοιχεία που διακρίνουν τθ διδακτικι ςασ φυςιογνωμία και
προκφπτουν από τθν ιδιαίτερθ κατάρτιςι ςασ, τθν επαγγελματικι ι ερευνθτικι ςασ
εμπειρία, τα βιϊματα και τθν εξειδίκευςι ςασ, να υπερκεράςετε τθ «μοναξιά» του
διδάςκοντοσ και να «απεγκλωβιςτείτε» από τα ςτενά όρια τθσ επιςτιμθσ ςασ,
εγκαινιάηοντασ ζνα δθμιουργικό διάλογο με τουσ ςυναδζλφουσ ςασ διαφορετικϊν
ειδικοτιτων, να νιϊςετε τθ βακιά ικανοποίθςθ του «παιδαγωγοφ» που δθμιουργεί μια νζα
πτυχι ςτθ ςχολικι ηωι και ανοίγει τα παράκυρα τισ ςκζψθσ των παιδιϊν ςε νζα μονοπάτια,
με πλιρθ ςυνείδθςθ, ότι θ Παιδεία είναι ζνα βακειά ανκρϊπινο και μεγάλο γεγονόσ.
Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι, το εγχείρθμα των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, το
οποίο για κάποιουσ από εςάσ, ίςωσ, φαντάηει κολό, απροςδιόριςτο και αμφιλεγόμενο,
ενζχει το φιλοςοφικό υπόβακρο για να μπορζςει να αποκτιςει νόθμα και προοπτικι. Ο
Οδθγόσ που κρατάτε ςτα χζρια ςασ ζχει τθν προςδοκία να αποτελζςει ζνα βοικθμα που κα
λειτουργιςει υποςτθρικτικά και επιμορφωτικά για όλουσ. Εμείσ, από τθν πλευρά μασ, ζτςι
το αντιλθφκικαμε και με αυτιν τθν προςδοκία δουλζψαμε. Για να προχωριςει, όμωσ, να
βρει τον βθματιςμό του και να τον ενδυναμϊςει, ζχει ανάγκθ από τθ δικι ςασ ςτιριξθ.
Χρειάηεται τθ δυναμικι που κρφβετε μζςα ςασ, το παιδαγωγικό πάκοσ, χωρίσ το οποίο
καμία ουςιαςτικι αλλαγι ςτα εκπαιδευτικά πράγματα δεν μπορεί να ςτεριϊςει και να
διαφυλάξει τα οράματα μασ για τθν Παιδεία, τουσ νζουσ, τθν κοινωνία.
Πολφ φιλικά, Η ςυγγραφικι Ομάδα του ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
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Πρόλογοσ
Σκοπόσ του παρόντοσ Οδηγοφ για τθν Καινοτομία των Ερευνητικϊν Εργαςιϊν ςτο
Λφκειο είναι να παρουςιάςει με ςφντομο και εφλθπτο τρόπο (α) τισ παιδαγωγικζσ,
κοινωνικζσ και πολιτικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ καινοτομία των Ερευνθτικϊν
Εργαςιϊν, τισ οποίεσ κακιερϊνει θ εκπαιδευτικι πολιτικι για το Νζο Λφκειο, και (β)
τισ εναλλακτικζσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ επιλογζσ, μζςα από τισ οποίεσ οι
εκπαιδευτικοί μποροφν να προγραμματίςουν, να κακοδθγιςουν και να
αξιολογιςουν τισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ των μακθτϊν.
Τα ηθτιματα αυτά αναπτφςςονται ςτο Πρϊτο Μζροσ του Οδηγοφ, όπου οι
εκπαιδευτικοί ενθμερϊνονται με ςυνοπτικό τρόπο και ςχετικά παραδείγματα για
τθν «παιδαγωγικι φιλοςοφία» των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, τθν οποία εκφράηουν
τρεισ παιδαγωγικζσ αρχζσ:
1. Η αρχι τθσ Διεπιςτθμονικισ Συνεργαςίασ των Κακθγθτϊν.
2. Η αρχι τθσ Διερευνθτικισ Προςζγγιςθσ τθσ Μάκθςθσ.
3. Η αρχι τθσ Ομαδικισ Συνεργαςίασ των Μακθτϊν.
Ακόμθ, ενθμερϊνονται για τισ διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ κα κακοριςτοφν τα
διεπιςτθμονικά κζματά τουσ, οι εναλλακτικοί τρόποι επιμεριςμοφ των κεμάτων και
θ ανάκεςθ των υπο-κεμάτων ςτισ μακθτικζσ ομάδεσ, οι τρόποι ςυνεργαςίασ των
ομάδων και οι τρόποι εποπτείασ των ομάδων. Τζλοσ, ενθμερϊνονται για τα
κριτιρια και τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ των ςυλλογικϊν Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν
και τθσ ατομικισ ςυμβολισ των μακθτϊν ςτο ςυλλογικό ζργο.
Στο Δεφτερο Μζροσ του Οδηγοφ παρατίκενται εννζα διεπιςτθμονικζσ Ερευνθτικζσ
Εργαςίεσ, προκειμζνου οι εκπαιδευτικοί να κατανοιςουν καλφτερα τισ διαδικαςίεσ
διαμόρφωςθσ διεπιςτθμονικϊν κεμάτων και τισ μεκόδουσ διερεφνθςισ τουσ μζςα
από εναλλακτικζσ μορφζσ οργάνωςθσ τθσ ομαδικισ (ςυν-)εργαςίασ.
Διευκρινίηεται ότι τόςο οι προτάςεισ του Πρϊτου Μζρουσ, που ςυνζγραψε ο Ηλ. Γ.
Ματςαγγοφρασ, όςο και οι επιλογζσ των παραδειγμάτων του Δεφτερου Μζρουσ του
Οδθγοφ, που ςυνζγραψαν μζλθ τθσ ςυγγραφικισ ομάδασ και ςυνεργάτεσ τουσ, είναι
ενδεικτικζσ και ζχουν ςκοπό να βοθκιςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο ζργο τθσ
κακοδιγθςθσ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν και ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι
δεςμευτικζσ γι’ αυτοφσ. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ και τισ ανάγκεσ
των ςχολείων τουσ, των τάξεϊν τουσ και των μακθτϊν τουσ και με αυτι τθ γνϊςθ ωσ
κριτιριο αςκοφν τθν επιςτθμονικι τουσ κρίςθ για τισ επιλογζσ τουσ, ϊςτε να
διαςφαλιςκοφν ςε κάκε περίπτωςθ θ χαρά τθσ μάκθςθσ, θ φανταςία τθσ
δθμιουργικότθτασ, θ περιζργεια τθσ διερεφνθςθσ και ο επιςτθμονικόσ τρόποσ
ςκζψθσ και εργαςίασ .
Για τθ ςυγγραφικι Ομάδα

Ηλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ
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Θλίασ Γ. Ματςαγγοφρασ
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Ρρϊτο Κεφάλαιο
Θεωρθτικζσ Βάςεισ και Ρροχποκζςεισ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν:
Διερεφνθςθ, Διεπιςτθμονικότθτα, Συνεργαςία
Ι. Θ Καινοτομία των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ
Οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ κεςμοκετοφνται από τον Σεπτζμβριο του 2011 ωσ μζροσ
του υποχρεωτικοφ προγράμματοσ του Νζου Λυκείου. Θ εκπόνθςθ τζτοιων
εργαςιϊν είναι ςφμφωνθ με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθ φφςθ και τον
διδακτικό προςανατολιςμό των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και με τισ πρακτικζσ που
ιςχφουν δεκαετίεσ τϊρα ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα άλλων χωρϊν.
Ωσ επιλογι εκπαιδευτικισ πρακτικισ οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ εντάςςονται
ομαλά ςτθν όλθ φιλοςοφία του Νζου Σχολείου (ςελ. 10-11), θ οποία
αντιλαμβάνεται τουσ μακθτζσ ωσ μικροφσ «διανοοφμενουσ», «επιςτιμονεσ» και
«ερευνθτζσ». Ρρόκειται, για τα δεδομζνα του ελλθνικοφ Λυκείου, για ςθμαντικι
εκπαιδευτικι καινοτομία. Στθ ςυνζχεια, αφοφ προςδιορίςουμε τθν ζννοια τθσ
εκπαιδευτικισ καινοτομίασ, κα αναφερκοφμε ςτισ παιδαγωγικζσ αρχζσ που
ςτθρίηουν τθν καινοτομία των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν και ςτισ διδακτικζσ και
εκπαιδευτικζσ προεκτάςεισ τουσ.
Θ παιδαγωγικι βιβλιογραφία, λοιπόν, ορίηει ωσ εκπαιδευτικι καινοτομία κάκε
ευρφτερθσ ζκταςθσ παρζμβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ που ςτθρίηεται ςε πρωτοπόρεσ και
πρωτότυπεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ και ιδζεσ, οι οποίεσ εφαρμοηόμενεσ επιφζρουν
ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ νοοτροπία, ςτισ πρακτικζσ, ςτουσ ρόλουσ και ςτθ γενικότερθ
κουλτοφρα του ςχολείου. Οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ υπάγονται ςτθν κατθγορία των
εκπαιδευτικϊν καινοτομιϊν, διότι βαςίηονται ςε ςυγκεκριμζνεσ παιδαγωγικζσ αρχζσ, οι
οποίεσ, όταν διατυπϊκθκα και πρωτο-εφαρμόςτθκαν πριν από μερικζσ δεκαετίεσ ςε
ςχολικά ςυςτιματα του εξωτερικοφ, ιταν και πρωτοπόρεσ και πρωτότυπεσ και, όντωσ,
δθμιοφργθςαν με τθν εφαρμογι τουσ νζο εκπαιδευτικό πλαίςιο. Σιμερα, βεβαίωσ, οι
παιδαγωγικζσ αυτζσ αρχζσ και το πλαίςιο που δθμιουργοφν αποτελοφν μζροσ τθσ
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εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ των εν λόγω εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων.
Για τα δεδομζνα του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, βζβαια, θ πρόςφατθ
κεςμοκζτθςθ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νζου Λυκείου
αποτελεί καινοτομία, θ οποία ςτθρίηεται ςε τρεισ παιδαγωγικζσ αρχζσ, που είναι οι εξισ:

1. Θ αρχι τθσ Διερευνθτικισ Ρροςζγγιςθσ τθσ Μάκθςθσ,
2. Θ αρχι τθσ Διεπιςτθμονικισ Συνεργαςίασ των Εκπαιδευτικϊν
3. Θ αρχι τθσ Ομαδικισ Συνεργαςίασ των Μακθτϊν.
Οι παραπάνω παιδαγωγικζσ αρχζσ, όταν εφαρμόηονται, αποδεδειγμζνα αλλάηουν
τουσ διδακτικοφσ ρόλουσ των εκπαιδευτικϊν, τουσ μακθςιακοφσ ρόλουσ των μακθτϊν,
κακιερϊνουν νζεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ διερεφνθςθσ και ςυνεργαςίασ και, εν γζνει,
δθμιουργοφν μια εκπαιδευτικι κουλτοφρα που ενκαρρφνει ακόμθ περιςςότερο τθν
πρωτοβουλία, τθν επιλογι , τον πειραματιςμό και τθν ατομικι και ομαδικι ευκφνθ. Πλα τα
παραπάνω ςτοιχεία, τα οποία ςυνεπάγεται θ καινοτομία των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν,
αναμζνεται να ενιςχφςουν τον εκπαιδευτικό ρόλο του Λυκείου και να προετοιμάςουν
καλφτερα τουσ απολυτθριοφχουσ του για τισ μετα-Λυκειακζσ τουσ ςπουδζσ και
επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ.

ΙΙ. Θ Διερευνθτικι Ρροςζγγιςθ τθσ Μάκθςθσ ςτισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ
Α. Οριςμόσ, Σπουδαιότθτα και Είδθ Διερευνθτικϊν Ρροςεγγίςεων
Είναι άξιο επιςιμανςθσ το γεγονόσ ότι το Νζο Λφκειο από τισ διαφορετικζσ μορφζσ
projects που χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ ςτθν εκπαίδευςθ επζλεξε τα ερευνθτικισ
κατεφκυνςθσ(Inquiry Learning/Projects) και χρθςιμοποίθςε τον όρο «Ερευνθτικι
Εργαςία» για να ονοματίςει τθν κεςμοκετοφμενθ καινοτομία, υποδθλϊνοντασ ζτςι
και τθν επιςτθμονικι βάςθ τθσ, που ςθματοδοτεί θ ζννοια τθσ ζρευνασ, και τα
ςτοιχεία τθσ μεκόδου, τθσ ενεργοφ δράςθσ και του αποτελζςματοσ, που
εμπεριζχονται ςτθν ζννοια τθσ εργαςίασ και, μάλιςτα, τθσ εργαςίασ με
επιςτθμονικό υπόβακρο. Εντάςςοντασ, τζλοσ, το Νζο Λφκειο τθν καινοτομία των
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτον υποχρεωτικό κορμό του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και
του Ωρολογίου Ρρογράμματοσ δθλϊνει ζμπρακτα τθν υιοκζτθςθ τθσ πρϊτθσ από
τισ τρεισ παιδαγωγικζσ αρχζσ που αναφζραμε, που είναι θ αρχι τθσ διερευνθτικισ
προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ.
Θ εν λόγω παιδαγωγικι αρχι παραπζμπει ςε εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ
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διερευνθτικισ μάκθςθσ, οι οποίεσ εμπλζκουν τουσ μακθτζσ ςε διαδικαςίεσ
διερεφνθςθσ του φυςικοφ και κοινωνικοφ κόςμου, προκειμζνου να μελετιςουν τα
διακζςιμα δεδομζνα, πριν δϊςουν τεκμθριωμζνεσ απαντιςεισ ςε ερωτιματα,
προτείνουν λφςεισ ςε προβλιματα και λάβουν αποφάςεισ για πολφπλοκα
ηθτιματα.
Το παιδαγωγικό κζρδοσ είναι διπλό, κακότι οι μακθτζσ αποκτοφν βακιά
γνϊςθ ςε επίπεδο λειτουργικισ κατανόθςθσ (βλ. Ματςαγγοφρασ 2001:142) για τα
κζματα που μελετοφν, ενϊ, ταυτόχρονα, με τθ ςυςτθματικι εμπλοκι τουσ ςε
τζτοιεσ διαδικαςίεσ, αναπτφςςουν ςτάςεισ και γνωςτικο-μεκοδολογικζσ ικανότθτεσ
διερεφνθςθσ κεμάτων και διαχείριςθσ αβζβαιων και ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων
(βλ. Joyce, Weil and Calhoun 2008). Θ διαςφάλιςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ κατανόθςθσ
και ανάπτυξθ ςτάςεων και ικανοτιτων διερεφνθςθσ κεμάτων και διαχείριςθσ
αβζβαιων και ςυγκρουςιακϊν καταςτάςεων διαςφαλίηουν τθν αυτονομία ςκζψθσ,
μάκθςθσ και δράςθσ των μακθτϊν, θ οποία είναι απϊτερο ηθτοφμενο τθσ
εκπαίδευςθσ.
Οι εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ διερευνθτικισ μάκθςθσ διαφζρουν μεταξφ
τουσ και ωσ προσ τον βακμό κακοδιγθςθσ που ενςωματϊνουν και ωσ προσ τα
μεκοδολογικά εργαλεία και τθσ πθγζσ άντλθςθσ των δεδομζνων που αξιοποιοφν.
Αναφορικά με το βακμό κακοδιγθςθσ, οι εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ ςχθματίηουν
ζνα ςυνεχζσ, το οποίο ξεκινάει από τισ απολφτωσ ελεγχόμενεσ μορφζσ

διερευνθτικισ μάκθςθσ , όπου ο εκπαιδευτικόσ ορίηει και τα ερωτιματα και τα
ακριβι βιματα τθσ διερεφνθςθσ, οπότε οι μακθτζσ ακολουκοφν τα προτεινόμενα
βιματα και κάνουν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για να επαλθκεφςουν ςυγκεκριμζνθ
αρχι ι γενίκευςθ ι ςε μια θπιότερθ παραλλαγι να οδθγθκοφν ςε δικά τουσ, μθ
προκακοριςμζνα, ςυμπεράςματα, ςυνεχίηει με μορφζσ μάκθςθσ ςε πλαίςιο
φκίνουςασ κακοδιγθςθσ, όπου ο εκπαιδευτικόσ κζτει τα ερωτιματα και οι
μακθτζσ επιλζγουν τα βιματα και τισ δράςεισ τθσ ζρευνασ, και το ςυνεχζσ
ολοκλθρϊνεται με τελείωσ ακακοδιγθτεσ μορφζσ διερευνθτικισ μάκθςθσ, όπου
και τα ερωτιματα και τισ διερευνθτικζσ δράςεισ κακορίηονται από τουσ μακθτζσ,
χωρίσ παρεμβάςεισ του εκπαιδευτικοφ (βλ. Herron 1971, Hmelo-Silver, Duncan and
Chinn 2007).
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Οη Εξεπλεηηθέο Εργαςίεσ του Λυκείου ακολουκοφν για τα κοινά ερωτιματα
που ζχουν διαμορφωκεί ςτθν Ολομζλεια του «Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ» τθν
προςζγγιςθ τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ, διότι ζχει αποδειχκεί ιδιαίτερα
αποτελεςματικι (βλ. Hmelo-Silver, Duncan and Chinn 2007), και τθν ελεφκερθ
διερεφνθςθ για τα ερωτιματα που πρόςκεςαν οι επιμζρουσ ομάδεσ ςτθ δικι τουσ
προβλθματικι. Ωο γεληθή επηινγή πξνηηκνύλ ηηο δύν απηέο κνξθέο κάζεζεο από ηελ
ειεγρόκελε κνξθή, δηόηη ζηηο πεξηζζόηεξεο δελ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλα «νξζέο
απαληήζεηο», νπόηε ην δεηνύκελν είλαη ε αλαδήηεζε πξόζθνξωλ εξκελεηώλ θαη
ιύζεωλ ζε πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα. Σε απηή ηε ινγηθή, βεβαίωο, δελ απνθιείνληαη
θαη νη πξνζέγγηζεο ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο, όηαλ ε θύζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηωλ
εξωηεκάηωλ ην επηβάιιεη.
Αληηθείκελν ηεο κάζεζεο ζην δηδαθηηθό πιαίζην ηεο θζίλνπζαο
θαζνδήγεζεο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα κνληέια «γνωςτικισ μακθτείασ» (cognitive
apprenticeship βλ. Ματςαγγοφρασ 2000: 104 και 130, Κουλουμπαρίτςθ 2003:161164), αποτελεί θ ανάπτυξθ (α) τθσ κατανόθςθσ των προαπαιτοφμενων επιςτθμονικϊν
γνϊςεων , (β) των διαδικαςιϊν, μεκόδων και μζςων ζρευνασ, (γ) των τρόπων

επιχειρθματολογίασ και επεξθγιςεων, (δ) του επιςτθμονικοφ τρόπου ςκζψθσ ςε
μεταγνωςτικό επίπεδο, (ε) των επιςτθμονικϊν ειδϊν λόγου και (ςτ) τθσ ςτοχαςτικισ
ανάλυςθσ διαδικαςιϊν και ςυμπεραςμάτων με επιςτθμονικά και αξιακά κριτιρια
(βλ. και Hmelo-Silver, Duncan and Chinn 2007).
Ο ρόλοσ τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ (fading scaffolding) επιτελείται με
πολλοφσ τρόπουσ, με τουσ οποίουσ ο εκπαιδευτικόσ (α) διδάςκει, (β) παρωκεί τουσ
μακθτζσ του να αναπτφξουν ςθμεία τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ ι/και ζκκεςισ
τουσ και (γ) εμψυχϊνει τουσ μακθτζσ του. Αναλυτικότερα, οι μορφζσ αυτζσ είναι οι
παρακάτω:
α. Οι διδακτικζσ μορφζσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ περιλαμβάνουν τισ επεξθγιςεισ
και τθν παροχι βαςικϊν πλθροφοριϊν, όταν θ ανάγκεσ κατανόθςθσ και εφαρμογισ
το απαιτοφν. Σε καμία περίπτωςθ, όμωσ, δεν πρζπει να μετατρζψουν τισ
Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ πλαίςιο μονολογικϊν διδαςκαλιϊν.
β. Οι παρωκθτικζσ

μορφζσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ

ηθτοφν από τουσ μακθτζσ

(1) να ςυςχετίςουν ζννοιεσ μεταξφ τουσ, (2) να ςυςχετίςουν αφθρθμζνεσ ζννοιεσ ι
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αποπλαιςιωμζνεσ γενικεφςεισ με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα, (3) να επεξθγιςουν
φαινόμενα, (4) να ερμθνεφςουν καταςτάςεισ, (5) να αντιμετωπίςουν παρανοιςεισ
(misconceptions), (6) να διατυπϊςουν αξιολογιςεισ, γενικεφςεισ, διευκρινίςεισ,
επιχειριματα, ιεραρχιςεισ, κατθγοριοποιιςεισ, κρίςεισ, προβλζψεισ, προγραμματιςμοφσ,
προτάςεισ, ςυλλογιςμοφσ, ςυμπεράςματα, υποκζςεων , (7) να κάνουν ιεραρχιςεισ,
κατθγοριοποιιςεισ, , προγραμματιςμοφσ, ςχεδιαςμοφσ και ταξινομιςεισ, (8) να αναδείξουν
αιτιϊδεισ, χρονικζσ, προκετικζσ και ςυγκριτικζσ ςχζςεισ παραδοχζσ και ςυνεπαγωγζσ,(9) να
οπτικοποιιςουν πλθροφορίεσ, (10) να διαμορφϊςουν πειραματικζσ διατάξεισ για
ςυςχετίςεισ και επαλθκεφςεισ
γ. Οι εμψυχωτικζσ μορφζσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ περιλαμβάνουν (1) επιβράβευςθ των
προςπακειϊν ι/και των αποτελεςμάτων, (2) ψυχολογικι ενκάρρυνςθ, προτροπι και
παρϊκθςθ ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ, (3) ςυςχζτιςθ των κετικϊν αποτελεςμάτων με τθν
προςπάκεια και (4) παροχι νφξεων (βλ. και Vygotsky 1987:215-216· Wells 2002:137 και
332).

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι οι διερευνθτικζσ προςεγγίςεισ δεν
καταργοφν τον διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικοφ, αλλά τον αξιοποιοφν κατά
περίπτωςθ και ςτο βακμό που είναι αναγκαίο να διαςφαλιςκεί ότι οι μακθτζσ
κατζχουν τθν προαπαιτοφμενθ γνϊςθ, για να κατανοοφν το πλαίςιο των
ερωτθμάτων, αλλά και το πλαίςιο ερμθνείασ των ευρθμάτων. Επίςθσ, γίνεται
ςαφζσ ότι οι διερευνθτικζσ διαδικαςίεσ, πριν γίνουν μζςον μάκθςθσ, πρζπει να
γίνουν αντικείμενο μάκθςθσ. Το ζργο αυτό ανικει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι
καλοφνται να το επιτελζςουν ςε ςυνκικεσ «γνωςτικισ μακθτείασ» (βλ. Lave and
Wenger 1991, Ματςαγγοφρασ 2000:104 και 130, Κουλουμπαρίτςθ 2003:161-164).
Αναφορικά με τα μεκοδολογικά εργαλεία και τισ πθγζσ άντλθςθσ των
δεδομζνων, παρατθροφνται, επίςθσ, μεγάλεσ διαφορζσ μεταξφ των εναλλακτικϊν
προςεγγίςεων διερευνθτικισ μάκθςθσ, οι οποίεσ οφείλεται ςηα δηαθνξεηηθά
επηζηεκνινγηθά πεδία δηεξεύλεζεο, ζηε θύζε ηωλ εξωηεκάηωλ, παξάγνληεο πνπ
απνδίδνπλ θάζε θνξά δηαθνξεηηθή κνξθή ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε. Γηα παξάδεηγκα,
ζηε κειέηε θνηλωληθν-ηζηνξηθώλ ζεκάηωλ ε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε αλαιύεη
εξκελεπηηθά πξωηνγελείο θπξίωο πεγέο, κε ηε ζπλεπηθνπξία θαη δεπηεξνγελώλ ζηελ
πεξίπηωζε ηωλ καζεηώλ ηνπιάρηζηνλ, γηα λα θαηαλνήζεη ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα θαη
λα αλαδείμεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηά ζρεηίδνληαη κε ην ζήκεξα. Αληίζεηα, ζηε
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κειέηε ζεκάηωλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ ρξεζηκνπνηεί ωο κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηελ
παξαηήξεζε θαη ηελ πεξηγξαθηθή εμήγεζε ή/θαη ηνλ πεηξακαηηζκό ζε ζπλζήθεο
εξγαζηεξίνπ. Τέινο, ζηε κειέηε θνηλωληθώλ ζεκάηωλ ε δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε
ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζηηθά ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή, ηα εξωηεκαηνιόγηα
θαη ηηο ζπλεληεύμεηο, αιιά θαη ηελ εξκελεπηηθή κειέηε πξωηνγελώλ πεγώλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα εξωηήκαηα ηνπ ζέκαηνο, γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα εμεγήζεη
αηνκηθέο ή νκαδηθέο επηινγέο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, θαηαζηάζεηο θαη θνηλωληθά
πξνβιήκαηα.
Σε θάζε πεξίπηωζε, όκωο, αζρέηωο από (α) ην βαζκό θαζνδήγεζεο θαη (β) ηα
κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη ηηο πεγέο άληιεζεο ηωλ δεδνκέλωλ ηνπο, νη εκπιεθόκελνη
ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε καζεηέο θαινύληαη λα θαηαλνήζνπλ απζεληηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ θπζηθνύ θαη θνηλωληθνύ θόζκνπ ή/θαη λα επηιύζνπλ πξαγκαηηθά
πξνβιήκαηα (βι. Molebash, Dodge, Bell, Mason, and Irving
http://webinquiry.org/WIP_Intro.htm, αλάθηεζε 6-6-2011). Στθν περίπτωςθ των
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν του Λυκείου, προβλζπεται οι ομάδεσ, ςε ειδικι θμερίδα, να
τα κοινοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτθ ςχολικι και ςτθν ευρφτερθ
κοινότθτα, ενϊπιων τθσ οποίασ εξθγοφν και υποςτθρίηουν τα ευριματα τουσ.
Οι ομάδεσ

μακθτϊν Λυκείου που αναλαμβάνουν

τθν εκπόνθςθ

Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ ςυλλογικισ διερεφνθςθσ και τθσ
παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων και των προτάςεων τουσ

αξιοποιοφν

προςεγγίςεισ, μεκόδουσ και πρακτικζσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνολογίασ και των
τεχνϊν, για να ςυνεργαςτοφν, να ερευνιςουν, να επεξθγιςουν, να κρίνουν, να
ςυνκζςουν, να ςχολιάςουν και να προτείνουν. Ζτςι, οι μακθτζσ μυοφνται, κατά τθν
ζκφραςθ του Driver (ςτο Ματςαγγοφρασ 2001:497) ενεργά και μζςα ςε αυκεντικά
πλαίςια προβλθματιςμοφ

ςτον επιςτθμονικό τρόπο

ζρευνασ, ςκζψθσ,

ςυγκρότθςθσ τθσ γνϊςθσ και ζκφραςθσ και ςτθν κοινωνικι οπτικι των επιμζρουσ
κλάδων τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ τζχνθσ.
Οι παραπάνω δυνατότθτεσ εξθγοφν γιατί οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ ζχουν ευρεία
εφαρμογι τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ πολλϊν
χωρϊν. Για τθν πλθρζςτερθ τεκμθρίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ ςθμαντικότθτασ των
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, θ ςχετικι βιβλιογραφία (βλ. Steinberg and Kincheloe 1998,
Kellett 2005, Exline n.d.) επιςθμαίνει αναλυτικότερα ότι:
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ενεργοποιοφν τθ ςκζψθ, τθ δθμιουργικότθτα και τθν πρωτοβουλία των
μακθτϊν μζςα από τθν άμεςθ και ενεργό εμπλοκι τουσ ςε όλεσ τισ φάςεισ
τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ,



αυξάνουν το ενδιαφζρον για τα επιμζρουσ μακιματα, διότι οι μακθτζσ
αντιλαμβάνονται ςτθν πράξθ τθ ςυμβολι των διδαςκόμενων μακθμάτων
ςτθν κατανόθςθ του κόςμου και ςτθν αντιμετϊπιςθ των κακθμερινϊν
προβλθμάτων και των μεγάλων ηθτθμάτων τθσ ηωισ ςε τοπικό και ςε
παγκόςμιο επίπεδο,



αςκοφν τουσ μακθτζσ ςτον τρόπο ςκζψθσ και ςτθν επιςτθμονικι μζκοδο των
επιμζρουσ ειδικοτιτων, όπωσ ο ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ επιβάλλει, μζςα ςε
αυκεντικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ,



ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ του ςτοχαςμοφ, τθσ κριτικισ και αυτοκριτικισ
ςκζψθσ και τθσ προςωπικισ ευκφνθσ γφρω από τισ ανκρϊπινεσ επιλογζσ και
πράξεισ, τα κυρίαρχα πρότυπα, τισ αξίεσ και τα εμπλεκόμενα κοινωνικοπολιτικά και θκικά διλιμματα ςτισ ςφγχρονεσ πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ,



προάγουν τθ ςυλλογικότθτα και ςυνεργαςία, δεδομζνου ότι οι μακθτζσ ςτο
πλαίςιο των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςυνεργάηονται κατά ομάδεσ για τθ
μελζτθ των κεμάτων και τθν εκπόνθςθ κοινϊν εργαςιϊν με επιςτθμονικό
υπόβακρο, τθ δθμιουργία καλλιτεχνικϊν ςυνκζςεων και τθν καταςκευι
ποικίλων τεχνθμάτων (καταςκευϊν, τεχνολογικϊν λφςεων, εικαςτικϊν
δθμιουργθμάτων, κλπ),



δθμιουργοφν διαφλουσ επικοινωνίασ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινωνία,
τα προβλιματά τθσ και τουσ φορείσ τθσ,



εξετάηουν τα κζματα ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο
προετοιμάηοντασ ζτςι τουσ μακθτζσ να ςκζπτονται και να ενεργοφν
υπεφκυνα ωσ Ζλλθνεσ πολίτεσ του κόςμου.

Στθ χϊρα μασ, με πρωτοβουλία αρκετϊν εκπαιδευτικϊν, ζχουν υλοποιθκεί
ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςε Λφκεια ςτο πλαίςιο είτε μεμονωμζνων μακθμάτων είτε
των προαιρετικϊν καινοτόμων προγραμμάτων (Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Αγωγι
Υγείασ και Ρολιτιςτικά κζματα) και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ζχουν επιτφχει και
αξιόλογεσ διακρίςεισ.
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Β. Ταξινόμθςθ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν
Οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ ποικίλουν ωσ προσ τθ κεματολογία τουσ, τουσ ςκοποφσ
τουσ και ςτισ προςεγγίςεισ τουσ και γι’ αυτό ποικίλουν και οι τρόποι ταξινόμθςισ
τουσ. Από διδακτικισ πλευράσ, μασ ενδιαφζρουν ταξινομιςεισ που δθμιουργοφνται
με βάςθ τον απϊτερο ςκοπό των ερευνθτικϊν εργαςιϊν. Τζτοιοι ςκοποί, για
παράδειγμα, είναι οι παρακάτω:
1. Θ βακφτερθ κατανόθςθ του φυςικοφ και κοινωνικοφ κόςμου, όπωσ είναι, για
παράδειγμα, τα κζματα « Οι μζλιςςεσ ωσ ‘μακθματικοί’ τθσ φφςθσ, ‘αρχιτζκτονεσ’
και ‘κοινωνιολόγοι’» και «Θ μόδα ςτθν ζνδυςθ και οι οικονομικζσ, κοινωνικζσ και
περιβαλλοντικζσ διαςτάςεισ τθσ».
2. Θ επίλυςθ προβλθμάτων και θ λιψθ αποφάςεων ςε προβλθματικζσ
καταςτάςεισ, όπωσ είναι, για παράδειγμα, το κζμα «Θ διαχείριςθ των υδάτινων
πόρων ωσ παγκόςμιο πρόβλθμα και οι κοινωνικζσ και διακρατικζσ προεκτάςεισ».
3. Θ καταςκευι ποικίλθσ φφςθσ αντικειμζνων και ςυςτθμάτων, όπωσ είναι για
παράδειγμα τα κζματα «Θ καταςκευι ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ», «Θ
καταςκευι οικολογικοφ αυτοκινιτου», «Θ καταςκευι κζντρου μζτρθςθσ ρφπων»,
«Θ δθμιουργία ψθφιακϊν αρχείων και ςχεδίων ανάπλαςθσ των χϊρων του
ςχολείου

και

τθσ

γειτονιάσ»,

«Θ

καταςκευι

ςε

πλαίςιο

διαδραςτικισ

προςομοίωςθσ ορφγματοσ υδραγωγείου αξιοποιϊντασ μακθματικζσ γνϊςεισ και
τεχνολογία τθσ εποχισ του Ευπαλίνου ςε τοποκεςία ανάλογθ με εκείνθ τθσ Σάμου».
4. Θ καλλιτεχνικι ζκφραςθ, όπωσ είναι, για παράδειγμα, το κζμα «Θ οργάνωςθ
μιασ κεατρικισ παράςταςθσ», το οποίο μπορεί να εμπλζξει τον κεατρικό λόγο, τισ
παραςτατικζσ τζχνεσ, τισ εικαςτικζσ και τθ μουςικι και να αναφζρεται ςε ςφγχρονα
ι διαχρονικά ηθτιματα ατόμων, ομάδων, κοινωνιϊν ι πολιτιςμϊν.
5. Ο ςυνδυαςμόσ ςκοπϊν από τουσ παραπάνω, όπωσ είναι, για παράδειγμα, το
κζμα «Γεωργία και πείνα: Κατανόθςθ των αγροτοπαραγωγικϊν

και πολιτικϊν

διαςτάςεων των επιςιτιςτικϊν κρίςεων και προτάςεισ επίλυςισ τουσ».
Θ ανάδειξθ του ςκοποφ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ είναι ςθμαντικόσ, διότι το
είδοσ του ςκοποφ κακορίηει, μεταξφ άλλων, το είδοσ των δραςτθριοτιτων και των
κριτθρίων αξιολόγθςθσ.
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Ενδιαφζρον, επίςθσ, παρουςιάηει ωσ κριτιριο ταξινόμθςθσ και θ ανάδειξθ
τθσ επιςτθμονικισ ταυτότθτασ του κζματοσ, που προςδιορίηει ποιο από τα τζςςερα
γνωςτικά πεδία (1. Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ, 2. Φυςικζσ Επιςτιμεσ,
Μακθματικά και Τεχνολογία, 3. Τζχνεσ και Ρολιτιςμόσ και 4. Ρεριβάλλον και
Αειφορία) και ποια ςυγκεκριμζνα από τα διδαςκόμενα μακιματα

ζχουν

πρωτεφοντα ρόλο ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερευνθτικι εργαςία.
ΙΙΙ. Θ Διεπιςτθμονικι Συνεργαςία ςτισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ
A. Ραιδαγωγικι Σπουδαιότθτα τθσ Διεπιςτθμονικότθτασ
Θ ςφαιρικι κατανόθςθ του κοινωνικοφ και του φυςικοφ κόςμου ωσ διακριτϊν
οντοτιτων και, κυρίωσ των ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ των δφο κόςμων, που βιϊνει
ο άνκρωποσ, προχποκζτει τθν αξιοποίθςθ των αλλθλοςυμπλθροφμενων οπτικϊν
κζαςθσ, τισ οποίεσ εκφράηουν οι διαφορετικοί κλάδοι τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ,
τθσ τεχνολογίασ και τθσ θκικισ. Αυτό οδιγθςε τθν επιςτιμθ και τθν εκπαίδευςθ ςτθ
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ(βλ. Klein 1990, 2001, Tchudi and Lafer
1996, Wood 2001).
Σε αυτι τθ λογικι, θ εγκυροποίθςθ των δεδομζνων, που επεξεργάηονται οι
φυςικζσ επιςτιμεσ, τα ερμθνευτικά ςχιματα που διατυπϊνουν οι κοινωνικζσ
επιςτιμεσ, οι αιςκθτικζσ αποτίμθςθσ που εκφράηει θ τζχνθ, οι πρακτικζσ λφςεισ
που προτείνει θ τεχνολογία και οι αξιακζσ αποτιμιςεισ που διατυπϊνει θ θκικι
εκφράηουν διαφορετικζσ αλλά αλλθλοςυμπλθροφμενεσ προςεγγίςεισ του
κοινωνικοφ και φυςικοφ κόςμου ςτθν ςυνφπαρξι τουσ(βλ. και Morin 2000α).
H ςθμαςία για τθν εκπαίδευςθ τθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, που ξεπερνά
τουσ διαχωριςμοφσ και τα όρια των επιμζρουσ επιςτθμονικϊν κλάδων (βλ. Klein
2001, Tchudi and Lafer 1996, Wood 2001, Αγγελάκοσ 2003, Ματςαγγοφρασ 2004),
είναι μεγάλθ, διότι μόνο αυτι δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ξεπεράςουν
τουσ κλαδικοφσ διαχωριςμοφσ και να προςεγγίςουν τθν πολφπλοκθ
πραγματικότθτα ιςορροπθμζνα μζςω τθσ ςκζψθσ, των ςυναιςκθμάτων και του
ςϊματοσ, όπωσ επιςθμαίνεται ςτο Manifesto of Trandisciplinarity ( βλ. Nicolescu
2002: 147-153 ). Αυτό δεν απαξιϊνει τθν εκπαιδευτικι ςπουδαιότθτα των
διακριτϊν επιςτθμονικϊν κλάδων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, διότι θ
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ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ πρζπει να περιλαμβάνει και πράξεισ διαχωριςμοφ
γνϊςεων και κλάδων και πράξεισ ςφνδεςισ τουσ (βλ. Morin 2000β:29).
Αυτι τθ κζςθ εκφράηει θ παιδαγωγικι αρχισ τθσ διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ
των Κακθγθτϊν, που με τα μακιματά τουσ εκφράηουν τουσ διαφορετικοφσ κλάδουσ
και τισ διαφορετικζσ οπτικζσ προςζγγιςθσ του κόςμου. Ρρόκειται για τθ δεφτερθ
παιδαγωγικι αρχι ςτθν οποία ςτθρίηεται θ καινοτομία των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν.
Θ ςπουδαιότθτα τθσ διεπιςτθμονικότθτασ επιβεβαιϊνεται, εντόσ και εκτόσ
ςχολείου, από το γεγονόσ ότι, ςυχνά, θ μελζτθ των φυςικϊν και των κοινωνικϊν
φαινομζνων, θ κατανόθςθ, θ διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν και
κοινωνικϊν προβλθμάτων, θ καταςκευι ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων και θ
καλλιτεχνικι δθμιουργία προχποκζτουν τθ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία πολλϊν
επιςτθμονικϊν, τεχνολογικϊν και καλλιτεχνικϊν κλάδων, αλλά και των
εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν τα αντίςτοιχα μακιματα.
Θ καινοτομία των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν του Λυκείου προκρίνει, λοιπόν, τισ
διεπιςτθμονικζσ ςυμπράξεισ δφο ι περιςςοτζρων επιςτθμονικϊν κλάδων κατά τθ
διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ, κακϊσ και τισ διακεματικζσ προεκτάςεισ του ςε άλλουσ
τομείσ του επιςτθτοφ (βλ. και Ματςαγγοφρασ 2004). Αυτό ςθμαίνει ότι οι
Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ είναι κατά βάςθ διεπιςτθμονικισ φφςθσ και ωσ τζτοιεσ δεν
αποτελοφν αποκλειςτικότθτα ςυγκεκριμζνων μακθμάτων και ειδικοτιτων, αλλά
πεδίο ςυνεργαςίασ μακθμάτων και εκπαιδευτικϊν.
Θ ζρευνα επιςθμαίνει ότι θ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο
διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων, μετά τισ πρϊτεσ δυςκολίεσ ειςπράττεται κετικά από τουσ
εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι αιςκάνονται ότι ζχουν τθ δυνατότθτα να διδάξουν ςε
μεγαλφτερο βάκοσ κζματα που κινθτοποιοφν τουσ μακθτζσ.(βλ. Edgerton 1990). Επιπλζον,
διαπιςτϊνει ότι θ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν παράγει νζα γιϋαυτοφσ γνϊςθ, οδθγεί ςε
επεξεργαςμζνεσ προτάςεισ και επιλογζσ κατά τθ λιψθ αποφάςεων και τθν επίλυςθ
προβλθμάτων . Θεωρεί, μάλιςτα, ότι θ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν μετατρζπει
το ςχολείο ςε κοινότθτα μάκθςθσ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, θ οποία λειτουργεί ωσ
μία μορφι διαρκοφσ ενδο-ςχολικισ επιμόρφωςθσ, με ςθμαντικά οφζλθ για τουσ

ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, τθ ςχολικι μονάδα και, κυρίωσ, τουσ μακθτζσ (βλ.
Morrissey 2000, Achinstein 2002 Annenberg Institute for School Reform 2004).
Πταν, μάλιςτα, θ ςυνεργαςία αφορά εκπαιδευτικοφσ διαφορετικϊν
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ειδικοτιτων θ ςθμαςία του διαλόγου και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ αποκτά και
επιπρόςκετθ ςθμαςία, επιςτθμονολογικι και ψυχολογικι , διότι δίνει τθ δυνατότθτα
υπερκεραςμοφ τθσ «μοναξιάσ» επιςτθμϊν και επιςτθμόνων και αξιοποίθςθσ
δυνατοτιτων τθσ διεπιςτθμονικισ ςφμπραξθσ (βλ. Klein 1990, Stehr and Weingar
2000:118-120, Thomson 2009) . Μζςα ςε ζνα τζτοιο εκπαιδευτικό πλαίςιο διεπιςτθμονικισ
ςυνεργαςίασ οι μακθτζσ κατανοοφν καλλίτερα πϊσ είναι οργανωμζνοι ο φυςικόσ

και ο κοινωνικόσ κόςμοσ, πϊσ αλλάηουν, πϊσ αλλθλοςυςχετίηονται οι δφο αυτοί
κόςμου, πϊσ επικοινωνοφμε μεταξφ των δφο αυτϊν κόςμων και, τζλοσ, πϊσ
αναπαριςτοφμε και εκφράηουμε τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία μασ για τουσ δφο
κόςμουσ(βλ. Exline n.d.)
Σε κάκε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ, οι ςυνεργαηόμενοι εκπαιδευτικοί ςτο
πλαίςιο των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν μπορεί να αςχολθκοφν με τον ςχεδιαςμό τθσ
ζρευνασ ι/και με τθ ςυνεργατικι διδαςκαλία ( team teaching) κατά τθν
υλοποίθςισ. Βζβαια, οι πρακτικζσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν δεν
είναι κυρίαρχεσ ςτα ςχολεία διεκνϊσ, αλλά οι ςυλλογικζσ Ζρευνεσ τισ προωκοφν.
Τελικά προϊόντα τθσ διεπιςτθμονικισ ερευνθτικισ διαδικαςίασ τθσ
μακθτικισ ομάδασ είναι πρωταρχικϊσ θ Ερευνθτικι Ζκκεςθ, το τζχνθμα ι/και θ
δράςθ παρζμβαςθσ. H Ερευνθτικι Ζκκεςθ (research report) παρουςιάηει ςε ςυνεχι
λόγο το κζμα τθσ ζρευνασ και τθν προβλθματικι του, τουσ ςτόχουσ, τισ ερευνθτικζσ
διαδικαςίεσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων, τα ςυμπεράςματα και τθν
κριτικι τοποκζτθςθ (reflection) τθσ ομάδασ ςτθν τρόπο που εργάςτθκε και ςτα
ςυμπεράςματα που ςυνιγαγε και τισ κοινωνικζσ, πολιτικζσ και θκικζσ ςυνεπαγωγζσ
τουσ. Οι ομάδεσ πρζπει να προςζξουν τα τυπο-εκδοτικά χαρακτθριςτικά του
ςτθςίματοσ των ςελίδων, των ενοτιτων και τθσ ςυνολικισ ζκκεςθσ. Τζτοια είναι οι
τίτλοι και υπότιτλοι, τα περιεχόμενα, ο πρόλογοσ, θ ορκι δομι του κφριου μζρουσ,
θ ορκι ςχζςθ κειμζνου και εικόνων, τα ςυμπεράςματα, οι προτάςεισ, ο επίλογοσ,
τρόποσ των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν και τθσ παράκεςθσ τθσ βιβλιογραφίασ.
Ειδικότερα, για τθ δομι του κυρίου μζρουσ πρζπει να υπάρχει ειςαγωγι ςτο κζμα
και ςτα ερωτιματα, ςτα μζςα και ςτθ διαδικαςία ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των
δεδομζνων, ςτα ςυμπεράςματα και ςτθν κριτικι αποτίμθςθ μζςων, διαδικαςιϊν,
ςυμπεραςμάτων, προτάςεων, προςϊπων και ηθτθμάτων.
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Το τζχνθμα (artifact) που εκφράηει (τθν) κεντρικι ιδζα τθσ Ερευνθτικισ
Εργαςίασ και μπορεί να ζχει τθ μορφι καταςκευισ, καλλιτεχνικισ ςφνκεςθσ,
διςδιάςτατθσ ι τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ, κολλάη, αφίςασ, βίντεο, φιλμ,
δρϊμενου για τθν ζκφραςθ κάποιασ κεντρικισ ιδζασ ι τθν ανάδειξθ κάποιου
ηθτιματοσ.
Τζλοσ, οι δράςεισ(action) μπορεί να ςυμπεριλαμβάνουν τθν οργάνωςθ μιασ
ςχολικισ εκδρομισ ι εκδιλωςθσ με ςυγκεκριμζνθ εςτίαςθ, ατομικζσ αλλαγζσ ςτισ
ςτάςεισ, τισ προκαταλιψεισ και τισ επιλογζσ των μελϊν ι/και μεγαλφτερθσ ζκταςθσ
παρεμβάςεισ ςτο άμεςο περιβάλλον του ςχολείου και τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι το
ευρφτερο τθσ κοινωνίασ, πάντοτε με τθν εποπτεία των υπευκφνων για τθν
Ερευνθτικι Εργαςία εκπαιδευτικϊν.
Β. Ωρολόγιο Ρρόγραμμα, Κακοριςμόσ Θεμάτων και Εμπλοκι Κακθγθτϊν και
Μακθτϊν
Για τθ διεξαγωγι των

Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν

προβλζπεται ςτο Ωρολόγιο

Ρρόγραμμα για όλα τα τμιματα του Λυκείου ζνα τρίωρο (ςτθν Αϋ Λυκείου) ι
δίωρο (ςτθ Β’ και τθ Γ’ Λυκείου) τθν εβδομάδα, κατά το οποίο οι μακθτζσ κα
εργάηονται, υπό τθν κακοδιγθςθ των υπευκφνων εκπαιδευτικϊν, κατά βάςθ εντόσ
του ςχολείου, ςε κζμα που ζχουν επιλζξει. Τα κζματα κακορίηονται, μετά από
διερευνθτικζσ ςυηθτιςεισ των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ εντόσ των δυο
πρϊτων εβδομάδων λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ κάκε Σεπτζμβριο, από το
ςφλλογο διδαςκόντων. Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων αποφαςίηει για τα κζματα
ανάμεςα ςτα οποία οι μακθτζσ κα κλθκοφν να επιλζξουν με βάςθ τεκμθριωμζνθ
ειςιγθςθ κατά προτίμθςθ δφο εκπαιδευτικϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων, οι οποίοι
προτίκενται να εποπτεφςουν και να κακοδθγιςουν τθν εκπόνθςθ του κάκε
κζματοσ. Εγκρίνει τόςα κζματα όςα είναι αναγκαία για τθ δθμιουργία λειτουργικϊν
«Τμθμάτων Ενδιαφζροντοσ» και, ςε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ
προτάςεισ από αυτζσ που μποροφν να προςφερκοφν, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων
επιλζγει κατά πλειοψθφία τα επικρατζςτερα. Κατά τθ ςχετικι διαδικαςία ο
ςφλλογοσ φροντίηει να υπάρχουν ποικίλθσ επιςτθμονικισ ταυτότθτασ και ςτόχευςθσ
κζματα, ϊςτε κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο Λφκειο οι μακθτζσ να ζχουν
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τθν ευκαιρία να εμπλακοφν ςε όςο το δυνατό διαφορετικισ φφςθσ και ςτόχευςθσ
κζματα.
Μετά τθν ζγκριςθ των κεμάτων οι μακθτζσ όλων των τμθμάτων καλοφνται
να δθλϊςουν ποιο από τα εγκρικζντα κζματα αποτελεί τθν πρϊτθ τουσ επιλογι και
ποιο τθ δεφτερθ. Ζτςι, δθμιουργοφνται «Τμιματα Ενδιαφζροντοσ» από μακθτζσ
διαφορετικϊν τμθμάτων, ιδίου κατά το δυνατόν μεγζκουσ, οι οποίοι εν ςυνεχεία
χωρίηονται ςε ομάδεσ των τεςςάρων, κατά προτίμθςθ, μελϊν, κατά τθ διακριτικι
ευχζρεια των εκπαιδευτικϊν. Γίνεται κάκε δυνατι προςπάκεια όλοι οι μακθτζσ να
τοποκετθκοφν ςε «Τμιμα Ενδιαφζροντοσ», που κα επεξεργαςκεί το κζμα τθσ
πρϊτθσ τουσ επιλογισ. Ωςτόςο, εάν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αυτό δεν ςτακεί
δυνατό, οι αντίςτοιχοι μακθτζσ ζχουν προτεραιότθτα ςτθν επιλογι κεμάτων ςτο
επόμενο τετράμθνο. Τα κζματα ολοκλθρϊνονται ςτο πρϊτο τετράμθνο και, ςτθ
ςυνζχεια, κακορίηονται με τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ κζματα και για το δεφτερο
τετράμθνο.

Θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε Ερευνθτικι Εργαςία και ςτα δφο

τετράμθνα είναι υποχρεωτικι. Για τθν καλφτερθ λειτουργικότθτα τθσ ηϊνθσ των
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ενδείκνυται θ ςχετικά ιςομερισ
κατανομι των μακθτϊν ςτα προτεινόμενα κζματα, αλλά θ ιςομζρεια πρζπει να
διαςφαλίηεται κυρίωσ μζςα από τον κακοριςμό των κατάλλθλων κεμάτων και τον
ςυνδυαςμό των εμπλεκομζνων μακθμάτων και εκπαιδευτικϊν.
Στο τζλοσ του τετραμινου, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ,
οι ομάδεσ παρουςιάηουν δθμόςια ςτο πλαίςιο ειδικϊν παράλλθλων θμερίδων τισ
εργαςίεσ τουσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα και απαντοφν ςε ςχετικζσ ερωτιςεισ, κατά τθ
διάρκεια ςφντομθσ ςυηιτθςθσ που κα ακολουκεί τθν κάκε παρουςίαςθ.
Ταυτόχρονα, γίνεται υποχρεωτικά κοινοποίθςθ όλων των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν
και ςτθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι και τοπικι κοινότθτα μζςω του διαδικτφου και
άλλων πρόςφορων τρόπων. Με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται, εκτόσ από τθν
διάχυςθ «καλϊν πρακτικϊν», και θ απαραίτθτθ διαφάνεια που αποτελεί
προχπόκεςθ τθσ εγκυρότθτασ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ.
Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί βακμολογοφν τουσ μακθτζσ με βάςθ:
α. το αποτζλεςμα τθσ όλθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ,
β. τθ ςυμμετοχι τουσ ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ τθσ εκπόνθςισ τθσ και
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γ. τθ ςυγκρότθςθ και τθν πλθρότθτα τθσ δθμόςιασ παρουςίαςθσ και υποςτιριξθσ
τθσ εργαςίασ τουσ.
Οι διαδικαςίεσ παρουςίαςθσ και υποςτιριξθσ αποβλζπουν ςτθν εξοικείωςθ των
μακθτϊν με τθν ζκκεςθ και τθ διαχείριςθ του δθμόςιου λόγου, αλλά και ςτθ
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και, κυρίωσ, τθσ γνθςιότθτασ των εργαςιϊν.

IV. H Ομαδοςυνεργατικι Ρροςζγγιςθ ςτισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ
Θ τελευταία από τισ τρεισ παιδαγωγικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηονται οι Ερευνθτικζσ
Εργαςίεσ είναι, όπωσ ζχουμε αναφζρει, θ παιδαγωγικι αρχι τθσ ςυνεργαςίασ των
μακθτϊν, θ οποία μετατοπίηει τθ μακθςιακι διαδικαςία από τθ δαςκαλο-μακθτικι
επικοινωνία ςτθ δια-μακθτικι ςυνεργαςία, με τον εκπαιδευτικό να κακοδθγεί και
να ςτθρίηει αυτι τθ ςυνεργαςία. Τθν εν λόγω αρχι υλοποιεί θ γνωςτι ωσ
«ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ» ςτθ μάκθςθ, θ οποία κατά τθν κοινωνικι
οργάνωςθ των μακθτϊν τθσ ςχολικισ τάξθσ επιλζγει να τουσ οργανϊςει ςε μικροομάδεσ, για λειτουργικοφσ και παιδαγωγικοφσ λόγουσ. Ο αρικμόσ των
ςυνεργαηόμενων μελϊν κάκε ομάδασ είναι ςυνικωσ τζςςερισ, ενϊ δεν
αποκλείονται και φάςεισ ατομικισ εργαςίασ, οι οποίεσ, όμωσ, πρζπει υποχρεωτικά
να καταλιγουν ςε ςυλλογικζσ ςυνκζςεισ. Για να αποτελζςουν βζβαια οι τρεισ,
τζςςερισ, πζντε ι ζξι μακθτζσ ομάδα, δεν αρκεί να βρεκοφνε μαηί. Ρρζπει να
ςυντρζχουν ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, τισ οποίεσ θ ςχετικι βιβλιογραφία (βλ.
Johnson, Johnson και Smith 1998, Slavin 1994, Ματςαγγοφρασ 2000:72-83,
Ματςαγγοφρασ 2004: 248, Prince 2004) ορίηει ωσ εξισ:
α. κατανόθςθ και αποδοχι κοινϊν ςκοπϊν
β. ςαφισ κετικι αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ
γ. ςυνκικεσ άμεςθσ οπτικισ επαφισ και επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν
δ. ενεργόσ αλλθλο-παρωκθτικι επικοινωνία μεταξφ όλων των μελϊν
ε. αποκζντρωςθ τθσ διδαςκαλικισ εξουςίασ και ανάκεςθ ρόλων ςτα μζλθ
ςτ. απόδοςθ λόγου(accountability)
η. ίςεσ ευκαιρίεσ επιτυχίασ ςε όλα τα μζλθ
θ. ςυνεργατικζσ ι ςυναγωνιςτικζσ ςχζςεισ με υπόλοιπεσ ομάδεσ
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Πταν το ομαδοςυνεργατικό ςφςτθμα οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ τάξθσ
εφαρμόηεται ςτισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ, οι τελευταίεσ αποκαλοφνται (ομαδο)Συνεργατικζσ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ (group inquiry projects). Θ ζρευνα διαπιςτϊνει
ότι ο ςυνδυαςμόσ διεπιςτθμονικότθτασ και ομαδικότθτασ κεντρίηει το ενδιαφζρον
των μακθτϊν και βελτιϊνει τόςο τισ ςτάςεισ τουσ και τθν αυτο-εκτίμθςι τουσ όςο
και τισ ικανότθτζσ τουσ για ςυνεργαςία και, κατϋεπζκταςθ, και τθ μάκθςθ και τθ
διατιρθςθ τθσ γνϊςθσ (βλ. Rogoff et al. 1998, Prince 2004: Joyce, Weil and
Calhoun 2008).
Αξιοποιϊντασ τθ ςχετικι με τισ ομαδοςυνεργατικζσ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ
διεκνι και ελλθνικι βιβλιογραφία και εμπειρία από τθν πρακτικι εφαρμογι τουσ
ςτισ τρεισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ κατά τθν τελευταία εικοςαετία (βλ. Gross
Davis 2003, Cooper et al. 1990, Johnson, Johnson and Smith 1998, Goodsell et al.
1992, Prince 2004, Slavin 1994, Χατηθγεωργίου 1999, Boud et al. 1999,
Ματςαγγοφρασ 2000, Levin 2004, Ματςαγγοφρασ 2004, Κουλουμπαρίςτθ και
Μουρατιάν 2004, Μπρίνια 2007, Gillies 2007, Kim 2008, Σχίηα 2008, Βαςιλόπουλοσ
κ.ά. 2011), παρουςιάηουμε ςτθ ςυνζχεια ςυνοπτικά βαςικζσ πλθροφορίεσ και
γενικζσ αρχζσ τθσ ομαδοςυνεργατικισ προςζγγιςθσ.
Α. Θεωρθτικι Βάςθ και τθσ Ομαδοςυνεργατικισ Ρροςζγγιςθσ τθσ Μάκθςθσ
Θεωρθτικι ςτιριξθ ςτισ ομαδοςυνεργατικζσ προςεγγίςεισ μάκθςθσ (cooperative
learning, collaborative learning), μία από τισ οποίεσ είναι και οι Ομαδοςυνεργατικζσ
Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ, προςφζρουν οι παρακάτω επιςτθμονικοί κλάδοι:
1. Κοινωνικι Ψυχολογία, που μελετά τθ δυναμικι των ομάδων και αποδεικνφει ότι
οι δυνατότθτεσ δθμιουργικότθτασ, κριτικισ ανάλυςθσ, νοθτικισ ςφμπραξθσ,
πολλαπλισ κεϊρθςθσ και εμβάκυνςθσ των κεμάτων που ζχει θ ομάδα ξεπερνοφν
το άκροιςμα των ατομικϊν δυνατοτιτων των μελϊν τθσ (βλ. Καψάλθσ 2006). Μζςα
ςτθ δυναμικι τθσ αλλθλεπίδραςθσ, τα άτομα μακαίνουν και αναπτφςςονται
αποτελεςματικότερα. Επιπλζον, οι

μακθτικζσ μικρο-ομάδεσ, όταν λειτουργοφν

ςωςτά, αναπτφςςουν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και ςτιριξθ ανάμεςα ςτα μζλθ τουσ,
ςυναιςκιματα πολφτιμα ςε δφςκολεσ περιςτάςεισ (βλ. Hogg και Vaughan 2010).
2. Εποικοδομιςτικι Θεωρία Μάκθςθσ, που διαπιςτϊνει ότι θ

μάκθςθ είναι

ενεργθτικι διαδικαςία προςωπικισ νοθματοδότθςθσ των πραγμάτων. Πμωσ, θ
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μάκθςθ, αλλά και θ ανάπτυξθ, ςυντελοφνται καλφτερα μζςα ςτθ δυναμικι τθσ
κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, όπωσ ζχει επιςθμάνει ο L. Vygotsky. Φυςικζσ ςυνκικεσ
κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και αμοιβαίασ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ προςφζρουν
οι μακθτικζσ μικρο-ομάδεσ, οι οποίεσ διαςφαλίηουν ςτουσ μακθτζσ ςυνκικεσ
υπζρβαςθσ των μακθςιακϊν και αναπτυξιακϊν τουσ ορίων, ςφμφωνα με τθ κεωρία
του L. Vygotsky για τθ Ηϊνθ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ (βλ. Rogoff et al. 1998, Καψάλθσ
2006, Κολιάδθσ 1997, Ματςαγγοφρασ 2004).
3. Ραιδαγωγικι και Διδακτικι Ζρευνα, που ςυμπεραίνει ότι θ ομαδοςυνεργατικι
προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ ςυμβάλλει ςτθ γενικότερθ ανάπτυξθ των μακθτϊν , αφοφ
ενεργοποιεί τα μακθςιακά κίνθτρα, προωκεί τθν κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ
τουσ, αναπτφςςει τισ ικανότθτζσ

και ςτάςεισ επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και

δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ, μακαίνει τουσ μακθτζσ πϊσ να μακαίνουν και
αυξάνει το επίπεδο ικανοποίθςθσ των μακθτϊν από τθ ςχολικι εργαςία (βλ.
Ματςαγγοφρασ 2000, Κουλουμπαρίτςθ και Μουρατιάν 2004, Gillies 2007). Σε αυτό
το πλαίςιο και με αυτι τθ λογικι θ ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ διευρφνει το
φάςμα τθσ ςχολικισ μάκθςθσ και ςκοπεφει:
(α) ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ εννοιολογικισ και δθλωτικισ ςχολικισ γνϊςθσ,
(β) ςτθν ανάπτυξθ των νοθτικϊν, επικοινωνιακϊν, κοινωνικϊν και μεκοδολογικϊν
ικανοτιτων που απαιτεί θ αυτόνομθ και αυτο-ρυκμιηόμενθ ςχολικι μάκθςθ και θ
δθμιουργικι ηωι, εντόσ και εκτόσ ςχολείου, και
(γ) ςτθν αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν τρόπων αναπαράςταςθσ και παρουςίαςθσ τθσ
νζασ γνϊςθσ, εννοιολογικισ(conceptual), δθλωτικισ(declarative) και διαδικαςτικισ
(procedural).
H διεφρυνςθ των ςτόχων τθσ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ είναι ςφμφωνθ
με τισ κυρίαρχεσ αντιλιψεισ τθσ ςφγχρονθσ Ραιδαγωγικισ, που δεν περιορίηει το
ενδιαφζρον τθσ ςτο περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ, αλλά το επεκτείνει ςτθ διαδικαςία
τθσ μάκθςθσ, δθλαδι ςτουσ νοθτικοφσ τρόπουσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και
τουσ κοινωνικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ μζςα από τουσ οποίουσ οι
μακθτζσ κατζκτθςαν τθ νζα γνϊςθ, κακϊσ και ςτουσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ,
κοινοποίθςθσ και εφαρμογισ ςε ποικίλα πλαίςια των γνϊςεων, ικανοτιτων και
ςτάςεων που ανζπτυξαν οι μακθτζσ. Θ απόκτθςθ γνϊςεων βακιάσ κατανόθςθσ και
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θ ανάπτυξθ γνωςτικϊν και κοινωνικϊν ικανοτιτων και ςτάςεων είναι χριςιμθ όχι
μόνο για τθ ςχολικι ηωι των μακθτϊν, αλλά και για τον ευρφτερο κοινωνικό βίο
των ενθλίκων, κακϊσ ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ υπεφκυνων, δθμοκρατικϊν
πολιτϊν με δυνατότθτεσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτο κοινωνικό, πολιτιςμικό, πολιτικό
και επαγγελματικό γίγνεςκαι.
Βεβαίωσ, κανείσ δεν αμφιςβθτεί ότι θ ςυνεργατικι μάκθςθ ζχει και τισ
δυςκολίεσ τθσ τόςο για τουσ μακθτζσ όςο και για τουσ εκπαιδευτικοφσ. Οι
δυςκολίεσ των μακθτϊν οφείλονται, κυρίωσ, ςτθν ανεπαρκι ανάπτυξθ των
ικανοτιτων επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και διαχείριςθσ των ςυγκροφςεων, που
δθμιουργοφν προβλιματα δυςλειτουργίασ των ομάδων και περικωριοποίθςθσ
μελϊν που ζχουν δυςκολίεσ ζνταξθσ ςτθν ομάδα.
Οι δυςκολίεσ των εκπαιδευτικϊν οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι πρζπει να
περιορίςουν τθν άμεςθ διδαςκαλία, που ζχει μακρά και ιςχυρι παράδοςθ ςτθν
εκπαίδευςθ, και να ενιςχφςουν μακθτοκεντρικζσ μορφζσ μάκθςθσ. Αυτό ςθμαίνει
ότι πρζπει να περιορίςουν τον διδακτικό τουσ ρόλο και να αυξιςουν τον ρόλο τθσ
κακοδιγθςθσ και τθσ ςτιριξθσ τθσ βιωματικισ και ενεργθτικισ μάκθςθσ,
ςτθρίηοντασ και κακοδθγϊντασ, ταυτόχρονα, 4-5 μικρο-ομάδεσ μακθτϊν και όχι μία,
όπωσ ςυμβαίνει ςτθν παραδοςιακι τάξθ.
Πμωσ, οι δυςκολίεσ αυτζσ δεν πρζπει να μασ οδθγοφν ςτθν απόρριψι τθσ
ομαδοςυνεργατικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, διότι ςτουσ ςτόχουσ τθσ ςχολικισ
εκπαίδευςθσ

ςυγκαταλζγεται

επικοινωνίασ,

ςυνεργαςίασ,

και

θ

ανάπτυξθ

διαλεκτικισ

ςτάςεων

και

ικανοτιτων

αντιπαράκεςθσ

και

ςφνκεςθσ,

δθμοκρατικισ ςυμπεριφοράσ και διαχείριςθσ των ςυγκροφςεων.
Β. Ικανότθτεσ για τθν Ομαδοςυνεργατικι Μάκθςθ
Για τθ ςταδιακι εξοικείωςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν με τισ ομαδοςυνεργατικζσ
διαδικαςίεσ μάκθςθσ, θ αρχι μπορεί να γίνει με μικρισ διάρκειασ, ςυγκεκριμζνου
ςτόχου και ανάλογθσ πολυπλοκότθτασ κζματα, προκειμζνου οι μακθτζσ να
εξαςκθκοφν ςε:
1. Ικανότθτεσ επικοινωνίασ, όπωσ είναι οι ικανότθτεσ τθσ προςεκτικισ ακρόαςθσ
και τθσ

εκ περιτροπισ ςυμμετοχισ ςτθν επικοινωνία, τθσ υποβολισ και τθσ
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απάντθςθσ ερωτιςεων με παραγωγικό τρόπο, τθσ κοινοποίθςθσ των αναγκαίων
πλθροφοριϊν τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, του ςυντονιςμοφ και τθσ

διεξαγωγισ

οργανωμζνθσ ςυηιτθςθσ εςτιαςμζνθσ ςε ςυγκεκριμζνο κζμα για τθ διαμόρφωςθ
ομόφωνων, πλειοψθφικϊν ι μειοψθφικϊν απόψεων, τθσ αναγνϊριςθσ και
ζκφραςθσ

προςωπικϊν

ςυναιςκθμάτων

με

παραγωγικό

τρόπο

και

τθσ

αποκωδικοποίθςθσ των μθ λεκτικϊν μθνυμάτων του ςυνομιλθτι.
2. Ικανότθτεσ

ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ για τθν επίτευξθ κοινοφ

ςτόχου, όπωσ είναι οι ικανότθτεσ τθσ αλλθλοβοικειασ, τθσ προςφοράσ κετικισ
ανατροφοδότθςθσ

και

εποικοδομθτικισ

κριτικισ,

τθσ

ενεργοποίθςθσ

πρωτοβουλιϊν, τθσ διαχείριςθσ των διαφωνιϊν και των ςυγκροφςεων, τθσ λιψθσ
αποφάςεων με διαδικαςίεσ διαλεκτικισ ςφνκεςθσ και τθσ διαχείριςθσ του χρόνου
και των πόρων.
3. Ικανότθτεσ μεκοδολογικζσ για ζρευνεσ πθγϊν (βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο),
εργαςτθρίου και πεδίου, όπωσ είναι οι ικανότθτεσ τθσ ςφνκεςθσ και επεξεργαςίασ
ενόσ ερωτθματολογίου και τθσ εκτζλεςθσ ενόσ πειράματοσ, τθσ αναηιτθςθσ
δεδομζνων και, κυρίωσ, τθσ επιλογισ και τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ
παρουςίαςθσ

τθσ

νζασ

γνϊςθσ

με

εναλλακτικά

πολυτροπικά

μζςα.

Για όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι εκπαιδευτικοί αποτελοφν καλά πρότυπα και
ενδείκνυται να παρουςιάηουν αναλυτικά και επεξθγθματικά ςτισ ομάδεσ πϊσ οι
ίδιοι διεκπεραιϊνουν τζτοιεσ διαδικαςίεσ (βλ. και Βαςιλόπουλοσ 2011).
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι οι ομαδοςυνεργατικζσ

Ερευνθτικζσ

Εργαςίεσ προχποκζτουν ότι ο εκπαιδευτικόσ διακζτει κατά διαςτιματα λίγο χρόνο,
για να εξθγιςει και να υποδείξει τρόπουσ και τεχνικζσ ανάπτυξθσ των παραπάνω
ικανοτιτων, κακϊσ επίςθσ και για να ςυηθτιςει με τισ ομάδεσ τθν πορεία τθσ
ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τα ενδεχόμενα προβλιματά τθσ και τισ δυνατζσ λφςεισ
τουσ.
Γ. Σφνκεςθ των Συνεργαηόμενων Ομάδων
Κατά τθ ςφνκεςθ των ομάδων τίκενται δφο κφρια ερωτιματα, πρϊτο, πόςοι
μακθτζσ κα ςυμμετζχουν ςε κάκε ομάδα και, δεφτερο, με ποια κριτιρια κα γίνει θ
επιλογι των μελϊν κάκε ομάδασ. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για να λειτουργιςει μια
ομάδα είναι τρία μζλθ και ο μζγιςτοσ αρικμόσ δεν πρζπει να ξεπερνά τα οκτϊ μζλθ,
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διότι κακϊσ αυξάνεται ο αρικμόσ των μελϊν θ λειτουργία τθσ ομάδασ γίνεται όλο
και πιο πολφπλοκθ, χρονοβόρα και δυςκίνθτθ, οι μακθτζσ ζχουν λιγότερεσ
δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ και αυξάνονται οι πικανότθτεσ πακθτικοποίθςθσ και
αποξζνωςθσ των μελϊν. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ ο ςυνικθσ αρικμόσ μελϊν
των ομάδων ςτο ςχολικό πλαίςιο είναι τζςςερα μζλθ(βλ. Vermette 1998). Σε
ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ φτάνει ςτα ζξι μζλθ, αλλά τότε ςτο εςωτερικό τθσ ομάδασ
λειτουργοφν δφο τριμελείσ υποομάδεσ ι τρεισ διμελείσ.
Σθμαντικό είναι και το δεφτερο ερϊτθμα ςχετικά με τα κριτιρια επιλογισ
των μελϊν, που κακορίηουν αν οι ομάδεσ κα είναι ομοιογενείσ ι ανομοιογενείσ. Για
παιδαγωγικοφσ λόγουσ,

προκρίνονται ςυνικωσ οι ανομοιογενείσ, ωσ προσ το

επίπεδο μακθςιακϊν ικανοτιτων και το φφλο, τετραμελείσ ομάδεσ, οι οποίεσ
ιδεατά ςυμπεριλαμβάνουν ζναν μακθτι (ι μακιτρια) υψθλισ ςχολικισ επίδοςθσ,
δφο μζτριασ και ζναν χαμθλισ. Θ ανομοιογζνεια ζχει αποδειχκεί ότι δεν βοθκά
μόνο τουσ χαμθλισ επίδοςθσ μακθτζσ, αλλά και τουσ μακθτζσ με υψθλι επίδοςθ,
διότι οι τελευταίοι, αναλαμβάνοντασ διδακτικοφσ ρόλουσ εντόσ τθσ ομάδασ,
αναγκάηονται να αναςυγκροτιςουν τθν γνϊςθ τουσ ςε ανϊτερο επίπεδο
οργάνωςθσ και γενίκευςθσ, προκειμζνου να τθν εξθγιςουν ςτουσ υπόλοιπουσ.
Αυτζσ οι διαδικαςίεσ ςυνιςτοφν εμβάκυνςθ τθσ γνϊςθσ και ενίςχυςθ των
ςτρατθγικϊν μάκθςθσ.
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ανομοιογζνειασ και τθσ ζνταξθσ όλων των μακθτϊν,
οι εκπαιδευτικοί μποροφν να ηθτοφν από τουσ μακθτζσ να δθλϊςουν 4-5 μακθτζσ
με τουσ οποίουσ κα ικελαν να αποτελζςουν ομάδα και ςτθ ςυνζχεια φροντίηουν να
τουσ εντάξουν ςε ομάδα ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν, αν είναι δυνατόν, δφο
τουλάχιςτον από τουσ προτεινόμενουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Ο ςχθματιςμόσ ομάδων
με βάςθ τισ επιλογζσ των μακθτϊν, που είναι ζνασ άλλοσ τρόποσ ςυγκρότθςθσ των
ομάδων, οδθγεί ςτθ δθμιουργία μάλλον ομοιογενϊν ομάδων με αυξθμζνθ ςυνοχι,
αλλά και με ροπι προσ φιλικζσ δραςτθριότθτεσ αλλότριεσ προσ το ζργο τουσ.
Επίςθσ, πολφ ςυχνά μζςα από τθ μακθτικι επιλογι κάποιοι μακθτζσ μζνουν εκτόσ
των προτιμιςεων των ςυμμακθτϊν τουσ. Τζλοσ, θ τυχαία επιλογι μελϊν, π.χ. μζςω
κλιρωςθσ, δεν ενδείκνυται για ομάδεσ με μακροπρόκεςμο ζργο όπωσ αυτό των
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, διότι δθμιουργεί και μθ λειτουργικοφσ ςυνδυαςμοφσ, τουσ
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οποίουσ ο εκπαιδευτικόσ αποφεφγει, όταν ζχει δυνατότθτεσ παρζμβαςθσ ςτθ
ςφνκεςθ των ομάδων.

Δ. Ενίςχυςθ τθσ Αλλθλεξάρτθςθσ εντόσ τθσ Συνεργαηόμενθσ Ομάδασ
Θ αλλθλεξάρτθςθ είναι αναγκαία ςυνκικθ για τθ μετατροπι ενόσ ςυνόλου, μικροφ
ι μεγάλου, ατόμων ςε ομάδα με κοινοφσ ςτόχουσ, οι οποίοι απαιτοφν από όλουσ
κοινι και ςυντονιςμζνθ δράςθ. Ρροκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αλλθλεξάρτθςθ,
πρζπει, μεταξφ άλλων, να γίνει επιμεριςμόσ ρόλων, πλθροφοριϊν, πόρων, μζςων
και ζργου ςε όλα τα μζλθ, τα οποία κα παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ για τθ
ςφνκεςθ του κοινοφ ζργου ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ. Θ εκ περιτροπισ παρουςίαςθ
από διαφορετικά κάκε φορά μζλθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ ςτθν κοινι ολομζλεια
όλων των ομάδων αποτελεί ζναν ακόμθ τρόπο ενίςχυςθσ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ.
Μάλιςτα, καλό είναι ο εκπαιδευτικόσ να καλεί ςυςτθματικά για παρουςίαςθ και
όςουσ εμφανίηουν ςυμπεριφορά «λακρεπιβάτθ» ςτθν ομάδα. Αυτζσ οι πρακτικζσ
αυξάνουν το αίςκθμα τθσ αλλθλεξάρτθςθσ, αλλά και τθσ ατομικισ ευκφνθσ και
αναδεικνφουν εγκαίρωσ τα όποια προβλιματα ςυμμετοχισ ςτο κοινό ζργο
παρατθροφνται ςε ςυγκεκριμζνα μζλθ τθσ ομάδασ.
Ε. Διαςφάλιςθ του Μακθτικοφ Ενδιαφζροντοσ
Θ ςυςχζτιςθ των κεμάτων και των δραςτθριοτιτων με τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν
και τθν κακθμερινι πραγματικότθτα, κακϊσ και θ ζνταξθ ςτουσ ςτόχουσ και ςτισ
δραςτθριότθτεσ τθσ ομάδασ προτάςεων των μακθτϊν αυξάνει το μακθτικό
ενδιαφζρον. Σε κάκε περίπτωςθ οι ςτόχοι και οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ερευνθτικισ
Εργαςίασ επιβάλλεται για παιδαγωγικοφσ λόγουσ να εμπεριζχουν διαδικαςίεσ
απάντθςθσ ερωτθμάτων, επίλυςθσ αυκεντικϊν προβλθμάτων και λιψθσ
αποφάςεων ςε διλθμματικά ηθτιματα τθσ ηωισ, δεδομζνου ότι τζτοιου είδουσ
προςεγγίςεισ αποτελοφν δοκιμαςμζνεσ πρακτικζσ για τθν ενεργοποίθςθ του
ενδιαφζροντοσ και τθσ δράςθσ των μακθτϊν (βλ. Στεφανόπουλοσ και Μπαηίγου
2005). Γενικά, ό,τι προςλαμβάνουν οι μακθτζσ ωσ ςχετικό με αυτοφσ ενεργοποιεί το
ενδιαφζρον τουσ και, όταν, το προςεγγίηουν ερευνθτικά αυξάνει τθ βακιά
κατανόθςθ γιϋαυτό.
27

Τα ερωτιματα, τα προβλιματα και τα ηθτιματα ενδείκνυται να κυριαρχοφν
τόςο ςτο κεντρικό κζμα όςο και ςτα υπο-κζματα, ϊςτε να κακοδθγοφν τισ
δραςτθριότθτεσ και να διατθροφν ζνα ςυνεχι προβλθματιςμό ςε όλθ τθ
διερευνθτικι διαδικαςία. Εξυπακοφεται ότι ο βακμόσ δυςκολίασ και το επίπεδο
πολυπλοκότθτασ των διαδικαςιϊν επίλυςθσ των ερωτθμάτων, προβλθμάτων και
ηθτθμάτων πρζπει ςτθν αρχι να αντιςτοιχοφν προσ τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν και
ςταδιακά να αυξάνουν, κακϊσ οι μακθτζσ/μακιτριεσ κα αναπτφςςουν τισ
αναγκαίεσ ικανότθτζσ τουσ.
Στ. Διαμόρφωςθ Ρλαιςίου Πρων και Υποχρεϊςεων των Μελϊν τθσ Ομάδασ
Για να προλθφκοφν προβλιματα αςυνζπειασ και ολιγωρίασ ςτθ λειτουργία τθσ
ομάδασ και για να αναπτυχκεί το αίςκθμα ατομικισ ευκφνθσ ζναντι του ςυλλογικοφ
ζργου και των ςυνακόλουκων ςυνεπειϊν τθσ, οι εκπαιδευτικοί ςυχνά ετοιμάηουν ι
ςυνδιαμορφϊνουν με τουσ μακθτζσ ζνα είδοσ «ςυμβολαίου» με ρθτά
διατυπωμζνεσ τισ ατομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ζναντι τθσ ομάδασ. Οι μακθτζσ πρζπει
να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ωσ μζλθ ομάδασ αναλαμβάνουν δεςμεφςεισ, τισ οποίεσ
αν δεν τθριςουν, όλθ θ ομάδα κα υποςτεί τισ επιπτϊςεισ τθσ αςυνζπειασ τουσ.
Τζτοιεσ είναι, για παράδειγμα, οι δεςμεφςεισ ότι:


Θα προετοιμάηονται πριν από κάκε ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ και κα
ολοκλθρϊνουν εγκαίρωσ, εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ,

τισ

προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ.


Θα ςυμμετζχουν ενεργά και κετικά ςτισ δράςεισ και τισ ςυηθτιςεισ
τθσ ομάδασ με πλθροφορίεσ, ιδζεσ, επιχειριματα και προτάςεισ.



Θα βοθκοφν τα μζλθ τθσ ομάδασ ςτισ δυςκολίεσ τουσ, αλλά και κα
ηθτοφν από τουσ άλλουσ

βοικεια με ςτόχο τθν πρόοδο του

ςυλλογικοφ ζργου.


Θα ενκαρρφνουν και κα επαινοφν κάκε κετικι προςπάκεια των
άλλων μελϊν τθσ ομάδασ τουσ.

Για να λειτουργοφν, όμωσ, με ςυνζπεια τα μζλθ μιασ ομάδασ πρζπει να αιςκάνονται
αποδεκτά και αςφαλι μζςα ςτθν ομάδα και να αντιλαμβάνονται ωσ ςθμαντικό τον
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κοινό τουσ ςτόχο. Τότε μόνο κα κατακζςουν το ατομικό τουσ «εγϊ» για τθ
δθμιουργία του ςυλλογικοφ «εμείσ».
Τζλοσ, προτείνεται κατά τθ διαμόρφωςθ των όρων του «ςυμβολαίου» να
διατυπωκεί ρθτά θ προςδοκία ότι όλα τα μζλθ και όλεσ οι ομάδεσ κα εργαςκοφν
αποτελεςματικά, τθρϊντασ χρονικά όρια και υποχρεϊςεισ, για να εκπονιςουν
υψθλισ ποιότθτασ εργαςίεσ, που κα είναι αποτζλεςμα τθσ ενεργοποίθςθσ όλων
των μελϊν τουσ. Συνιςτάται επίςθσ να ςυηθτθκεί το γεγονόσ ότι αρκετζσ φορζσ ςτισ
ομάδεσ οριςμζνα μζλθ εκμεταλλεφονται τθν εργαςία των άλλων μελϊν και
καρποφνται βακμολογικά τον μόχκο των υπολοίπων. Επειδι το ςχολείο δεν μπορεί
να εκτρζφει τζτοιεσ νοοτροπίεσ και πρακτικζσ, κα πρζπει από τθν αρχι τθσ
ερευνθτικισ εργαςίασ να ςυηθτθκοφν οι παιδαγωγικοί, κοινωνικοί και οι θκικοί
λόγοι που επιβάλλουν τθ διαφοροποίθςθ τθσ ατομικισ βακμολογίασ από τθ
βακμολογία τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ
παρατθροφνται τζτοια φαινόμενα και εμμζνουν, παρά τισ ζγκαιρεσ επιςθμάνςεισ.
Η. Ενίςχυςθ Ρρακτικϊν Ομαδικότθτασ και Αιςκιματοσ Ρροςωπικισ Ευκφνθσ
Το κλίμα τθσ ομαδικότθτασ δεν προκφπτει αυτόματα με τθ δθμιουργία τθσ ομάδασ,
αλλά οικοδομείται ςταδιακά με τθ ςυμβολι όλων. Θ ςυμβολι αυτι αφορά τόςο
λεκτικζσ δθλϊςεισ αλλθλο-αποδοχισ, αλλθλο-ενκάρρυνςθσ και αλλθλο-ςτιριξθσ
κατά τθν ϊρα λειτουργίασ τθσ ομάδασ, οι οποίεσ δθμιουργοφν ζνα κετικό κλίμα
ομαδικότθτασ όςο και ζμπρακτεσ δράςεισ βοικειασ, επεξιγθςθσ, υπόδειξθσ,
πρόταςθσ ιδεϊν, που ςυμβάλλουν ςτθν υπζρβαςθ δυςκολιϊν του ζργου. Σε αυτι
τθ λογικι, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει μετά τισ δφο πρϊτεσ εβδομάδεσ
λειτουργίασ τθσ ομάδασ και, αργότερα, λίγο πριν τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κάκε
μζλοσ

να

απαντιςει

ςε

ερωτιματα

όπωσ

α. Με ποιο τρόπο βοικθςεσ ιδιαίτερα κάποιον ι όλθ

τα

παρακάτω:

τθν ομάδα ςου;

β. Ροιοσ άλλοσ/ ποιοι άλλοι βοθκοφν ιδιαίτερα τθν ομάδα ςασ και με ποιο τρόπο;
γ. Σε τι βακμό πιςτεφεισ ότι μζχρι τϊρα ζχεισ ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ ςου
και ζχεισ προςφζρει ςτθν ομάδα ςου αυτό που περιμζνει από κάκε μζλοσ τθσ;
δ. Υπάρχει κάποιοσ ςτθν ομάδα ςασ που κεωρείσ ότι μζχρι τϊρα ξεχωρίηει για τθ
κετικι ςυμβολι του;
ε. Τι ςκοπεφεισ από εδϊ και πζρα να κάνεισ για να βοθκιςεισ τθν ομάδα ςασ;
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ςτ. Τι περιμζνεισ από τουσ άλλουσ να κάνουν από εδϊ και πζρα για να βοθκιςουν
τθν ομάδα ςασ;
Σκοπόσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ
εγκαίρωσ τα όποια προβλιματα ςυμμετοχισ, ςυνεργαςίασ, λειτουργικότθτασ και
αποτελεςματικότθτασ υπάρχουν. Επίςθσ, να προβλθματιςκοφν για τθν προςωπικι
ςυμβολι τουσ ςτο κοινό ζργο τθσ ομάδασ και τισ πικανζσ ευκφνεσ τουσ. Επειδι,
μάλιςτα, είναι εφκολο μζςα ςτθ ςυλλογικι ευκφνθ να χάνεται θ ατομικι, πρζπει να
γίνει ςαφζσ ςτουσ μακθτζσ και ςτο ςθμείο αυτό με άμεςουσ και με ζμμεςουσ
τρόπουσ ότι ςτθν ομάδα τουσ υπάρχει ζνασ ςυνδυαςμόσ ατομικισ και ςυλλογικισ
ευκφνθσ, ο οποίοσ τελικά αποτυπϊνεται τόςο ςτθν αξιολόγθςθ του ςυλλογικοφ
ζργου όςο και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ατομικισ προςπάκειασ και ςυμβολισ ςτο
ςυλλογικό ζργο.
Θ. Ρρόλθψθ και Αντιμετϊπιςθ Ρροβλθμάτων Ελλιποφσ Συμμετοχισ Μελϊν
Θ εμφάνιςθ προβλθμάτων, μικρϊν ι μεγαλφτερων, ςε κάποιεσ ομάδεσ είναι
αναμενόμενθ, κυρίωσ λόγω τθσ ζλλειψθσ ςτάςεων και ικανοτιτων που απαιτεί θ
ςυνεργαςία. Οι ςυνεργατικζσ μορφζσ δράςθσ είναι πολυπλοκότερεσ από τισ
ατομικζσ, διότι προχποκζτουν αναπτυγμζνεσ κοινωνικζσ ςτάςεισ και ικανότθτεσ, τισ
οποίεσ οι μακθτζσ δεν τισ διακζτουν εξ οριςμοφ και ωσ εκ τοφτου πρζπει να τισ
διδαχκοφν

άμεςα

και

ςυςτθματικά,

για

να

τισ

αναπτφξουν

ςταδιακά.

Ρροβλιματα δθμιουργοφνται επίςθσ και από το γεγονόσ ότι μερικοί
μακθτζσ, που ζχουν διακρικεί και επικρατιςει μζςα ςτο παραδοςιακό
ανταγωνιςτικό πλαίςιο των ςχολικϊν τάξεων, προτιμοφν τθν ατομικι εργαςία ςε
πλαίςιο ανταγωνιςμοφ και ζμμεςα ι άμεςα αντιδροφν ςτισ ςυλλογικζσ μορφζσ
δράςθσ. Θ απάντθςθ ςε αυτοφ του είδουσ τισ δυςκολίεσ είναι θ κατάλλθλθ
προετοιμαςία των μακθτϊν ςτουσ τομείσ αυτοφσ και θ ςταδιακι εμπλοκι τουσ ςε
ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ εκπαιδευτικισ φφςθσ, που ζχουν οργανωκεί καλά,
παρζχουν ςαφείσ οδθγίεσ και παρουςιάηουν ενδιαφζρον για όλεσ τισ κατθγορίεσ
των μακθτϊν.
Θ

επιμονι

τθσ

εκπαίδευςθσ

ςτθν

εναλλακτικι

χριςθ

και

των

ομαδοςυνεργατικϊν προςεγγίςεων οφείλεται ςτισ μεγάλεσ δυνατότθτεσ που ζχουν
30

για τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν ςτάςεων και ικανοτιτων, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει.
Υπενκυμίηουμε ότι αυτοφ του

είδουσ οι ικανότθτεσ ςυγκαταλζγονται ςτθ

ςκοποκεςία όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων. Βεβαίωσ, παρά τισ προετοιμαςίεσ
και τθν εμμονι, ςτθν πράξθ προβλιματα κα αναφφονται, όπωσ αναφφονται και
ςτισ ατομοκεντρικζσ και δαςκαλοκεντρικζσ προςεγγίςεισ. Τα προβλιματα αυτά ςτθν
πραγματικότθτα δεν τα δθμιουργεί θ ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, αλλά είναι
εγγενι προβλιματα τθσ ίδιασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, τα οποία απλϊσ
αναδεικνφει και υπογραμμίηει θ ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, ενϊ οι υπόλοιπεσ
προςεγγίςεισ τα καλφπτουν.
Σε κάκε περίπτωςθ, τα αναδεικνυόμενα προβλιματα
προλθφκοφν

ι

να

αντιμετωπιςτοφν

ικανοποιθτικά,

αν

ο

μπορεί να
εκπαιδευτικόσ

παρακολουκεί από κοντά και ανατροφοδοτεί το ζργο των ομάδων, αν διαςφαλίηει
ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ και αν ενςωματϊνει τα μακθτικά ενδιαφζροντα αλλά και
τισ ατομικζσ ικανότθτεσ και κλίςεισ ςτισ ομαδικζσ εργαςίεσ.
Ακόμθ, μπορεί να ηθτιςει από τουσ μακθτζσ που εμφανίηουν προβλιματα
ςυμμετοχισ ςτο κοινό ζργο τθσ ομάδασ να παρουςιάςουν τθν εργαςία που ζχουν
αναλάβει μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι με βάςθ τον προγραμματιςμό τθσ ομάδασ και να
διαπιςτϊςει, αν τα προβλιματα οφείλονται ςε πραγματικζσ δυςκολίεσ των
μακθτϊν ι ςε ολιγωρία και ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ ι, τζλοσ, ςε προβλιματα
ζνταξθσ ςτθν ομάδα. Αν είναι κζμα αντικειμενικϊν δυςκολιϊν πρζπει να παρζμβει
για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ. Αν είναι κζμα ολιγωρίασ, πρζπει να επιςθμάνει τισ
ευκφνεσ τουσ και κυρίωσ να τουσ ηθτιςει να διατυπϊςουν προτάςεισ υπζρβαςθσ
των προβλθμάτων. Οι γενικόλογεσ επιπλιξεισ δεν αρκοφν.
Τζλοσ, αν είναι κζμα ζνταξθσ ςτθν ομάδα, ο εκπαιδευτικόσ πρζπει, μεταξφ,
άλλων να ηθτιςει από τουσ εν λόγω μακθτζσ, αλλά και από τθν ομάδα γενικότερα
να διατυπϊςουν προτάςεισ υπζρβαςθσ του προβλιματοσ, λειτουργϊντασ ο ίδιοσ
ςυμβουλευτικά. Δεν ενδείκνυται, τουλάχιςτον ςε πρϊτθ φάςθ, ο εκπαιδευτικόσ να
αναλάβει τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, αλλά να επιςθμάνει ότι είναι ζργο και
ευκφνθ των ομάδων να διαχειρίηονται προβλιματα λειτουργικότθτασ. Είναι οι
ςτιγμζσ που οι εκπαιδευτικοί λειτουργοφν ωσ παιδαγωγοί και όχι ωσ ειδικοί
ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου.
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Θ. Συναντιςεισ Ατομικοφ και Συλλογικοφ Απολογιςμοφ
Στθ λογικι τθσ πρόλθψθσ των λειτουργικϊν προβλθμάτων και τθσ ζγκαιρθσ
ςυνειδθτοποίθςθσ των ατομικϊν και ςυλλογικϊν ευκυνϊν, ο εκπαιδευτικόσ ηθτά
από τουσ μακθτζσ να τθροφν προςωπικό θμερολόγιο ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ
των δράςεϊν τουσ, ςτο οποίο οι μακθτζσ επιπρόςκετα μποροφν να ςθμειϊνουν
πλθροφοριακά ςτοιχεία για τισ δράςεισ τουσ, αλλά και ςχόλια, ςκζψεισ,
παρατθριςεισ, ςυναιςκιματα, προτάςεισ, κρίςεισ και βιϊματα. Θ τιρθςθ
προςωπικοφ θμερολογίου (journal writing) αυτοφ του περιεχομζνου είναι
διαδεδομζνθ

πρακτικι

αποτελεςματικό

μζςον

ςτθν

εκπαίδευςθ

μάκθςθσ

και

πολλϊν

ανάπτυξθσ

χωρϊν
κετικϊν

και

κεωρείται

ςτάςεων,

του

μεταγνωςτικοφ και του ςτοχαςμοφ(βλ. π.χ. Jurdak and Zein 1998). Είναι, μάλιςτα,
ιδιαίτερα αποτελεςματικό, όταν το περιεχόμενο των ςθμειϊςεων οργανϊνεται
γφρω από κεντρικά ςθμεία, όπωσ, για παράδειγμα, «Τι ιξερα» για το κζμα, «Τι
ικελα να μάκω» και, τελικά, «Τι ζμακα» (βλ. Cantrell,, Fusaro, and Dougherty,
2000), ςφμφωνα με το γνωςτό ςχιμα K-W-L τθσ Ogle( βλ. Ματςαγγοφρασ 2001:257),
εμπλουτιςμζνο με ςτοχαςμοφσ, κρίςεισ και ςυναιςκιματα.
Επιπλζον, ο εκπαιδευτικόσ καλεί, κατά διαςτιματα, τα μζλθ τθσ ομάδασ να
ςυντάξουν μια ςφντομθ ζκκεςθ για το τι ζχουν ιδθ κάνει, ατομικά και ομαδικά, και
τι πρόκειται να κάνουν άμεςα ςτθν ομάδα τουσ. Από τθν ενθμερότθτα και τθν
πλθρότθτα των ατομικϊν εκκζςεων και ςε ςυνδυαςμό με τισ προςωπικζσ τουσ
διαπιςτϊςεισ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ςυμπεράνει με ικανοποιθτικι ακρίβεια
ποιοσ είναι ο βακμόσ προςπάκειασ, εμπλοκισ και ενθμζρωςθσ κάκε μακθτι για το
τι και πϊσ γίνεται ςτθν ομάδα του. Οι εκκζςεισ αυτζσ, οι ατομικζσ εργαςίεσ και
όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία από τισ προθγοφμενεσ ενζργειεσ, όπωσ τα προςωπικά
θμερολόγια ανάλθψθσ και παράδοςθσ των ατομικϊν εργαςιϊν, τα ερωτθματολόγια
τθσ λειτουργικότθτασ ομάδασ και μελϊν που προαναφζραμε (ςτθν ενότθτα Η),
αποτελοφν το περιεχόμενο του ατομικοφ φακζλου, ο οποίοσ κα αξιοποιθκεί,
αργότερα, ωσ χριςιμο υλικό για τθν ατομικι βακμολόγθςθ των μακθτϊν, ςτθν
οποία κα αναφερκοφμε παρακάτω.
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Εκτόσ από διαδικαςίεσ διαρκοφσ ελζγχου τθσ ατομικισ ςυμβολισ, όπωσ
είναι οι παραπάνω, πριν τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου μινα λειτουργίασ των
ομάδων οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να κάνουν τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ με κάκε
ομάδα χωριςτά, για να ελζγξουν τθν πορεία τθσ εργαςίασ και να ςυηθτιςουν
προβλιματα ςυνεργαςίασ και μειωμζνθσ ςυμμετοχισ κάποιου μζλουσ ςτο κοινό
ζργο. Ραρόμοιεσ ςυναντιςεισ πρζπει να κάνουν ςτο μζςο τθσ εργαςίασ και λίγο
πριν το τζλοσ. Στθν περίπτωςθ των μακθτϊν Λυκείου προτείνεται να γίνονται
εγκαίρωσ οι επιςθμάνςεισ, να εξετάηεται ο λόγοσ τθσ ολιγωρίασ, να προςφζρονται
οι αναγκαίεσ οδθγίεσ και βοικειεσ, όπου τοφτο κρίνεται αναγκαίο, και να καλείται
και ο ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ να προτείνει τρόπουσ υπζρβαςθσ των προβλθμάτων,
όπωσ ιδθ αναφζραμε. Ο εκπαιδευτικόσ δεν πρζπει να είναι πρόκυμοσ ςτθν
απομάκρυνςθ ενόσ μζλουσ ι ςτθν αναςυγκρότθςθ μιασ ομάδασ, διότι
δθμιουργοφνται νζα ςοβαρότερα προβλιματα. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί
να το κάνει, εάν ο μακθτισ για τον οποίο υπάρχει ομόφωνθ αρνθτικι άποψθ από
τα υπόλοιπα μζλθ ζχει διαςφαλίςει τθν αποδοχι του ςε άλλθ ομάδα.
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Δεφτερο
Κεφάλαιο
Εφαρμογι Ομαδοςυνεργατικϊν Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςτθν Ρράξθ
Ι. Διαμόρφωςθ, Ζγκριςθ και Επιλογι Θεμάτων
Α. Κριτιρια Διαμόρφωςθσ και Διαδικαςίεσ Ζγκριςθσ Θεμάτων
Οι διδάςκοντεσ ςτα επιμζρουσ τμιματα των τάξεων του Λυκείου ςε μια πρϊτθ
προκαταρτικι ςυνάντθςθ ανταλλάςςουν απόψεισ για πικανά κζματα και πικανζσ
ςυνεργαςίεσ, δεδομζνου ότι τα κζματα των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν επιηθτοφν ςυχνά
διεπιςτθμονικζσ ςυνεργαςίεσ. Θ διαμόρφωςθ και θ τελικι διατφπωςθ των κεμάτων
πρζπει να είναι προϊόν διαπραγμάτευςθσ τόςο μεταξφ των εμπλεκομζνων
εκπαιδευτικϊν

όςο

και

μεταξφ

των

εκπαιδευτικϊν

και

των

μακθτϊν.

Ρρϊτο βαςικό κριτιριο που πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ οι εκπαιδευτικοί
κατά τθν αρχικι ςυηιτθςθ μεταξφ τουσ είναι τα περιεχόμενα των διδαςκόμενων
μακθμάτων, κεωρθμζνα όμωσ από τθ ςκοπιά των μακθτικϊν ενδιαφερόντων. Από
τουσ τομείσ των περιεχομζνων πρζπει να επιλεγοφν κζματα που προςφζρονται
περιςςότερο για να τα μελετιςουν οι μακθτζσ ςτον χϊρο τθσ προςωπικισ και
κοινωνικισ ηωισ τουσ, όπου ςυγκροτοφνται οι εμπειρίεσ τουσ. Με αυτόν τον τρόπο
εξαςφαλίηουμε το ενδιαφζρον των μακθτϊν για τα κζματα των Ερευνθτικϊν
Εργαςιϊν και κατϋ επζκταςθ και για τα εμπλεκόμενα μακιματα. Τθν ίδια ςτιγμι
δθμιουργοφμε προχποκζςεισ βακφτερθσ κατανόθςθσ ενοτιτων των εμπλεκομζνων
μακθμάτων και αμεςότερθσ ςυςχζτιςισ τουσ με καταςτάςεισ τθσ πραγματικισ
ηωισ.

Υπό

το

πρίςμα

τθσ

βακφτερθσ

κατανόθςθσ,

οι

ςυνειδθτοποιιςουν καλφτερα τισ προςωπικζσ τουσ ςχζςεισ με

μακθτζσ

κα

γεγονότα και

καταςτάςεισ τθσ πραγματικότθτασ και με τουσ διαφορετικοφσ «άλλουσ», κακϊσ και
τον ρόλο των κεςμϊν που ςχετίηονται με το υπό πραγμάτευςθ κζμα.
Δεφτερο
εκπαιδευτικοί

βαςικό κριτιριο που πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ οι
είναι

οι υπάρχουςεσ υποδομζσ και οι διακζςιμοι πόροι

του

ςχολείου και τθσ κοινότθτασ για τθ διερεφνθςθ ςυγκεκριμζνου κζματοσ.
Άλλα κριτιρια

που πρζπει

να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ είναι τα

ενδιαφζροντα των εκπαιδευτικϊν και οι ειδικότερεσ γνϊςεισ τουσ, που δεν πρζπει
να παραβλζπονται, διότι παίηουν εξίςου ςθμαντικό ρόλο με τα ενδιαφζροντα των
34

μακθτϊν. Τζλοσ, θ επικαιρότθτα, θ τοπικότθτα και το πλαίςιο του ευρφτερου
προγραμματιςμοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ, οι άλλεσ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ και τα
κζματα που ζχουν ιδθ οι μακθτζσ διερευνιςει τα προθγοφμενα χρόνια αποτελοφν
κριτιρια διαμόρφωςθσ των κεμάτων.
Στθ ςυνζχεια, οι εκπαιδευτικοί ςυηθτοφν με τουσ μακθτζσ τα εναλλακτικά
κζματα που προζκυψαν από τθ ςυνεργαςία τουσ και διαμορφϊνουν ςυγκεκριμζνεσ
προτάςεισ, τισ υποβάλλουν με τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ ςτο ςφλλογο διδαςκόντων
για ζγκριςθ.

Τθν ειςιγθςθ υπογράφουν ζνασ ι το πολφ δφο εκπαιδευτικοί

διαφορετικϊν ειδικοτιτων, οι οποίοι

προτίκενται να εποπτεφςουν και να

κακοδθγιςουν τθν εκπόνθςθ του προτεινόμενου κζματοσ. Θ ειςιγθςθ κα πρζπει
απαραιτιτωσ να είναι ζγγραφθ και να περιλαμβάνει:
1. Τα ονόματα του εκπαιδευτικοφ ι των εκπαιδευτικϊν (μζχρι δυο το
πολφ) που κα εμπλακοφν ανά κζμα παράλλθλα με τθ ςυμφωνθκείςα
μεταξφ τουσ κατανομι ωρϊν για το τρζχον τετράμθνο (δθλαδι ποιοσ κα
χρεωκεί δυο και ποιοσ μια ϊρα ςτθν Α’ Λυκείου).
2. Τον τίτλο τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ.
3. Τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ και τα ερευνθτικά τθσ ερωτιματα.
4. Σφντομθ περιγραφι τθσ εργαςίασ και τθσ εκπαιδευτικισ ςκοπιμότθτασ
που εξυπθρετεί (ενδεικτικά μζχρι 300 λζξεισ).
5. Ενδεικτικι περιγραφι τθσ μεκόδου που κα ακολουκθκεί (μζχρι 200
λζξεισ).
6. Αναμενόμενα αποτελζςματα (μζχρι 200 λζξεισ).
7. Απαιτιςεισ ςε πόρουσ, υλικά και εξοπλιςμό από τθ ςχολικι μονάδα.
Ο ςφλλογοσ ςυηθτά, τροποποιεί και εγκρίνει τον αναγκαίο αρικμό κεμάτων
και ορίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα υλοποιιςουν κακζνα από αυτά,
προςδιορίηοντασ και τισ διδακτικζσ ϊρεσ εκάςτου. Σε περίπτωςθ περιςςότερων
προτάςεων από αυτζσ που μποροφν να προςφερκοφν, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων
επιλζγει κατά πλειοψθφία τα επικρατζςτερα. Κατά τθ ςχετικι διαδικαςία ο
ςφλλογοσ φροντίηει να εγκρικεί ο αναγκαίοσ αρικμόσ

κεμάτων ϊςτε να

δθμιουργθκοφν λειτουργικά «Τμιματα Ενδιαφζροντοσ» και, επίςθσ, να υπάρχουν
ποικίλθσ επιςτθμονικισ ταυτότθτασ και ςτόχευςθσ κζματα, ϊςτε κατά τθ διάρκεια
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τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο Λφκειο οι μακθτζσ να ζχουν τθν ευκαιρία να εμπλακοφν ςε
όςο το δυνατό διαφορετικισ φφςθσ και ςτόχευςθσ κζματα.
Επίςθσ, ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ορίηει τον υποδιευκυντι ι άλλον
κακθγθτι ωσ ςυντονιςτι των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, με οργανωτικζσ μόνο
αρμοδιότθτεσ αναφορικά με τα μζςα, τα υλικά, τα εργαςτιρια και τουσ χϊρουσ
που κα απαιτθκοφν για τθν υλοποίθςθ τουσ. Τζλοσ, φροντίηει να τθρθκοφν οι
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κρίνεται αναγκαίο
ομάδεσ μακθτϊν να επιςκεφκοφν ςτο πλαίςιο του προβλεπόμενου τρίωρου των
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν άτομα ‘θ/και φορείσ για τθν ζρευνά τουσ.
Μζςα από ςυηιτθςθ ςτον ςφλλογο διδαςκόντων ενθμερϊνονται όλοι οι
εκπαιδευτικοί για τα εν εξελίξει κζματα και μποροφν ζμμεςα να ςυμβάλουν,
εκτόσ του προγραμματιςμζνου τρίωρου των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, ςτο πλαίςιο
του δικοφ τουσ μακιματοσ και άλλοι εκπαιδευτικοί, όπωσ για παράδειγμα, οι
φιλόλογοι επιλζγοντασ ςχετικά κείμενα με το υπό μελζτθ κζμα, οι κακθγθτζσ
Αγγλικϊν (ι άλλθσ γλϊςςασ) διδάςκοντασ βαςικοφσ όρουσ που κα ςυναντιςουν οι
μακθτζσ κατά τθν αναηιτθςθ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο ι δουλεφοντασ ζνα ςχετικό
ξενόγλωςςο κείμενο και, τζλοσ, οι κακθγθτζσ πλθροφορικισ με τθ διδαςκαλία
τρόπων αναηιτθςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων και αναπαράςταςθσ των
αποτελεςμάτων τθσ επεξεργαςίασ.

Β. Επιλογι Θεμάτων από Μακθτζσ και Οργάνωςθ Τμθμάτων και Ομάδων
Τθν πρϊτθ ϊρα ςυνάντθςθσ των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ ενθμερϊνονται οι
τελευταίοι για τον γενικό προγραμματιςμό που ζχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί και
διευκρινίηεται ότι είναι ενδεικτικόσ και ότι τα κζματα και θ διερεφνθςι τουσ κα
λάβουν τθν οριςτικι τουσ μορφι από τισ ομάδεσ που κα τα επιλζξουν. Οι μακθτζσ
δθλϊνουν δφο προτιμιςεισ κεμάτων και με βάςθ τθν πρϊτθ τουσ προτίμθςθ, όπου
τοφτο είναι εφικτό, οι εκπαιδευτικοί δθμιουργοφν τα «Τμιματα Ενδιαφζροντοσ».
Ωςτόςο, εάν ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ κάποιοι από τουσ μακθτζσ δεν καταςτεί
δυνατόν

να ενταχκοφν ςε κζμα τθσ πρϊτθσ τουσ προτίμθςθσ, κα ζχουν

προτεραιότθτα ςτθν επιλογι κεμάτων ςτο επόμενο τετράμθνο.
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Στθ ςυνζχεια, τα Τμιματα Ενδιαφζροντοσ ζχουν τθν πρϊτθ τουσ ςυνάντθςθ
Ολομζλειασ με τουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ κάκε κζματοσ, για να διαμορφϊςουν
τισ μακθτικζσ ομάδεσ των τεςςάρων κατά προτίμθςθ μελϊν, εφόςον βεβαίωσ οι
εκπαιδευτικοί κρίνουν επικυμθτζσ και εφικτζσ τισ τετραμελείσ ομάδεσ.
κατανομι των μακθτϊν ςε αυτζσ

Θ

αποτελεί ςυνικωσ τθ ςυνιςταμζνθ των

μακθτικϊν προτιμιςεων και τθσ παρζμβαςθσ των εκπαιδευτικοφ, θ οποία
αποβλζπει να εντάξει ςε κάποια ομάδα μακθτζσ που υποκζτουν ότι κινδυνεφουν να
μείνουν ζξω από τισ προτιμιςεισ των ςυμμακθτϊν τουσ.

Οι μακθτζσ κάκε

Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ ςτο εξισ κα εργάηονται χωριςμζνοι ςε 4-5 ομάδεσ, ςτο
πλαίςιο των οποίων κα κάνουν τθν εςωτερικι κατανομι ρόλων και εργαςιϊν. Στθ
διάρκεια του 4μινου πρζπει να κακοριςτοφν ϊρεσ «Ολομζλειασ» των Τμθμάτων
Ενδιαφζροντοσ, όπου κα γίνονται ανακοινϊςεισ, ςυγκρίςεισ, αναλφςεισ του ζργου
των ομάδων, αλλά και ςυηιτθςθσ των λειτουργικϊν προβλθμάτων, όπωσ
αναλυτικότερα αναφζρουμε ςτθ ςυνζχεια.
Γ. Θ Ερευνθτικι Εργαςία ςτα «Τμιματα Ενδιαφζροντοσ»
Μετά τθ ςυγκρότθςθ των Τμθμάτων Ενδιαφζροντοσ, ςε ςυνεδρία Ολομζλειασ οι
μακθτζσ που επζλεξαν το ςυγκεκριμζνο κζμα ςε πρϊτθ φάςθ διαμορφϊνουν με τθν
κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν τα επιμζρουσ υπο-κζματα με τα ερωτιματά τουσ
και

τουσ

ςτόχουσ τουσ. Στθ ςυνζχεια οργανϊνονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ,

ςυνικωσ των 4-6 μελϊν, δεδομζνου ότι θ όλθ διερευνθτικι διαδικαςία κα
διατθριςει τον ομαδοςυνεργατικό χαρακτιρα τθσ. Θ ςυνεργατικότθτα μεταξφ των
μακθτϊν μιασ ομάδασ και μεταξφ των ομάδων οικοδομείται ςταδιακά, ςτο πεδίο
τθσ πράξθσ. Ωςτόςο, κα χρειαςτεί μια αρχικι ςυηιτθςθ μαηί τουσ, προκειμζνου οι
εκπαιδευτικοί να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο κάκε «Τμιμα
Ενδιαφζροντοσ» κα λειτουργεί ςτο επίπεδο των ομάδων και τθσ Ολομζλειασ του
Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ.
Ζνα «Τμιμα Ενδιαφζροντοσ» ζχει τθ δυνατότθτα να προχωριςει ςτθ
διερεφνθςθ του κζματόσ του οργανϊνοντασ τουσ 15-20 μακθτζσ του ςε επιμζρουσ
ομάδεσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Εμείσ παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια τζςςερα
εναλλακτικά ςχιματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ των επιμζρουσ ομάδων,
διακρίνοντασ -για κάκε ζνα από τα ομαδοςυνεργατικά αυτά ςχιματα- κάποιουσ
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βαςικοφσ τομείσ μζςα από τουσ οποίουσ κα εξετάςουμε τα τζςςερα
ομαδοςυνεργατικά ςχιματα. Οι τομείσ αυτοί είναι οι εξισ:
α. Οι ςυνεδριάςεισ τθσ Ολομζλειασ του Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ
β. Το κζμα και το ζργο των ομάδων
γ. Οι ρόλοι των μελϊν και των υποομάδων
δ. Θ ςυνεργαςία των μελϊν κάκε ομάδασ εντόσ του Τμιματοσ
ε. Οι ςχζςεισ κάκε ομάδασ με τισ υπόλοιπεσ του Τμιματοσ
ςτ. Θ προκαταρτικι παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςτθν Ολομζλεια του Τμιματοσ
η. Ο Φάκελοσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ
θ. Θ παρουςίαςθ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςε ειδικι θμερίδα
κ. Θ αξιολόγθςθ τθσ ομαδικισ ερευνθτικισ εργαςίασ και τθσ ατομικισ ςυμβολισ των
μελϊν.
Οι διαφορζσ μεταξφ των τεςςάρων ςχθμάτων εντοπίηονται κυρίωσ ςτον
τρόπο καταμεριςμοφ του κζματοσ, ο οποίοσ κακορίηει το ζργο των ομάδων, τθ
μεταξφ τουσ ςχζςθ και τθ ςθμαςία τθσ Ολομζλειασ και, εντζλει,

τον τρόπο

αξιολόγθςθσ. Τα τρία πρϊτα ςχιματα ζχουν πολλζσ ομοιότθτεσ, ενϊ για το τζταρτο
ςχιμα κα λζγαμε ότι εμφανίηει ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ-ιδιαιτερότθτεσ. Για να
διατθριςει κάκε ςχιμα τθν αυτοτζλεια τθσ περιγραφισ του, τα παρουςιάηουμε
αναλυτικά, ακόμα και αν ςε κάποιουσ τομείσ είναι πανομοιότυπα. Εξυπακοφεται ότι
οι προτάςεισ είναι ενδεικτικζσ και ςε καμία περίπτωςθ δεςμευτικζσ για τον
εκπαιδευτικό, ο οποίοσ ζχει τον τελικό λόγο ςτισ επιλογζσ αναφορικά με το τμιμα
του.
ΙΙ. Τζςςερα Εναλλακτικά Σχιματα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων
Α. Ρρϊτο Σχιμα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων: Το κζμα
προςεγγίηεται ςε όλεσ του τισ διαςτάςεισ αυτοτελϊσ από όλεσ τισ ομάδεσ, οι οποίεσ
κάνουν εςωτερικό καταμεριςμό των υπο-κεμάτων του και ζχουν τακτζσ
ςυναντιςεισ Ολομζλειασ με τθ ςυμμετοχι όλων των ομάδων.
α. Συνεδριάςεισ τθσ Ολομζλειασ του «Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ»: Κατά τθν
ζναρξθ, αλλά και κατά διαςτιματα, όταν θ ανάγκθ το επιβάλλει, ο εκπαιδευτικόσ
οργανϊνει ςυνεδρίεσ Ολομζλειασ του Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ, για να ςυηθτιςουν
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κοινά ηθτιματα, όπωσ είναι θ τελικι διαμόρφωςθ του κζματοσ, των υπο-κεμάτων
και των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων, θ ανάκεςθ του ίδιου κζματοσ ςε όλεσ τισ
ομάδεσ, ο χωριςμόσ των μακθτϊν ςε ομάδεσ, ο τετράμθνοσ προγραμματιςμόσ των
ομάδων, οι τρόποι επιλογισ, διαμόρφωςθσ και αξιοποίθςθσ των πθγϊν και των
εργαλείων για τθ ςυλλογι δεδομζνων και τθν επεξεργαςία τουσ και θ επίλυςθ
προβλθμάτων λειτουργικότθτασ τθσ ομάδασ.
β. Θζμα και ζργο των ομάδων: Πλεσ οι ομάδεσ του «Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ»
αναλαμβάνουν να ερευνιςουν, παράλλθλα και αυτοτελϊσ, το κζμα του Τμιματοσ
ςτο ςφνολο των διαςτάςεϊν του. Δεν γίνεται, δθλαδι, επιμεριςμόσ του κζματοσ
ςτισ διαφορετικζσ ομάδεσ, αλλά γίνεται εςωτερικόσ επιμεριςμόσ του εντόσ των
ομάδων ςτισ επιμζρουσ υποομάδεσ τουσ. Ρρόκειται για εςωτερικι, ενδο-ομαδικι,
κατανομι των διαςτάςεων του κζματοσ. Ζργο κάκε ομάδασ είναι από τθν πρϊτθ
ακόμθ ςυνάντθςθ: (α) να εξειδικεφςει με βάςθ το κζμα τθσ τον γενικότερο
προγραμματιςμό του Τμιματοσ για τον χρόνο, τισ δραςτθριότθτεσ, τισ μεκόδουσ και
τα μζςα, (β) να πραγματοποιιςει τθν ζρευνα ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό και
(γ) να δθμιουργιςει τον κοινό φάκελο ερευνθτικισ εργαςίασ, που κα παρουςιάηει
περιγραφικά, ερμθνευτικά και κριτικά το κζμα τθσ. Στο παρόν οργανωτικό ςχιμα,
επειδι οι ομάδεσ

αναλαμβάνουν να επεξεργαςτοφν όλεσ τισ διαςτάςεισ του

κζματοσ, καλό κα ιταν να απαρτίηονται από ζξι μζλθ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να
δθμιουργθκοφν είτε τρεισ δυαδικζσ υποομάδεσ είτε δφο τριαδικζσ.
γ. Οι ρόλοι των μελϊν και των υποομάδων: Τα μζλθ των ομάδων αναλαμβάνουν
εκ περιτροπισ και κατά περίπτωςθ τουσ αναγκαίουσ για τθ λειτουργικότθτα τθσ
ομάδασ ρόλουσ (ςυντονιςτι, γραμματζα, χειριςτι Θ/Υ κλπ). Θ ανάκεςθ ρόλων
βοθκά ςτθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του ςυλλογικοφ ζργου κάκε ομάδασ
και ςτθν κατά το δυνατόν μεγαλφτερθ ενεργοποίθςθ όλων των μελϊν τθσ (βλ. και
Ματςαγγοφρασ 2000:77). Οι υποομάδεσ αναλαμβάνουν να αναηθτιςουν και να
προςκομίςουν υλικό αναφορικά με τισ διαςτάςεισ του κζματοσ. Κατά κανόνα, οι
υποομάδεσ αναμζνεται να κάνουν το μεγαλφτερο μζροσ ι και ολόκλθρθ τθ ςυλλογι
των δεδομζνων

εντόσ τάξθσ και

εντόσ των ωρϊν τθσ ηϊνθσ του ωρολογίου

προγράμματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν ερευνθτικι εργαςία, ενϊ είναι δυνατόν να
39

κάνουν και εκτόσ τάξθσ και ωρολογίου προγράμματοσ ςυλλογι και ςχετικι
προεργαςία του πρωτογενοφσ υλικοφ. Τα μζλθ διατθροφν το προςωπικό τουσ
θμερολόγιο και ενθμερϊνουν τον

ατομικό τουσ φάκελο με αντίγραφα και

παραςτατικά των εργαςιϊν που κάνουν, τθσ ατομικι ςτουσ ζκκεςθσ, που
αναφζραμε, των αυτο-/ετερο-αξιολογιςεων των μελϊν και τθσ ομάδασ τουσ και ότι
άλλο ςχετικό με τθ δικι τουσ ςυμβολι ςτο κοινό ζργο τθσ ομάδασ. Στο τζλοσ του
τετραμινου υποβάλλουν το προςωπικό τουσ θμερολόγιο και τον ατομικό τουσ
φάκελο ςτουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ, για να τα λάβουν υπόψθ τουσ κατά
τθν ατομικι βακμολόγθςθ των μελϊν.

Θζμα κοινό
θ
1 Ομάδα & Υποομάδεσ
Υποδομι

Ρεριεχόμενο Φακζλου Ομάδασ:

Θζμα κοινό
θ

2 Ομάδα &Υποομάδεσ

1

3

1

3

2

4

2

4

χαλαρζσ
ςχζςεισ

α. ζκκεςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ
επί του ςυνόλου των υπο-κεμάτων
β. επιμζρουσ παραςτατικά από
τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ
γ. το τζχνθμα (εάν υπάρχει)

Θζμα κοινό
θ
3 Ομάδα & Υποομάδεσ

4θ

Θζμα κοινό
Ομάδα & Υποομάδεσ

γ. ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία

1

3

1

3

2

4

2

4

1ο Σχιμα: Ομάδεσ με κοινό κζμα και χαλαρι ςυνεργαςία

δ. Θ ςυνεργαςία των μελϊν κάκε ομάδασ εντόσ τθσ τάξθσ: Για να διαςφαλιςκεί ο
ςυλλογικόσ χαρακτιρασ τθσ εργαςίασ, τα μζλθ και οι υποομάδεσ προςκομίηουν
ςτθν ομάδα τα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςαν και τισ προεργαςίεσ τουσ και
αλλθλοενθμερϊνονται κατάλλθλα. Θ αλλθλοενθμζρωςθ αφορά ςτο περιεχόμενο
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των υπο-κεμάτων, ςτισ διαδικαςίεσ των ερευνϊν πεδίου, ςτα ερευνθτικά εργαλεία
και ςτα προβλιματα που αντιμετϊπιςαν, κακϊσ και ςτουσ τρόπουσ τθσ επίλυςισ
τουσ. Θ ςφνκεςθ των υπο-κεμάτων ςε μια ενιαία και ςυνεκτικι ενότθτα κα γίνεται
ςταδιακά και μεκοδικά, με τθ ςυνδρομι και τθν κακοδιγθςθ, όπου χρειάηεται, του
επιβλζποντοσ εκπαιδευτικοφ, κυρίωσ κατά τθν αναηιτθςθ «κοινϊν τόπων»,
αλλθλουχιϊν και ςχζςεων αιτιότθτασ, προκειμζνου να προκφψει μια ςυνολικι
ζκκεςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ με εςωτερικι ςυνοχι. Οι διεργαςίεσ που κα
ςυνκζτουν τα υπο-κζματα επιβάλλεται να γίνονται ςτο πλαίςιο του τρίωρου, μζςα
ςτθν τάξθ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ςυνεργαςία όλων των μελϊν και θ
παραγωγι ενόσ γνιςια ςυνεργατικοφ προϊόντοσ, που κα είναι ζργο των μακθτϊν
και τθσ εποπτείασ των εκπαιδευτικϊν. Ο όροσ αυτόσ αφορά ςε όλα τα εναλλακτικά
ςχιματα.

ε. Οι ςχζςεισ των ομάδων μεταξφ τουσ: Σε τακτά χρονικά διαςτιματα, όλεσ οι
ομάδεσ ςυναντϊνται και παρουςιάηουν τα ςτοιχεία που ςυνζλεξαν ςτθν Ολομζλεια
του

Τμιματοσ.

Στισ

Ολομζλειεσ

γίνονται

διειςδυτικζσ

ςυηθτιςεισ

και

αλλθλοενθμερϊςεισ, προκειμζνου οι διαφορετικζσ διαςτάςεισ του κζματοσ ι τα
υποκζματα ςτα οποία χωρίςτθκε, να βρουν και να αποκαταςτιςουν τθν εςωτερικι
τουσ ςυνοχι ι τθν πικανι αλλθλουχία που τα διζπει. Γίνονται, όμωσ, και ςυηθτιςεισ
που αφοροφν ςτα εργαλεία ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων ι ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων. Ρροσ τον ςκοπό αυτό, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των ομάδων
ενκαρρφνονται να ανταλλάξουν απόψεισ για ηθτιματα προγραμματιςμοφ και
λειτουργίασ, αλλά και για το περιεχόμενο και τισ εργαςίεσ πεδίου που ζχουν κάνει.
Οι ερωτιςεισ, τα ςχόλια, τα επιχειριματα και οι προτάςεισ που ανταλλάςςονται
ςτθν Ολομζλεια του Τμιματοσ δθμιουργοφν ζναν εξαιρετικά γόνιμο αναςτοχαςμό.
Ζτςι, κάκε ομάδα προχωρά ςτθ ςφνκεςθ τθσ δικισ τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ, με
διευρυμζνο ορίηοντα προβλθματιςμοφ, ζχοντασ πιο πλοφςιεσ εικόνεσ και
παραςτάςεισ για το κζμα, που τουσ επιτρζπουν να ενςωματϊνουν δθμιουργικά
ςτοιχεία από τισ εργαςίεσ των άλλων ομάδων.
Για να πετφχει, όμωσ,

θ προςπάκεια των μακθτϊν να ανακαλφψουν

ςυνδζςεισ, ςυςχετίςεισ ι αλλθλουχίεσ μεταξφ των υπο-κεμάτων, χρειάηεται να
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ακοφνε προςεχτικά τισ παρουςιάςεισ των άλλων ομάδων, να κρατοφν ςθμειϊςεισ
και να ηθτοφν διευκρινίςεισ, όπου αυτό απαιτείται. Επιπλζον, χρειάηεται οι
εκπαιδευτικοί να ενκαρρφνουν τθ δθμιουργία ςυνεργατικοφ και όχι ανταγωνιςτικοφ
κλίματοσ μεταξφ των ομάδων.
Οι διεργαςίεσ που κα ςυνκζτουν τα υπο-κζματα χρειάηεται να γίνονται ςτο
πλαίςιο του τρίωρου, μζςα ςτθν τάξθ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ εργαςία ωσ
«ςυνεργατικό προϊόν». Ο όροσ αυτόσ αφορά ςε όλα τα εναλλακτικά ςχιματα.
ςτ. Ρροκαταρτικι παρουςίαςθ εργαςιϊν ςτθν Ολομζλεια των ομάδων: Ρροσ το
τζλοσ του τετραμινου και αφοφ ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ των δεδομζνων, οι ομάδεσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν
Ολομζλεια του Τμιματοσ, προκειμζνου να λάβουν τισ πρϊτεσ ανατροφοδοτιςεισ
από τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ. Οι ερωτιςεισ, κρίςεισ και προτάςεισ των άλλων ομάδων
λειτουργοφν ανατροφοδοτικά και προετοιμάηουν τισ ομάδεσ για τθν επίςθμθ
παρουςίαςι τουσ ςτο τζλοσ του τετραμινου.
η. Φάκελοσ ερευνθτικισ εργαςίασ: Οι ομάδεσ ολοκλθρϊνουν τον φάκελο τθσ
ερευνθτικισ εργαςίασ τουσ, ο οποίοσ

εμπεριζχει: (1) τθ γραπτι «Ζκκεςθ τθσ

Ερευνθτικισ Εργαςίασ», που προςεγγίηει περιγραφικά, ερμθνευτικά και κριτικά
όλεσ τισ διαςτάςεισ του κζματόσ τουσ, εντάςςοντασ, όμωσ, και εκείνα τα ςτοιχεία
από τισ εργαςίεσ των υπόλοιπων ομάδων που κρίνουν ότι ςχετίηονται και με το δικό
τουσ κζμα, (2) τα ερευνθτικά εργαλεία και τα πάςθσ φφςεωσ παραςτατικά, όπωσ
ςυμπλθρωμζνα

ερωτθματολόγια,

φυλλάδια,

πίνακεσ

τα

παρόμοια

που

αξιοποιικθκαν ςτισ επιμζρουσ ζρευνεσ πεδίου, (3) το τζχνθμα (π.χ. εφαρμογι,
ιςτότοποσ, ςυςκευι) που πικανόν εκπόνθςαν και (δ) ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία,
όπωσ βίντεο, φωτογραφίεσ, αφίςεσ, φυλλάδια, φωτογραφίεσ καταςκευϊν ι
καλλιτεχνικϊν ζργων που δθμιοφργθςαν κ.α.
θ. Ραρουςίαςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ςτθν ειδικι θμερίδα: Στο τζλοσ του
τετραμινου, το Λφκειο οργανϊνει θμερίδα, όπου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των
«Τμθμάτων Ενδιαφζροντοσ» παρουςιάηουν ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ, (όπου είναι δυνατόν και κρίνεται ςκόπιμο ςτουσ γονείσ και ςε
μζλθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ) τισ εργαςίεσ τουσ και μετά ακολουκεί ςχετικι
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ςυηιτθςθ. Θ ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, ο λόγοσ των μακθτϊν
και θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυηιτθςθ με ςκζψεισ, επιχειριματα, ερωτιματα,
απαντιςεισ και απόψεισ κα αποτελζςουν ζνα επιπλζον ςτοιχείο για τθν αξιολόγθςθ
των ομάδων και των μελϊν τουσ.

κ. Αξιολόγθςθ: Θ αξιολόγθςθ του ομαδικοφ ζργου γίνεται με βάςθ τον φάκελο τθσ
ομάδασ και ςτθ ςυνζχεια κακορίηεται και ο ατομικόσ βακμόσ των μελϊν. Θ
αξιολόγθςθ του φακζλου και τθσ ατομικισ ςυμβολισ των μελϊν γίνεται ςε τομείσ
και με κριτιρια και διαδικαςίεσ που αναφζρουμε παρακάτω.
Β. Δεφτερο Σχιμα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων: Το κζμα
καταμερίηεται ςε υπο-κζματα και κάκε υπο-κζμα εξετάηεται αυτοτελϊσ από μία ι
δφο ομάδεσ, οι οποίεσ ζχουν τακτζσ ςυναντιςεισ Ολομζλειασ με τθ ςυμμετοχι όλων
των ομάδων.
α. Συνεδριάςεισ τθσ Ολομζλειασ του «Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ»: Κατά τθν
ζναρξθ, αλλά και κατά διαςτιματα, όταν θ ανάγκθ το επιβάλλει, ο εκπαιδευτικόσ
οργανϊνει ςυνεδρίεσ Ολομζλειασ του Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ, για να ςυηθτιςουν
κοινά ηθτιματα, όπωσ είναι θ τελικι διαμόρφωςθ του κζματοσ, των υπο-κεμάτων
και των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων, ο χωριςμόσ των μακθτϊν ςε ομάδεσ, ανάκεςθ
υπο-κζματοσ ςτισ ομάδεσ, ο τετράμθνοσ προγραμματιςμόσ των ομάδων, οι τρόποι
επιλογισ, διαμόρφωςθσ και αξιοποίθςθσ των πθγϊν και των εργαλείων για τθ
ςυλλογι δεδομζνων και τθν επεξεργαςία τουσ και θ επίλυςθ προβλθμάτων
λειτουργικότθτασ τθσ ομάδασ.

β. Θζμα και ζργο τθσ ομάδασ: Οι ομάδεσ δεν αναλαμβάνουν να επεξεργαςκοφν
όλεσ τισ διαςτάςεισ του κζματοσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, αλλά το κζμα χωρίηεται
ςε δφο, τρία ι περιςςότερα υπο-κζματα με ςυγγενείσ διαςτάςεισ ςε κάκε υποκζμα. Το ςχιμα αυτό προςφζρεται για κζματα μεγάλθσ ευρφτθτασ, τα οποία
αναλφει ςε υπο-κζματα ςυγκεκριμζνθσ επιςτθμονικισ ειδικότθτασ. Για παράδειγμα,
ζνα κζμα ςχετικό με τισ εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ μπορεί να χωριςτεί ςε αρκετά υποκζματα, όπωσ για παράδειγμα (α)

θ διάκριςθ ςε παράνομεσ και νόμιμεσ
43

εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ και οι κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ και επιπτϊςεισ τθσ
διάκριςθσ, (β) θ χθμεία των νόμιμων ι/και παράνομων εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και
θ χριςθ τουσ ςτθ φαρμακολογία, (γ) οι επιδράςεισ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό και
ψυχιςμό

των νόμιμων ι/και παράνομων εξαρτθςιογόνων ουςιϊν και

(δ) οι

διαδικαςίεσ και οι φορείσ απεξάρτθςθσ από τισ νόμιμεσ ι/και παράνομεσ
εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ.

Ραρομοίωσ, το ςχιμα μπορεί να εφαρμοςκεί και ςε

μικρότερθσ ζκταςθσ και μεγαλφτερθσ ομοιογζνειασ κζματα, όπωσ είναι, για
παράδειγμα, το κζμα «κλίμα και κλιματικι αλλαγι», το οποίο μπορεί να χωριςτεί
ςτα υπο-κζματα (α) κλίμα, κλιματικζσ ηϊνεσ και πϊσ διαμορφϊνονται, (β)
παράγοντεσ

που

επθρεάηουν

τισ

αλλαγζσ

ςτο

κλίμα

και

(γ)

τισ

μεςο/μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ από τισ αλλαγζσ αυτζσ ςτθ χϊρα μασ. Οι ομάδεσ
αναλαμβάνουν από ζνα υπο-κζμα και το επεξεργάηονται αυτόνομα και αυτοτελϊσ.
Αν τα υποκζματα είναι περιςςότερα από τισ ομάδεσ, τότε κάποιεσ
αναλαμβάνουν περιςςότερα του ενόσ, αλλά μικρότερα, υπο-κζματα που αφοροφν
ςε ςυγγενείσ διαςτάςεισ.
Ζργο κάκε ομάδασ

είναι από τθν πρϊτθ ακόμθ ςυνάντθςθ: (α) να

εξειδικεφςει με βάςθ το κζμα τθσ τον γενικότερο προγραμματιςμό του Τμιματοσ
Ενδιαφζροντοσ για τον χρόνο, τισ δραςτθριοτιτεσ, τισ μεκόδουσ και τα μζςα, (β) να
πραγματοποιιςει τθν ζρευνα ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό και (γ) να
δθμιουργιςει ζναν φάκελο ερευνθτικισ εργαςίασ που κα προςεγγίηει περιγραφικά,
ερμθνευτικά και κριτικά το δικό τθσ υπο-κζμα.
γ. Οι ρόλοι μελϊν και υποομάδων: Τα μζλθ των ομάδων αναλαμβάνουν εκ
περιτροπισ και κατά περίπτωςθ τουσ αναγκαίουσ για τθ λειτουργικότθτα τθσ
ομάδασ ρόλουσ (ςυντονιςτι, γραμματζα, χειριςτι Θ/Υ κλπ). Θ ανάκεςθ ρόλων
βοθκά ςτθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του ςυλλογικοφ ζργου τθσ ομάδασ και
ςτθν κατά το δυνατόν μεγαλφτερθ ενεργοποίθςθ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ(βλ.
Ματςαγγοφρασ 2000:77). Οι υποομάδεσ αναλαμβάνουν να αναηθτιςουν και να
προςκομίςουν

υλικό

προσ

επεξεργαςία

ςτθν

τάξθ,

ανάλογα

με

τον

προγραμματιςμό. Κατά κανόνα, οι υποομάδεσ αναμζνεται να κάνουν το
μεγαλφτερο μζροσ ι και ολόκλθρθ τθ ςυλλογι των δεδομζνων εντόσ τάξθσ και
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εντόσ των ωρϊν τθσ ηϊνθσ του ωρολογίου προγράμματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν
Ερευνθτικι Εργαςία, ενϊ είναι δυνατόν να κάνουν και εκτόσ τάξθσ και ωρολογίου
προγράμματοσ μζροσ τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων

και τθσ προεργαςίασ του

πρωτογενοφσ υλικοφ.
Τα μζλθ διατθροφν το προςωπικό τουσ θμερολόγιο και ενθμερϊνουν τον
ατομικό τουσ φάκελο με αντίγραφα και παραςτατικά των εργαςιϊν που κάνουν,
τθσ ατομικι ςτουσ ζκκεςθσ, που αναφζραμε, των αυτο-/ετερο-αξιολογιςεων των
μελϊν και τθσ ομάδασ τουσ και ότι άλλο ςχετικό με τθ δικι τουσ ςυμβολι ςτο κοινό
ζργο τθσ ομάδασ. Στο τζλοσ του τετραμινου υποβάλλουν το προςωπικό τουσ
θμερολόγιο και τον ατομικό τουσ φάκελο ςτουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ, για
να τα λάβουν υπόψθ τουσ κατά τθν ατομικι βακμολόγθςθ των μελϊν.

ο

ο

1 Υπο-κζμα
θ
1 Ομάδα & Υποομάδεσ

Ρεριεχόμενο Φακζλου Ομάδασ:

1

3

2

4

α. ζκκεςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ

2 Υπο-κζμα
θ
2 Ομάδα & Υποομάδεσ

1

3

2θ Ομάδα :
2Υποδομι 4
χαλαρζσ
ςχζςεισ

για το υπο-κζμα ομάδασ
β. επιμζρουσ παραςτατικά από
τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ
γ. το τζχνθμα (εάν υπάρχει)

ο

3 Υπο-κζμα
3 Ομάδα & Υποομάδεσ
θ

γ. ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία

1

3

2

4

ο

4 Υπο-κζμα
4 Ομάδα & Υποομάδεσ
θ

1

3

4θ Ομάδα :
2Υποδομι 4

2ο Σχιμα: Επιμεριςμόσ κζματοσ ςτισ επιμζρουσ ομάδεσ
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δ. Θ ςυνεργαςία των μελϊν κάκε ομάδασ εντόσ τθσ τάξθσ: Για να διαςφαλιςκεί ο
ςυλλογικόσ χαρακτιρασ τθσ εργαςίασ, τα μζλθ και οι υποομάδεσ προςκομίηουν
ςτθν ομάδα τα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςαν και τισ προεργαςίεσ τουσ και
αλλθλοενθμερϊνονται κατάλλθλα. Θ αλλθλοενθμζρωςθ αφορά ςτο περιεχόμενο
των υπο-κεμάτων, ςτισ διαδικαςίεσ των ερευνϊν πεδίου, ςτα ερευνθτικά εργαλεία
και ςτα προβλιματα που αντιμετϊπιςαν, κακϊσ και ςτουσ τρόπουσ τθσ επίλυςισ
τουσ. Θ ςφνκεςθ των υποκεμάτων ςε μια ενιαία και ςυνεκτικι ενότθτα κα γίνεται
ςταδιακά και μεκοδικά, με τθ ςυνδρομι και τθν κακοδιγθςθ όπου χρειάηεται και
του επιβλζποντοσ εκπαιδευτικοφ, κυρίωσ με τθν αναηιτθςθ κοινϊν τόπων,
αλλθλουχιϊν και ςχζςεων αιτιότθτασ, προκειμζνου να προκφψει μια ςυνολικι
ζκκεςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ με εςωτερικι ςυνοχι. Οι διεργαςίεσ που κα
ςυνκζτουν τα υπο-κζματα χρειάηεται να γίνονται ςτο πλαίςιο του τρίωρου, μζςα
ςτθν τάξθ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ςυνεργαςία όλων των μελϊν και θ
παραγωγι ενόσ γνιςια ςυνεργατικοφ προϊόντοσ, που κα είναι ζργο των μακθτϊν
και τθσ εποπτείασ των εκπαιδευτικϊν. Ο όροσ αυτόσ αφορά ςε όλα τα εναλλακτικά
ςχιματα.

ε. Οι ςχζςεισ κάκε ομάδασ με τισ υπόλοιπεσ: Οι ομάδεσ ςυναντϊνται ςε Ολομζλεια,
για να παρουςιάςουν τθν πορεία εξζλιξθσ του δικοφ τουσ υπο-κζματοσ και να
παρακολουκιςουν τθν πορεία εξζλιξθσ των άλλων υπο-κεμάτων. Στισ ολομζλειεσ
γίνονται διειςδυτικζσ ςυηθτιςεισ και αλλθλοενθμερϊςεισ, προκειμζνου οι
διαφορετικζσ διαςτάςεισ του κζματοσ ι τα υποκζματα ςτα οποία χωρίςτθκε, να
βρουν και να αποκαταςτιςουν τθν εςωτερικι τουσ ςυνοχι ι τθν πικανι
αλλθλουχία που τα διζπει. Γίνονται, όμωσ, και ςυηθτιςεισ που αφοροφν ςτα
εργαλεία ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων ι ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.
Για να πετφχει θ προςπάκεια των παιδιϊν να ανακαλφψουν ςυνδζςεισ,
ςυςχετίςεισ ι αλλθλουχίεσ μεταξφ των υπο-κεμάτων, χρειάηεται να ακοφνε
προςεχτικά τισ παρουςιάςεισ των άλλων ομάδων, να κρατοφν ςθμειϊςεισ και να
ηθτοφν διευκρινιςεισ, όπου αυτό απαιτείται. Ζτςι, κάκε ομάδα κα προχωριςει ςτθ
ςφνκεςθ του δικοφ τθσ υπο-κζματοσ, ενςωματϊνοντασ δθμιουργικά ςτοιχεία από
τα υποκζματα των άλλων. Οι διεργαςίεσ που κα ςυνκζτουν τα υπο-κζματα
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χρειάηεται να γίνονται ςτο πλαίςιο του τρίωρου, μζςα ςτθν τάξθ, προκειμζνου να
διαςφαλίηεται θ εργαςία ωσ «ςυνεργατικό προϊόν».
ςτ. Ρροκαταρτικι παρουςίαςθ εργαςιϊν ςτθν ολομζλεια των ομάδων: Ρροσ το
τζλοσ του τετραμινου και αφοφ ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ των δεδομζνων, οι ομάδεσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν
ολομζλεια, προκειμζνου να λάβουν τισ πρϊτεσ ανατροφοδοτιςεισ από τισ
υπόλοιπεσ ομάδεσ. Οι ερωτιςεισ, κρίςεισ και προτάςεισ των άλλων ομάδων
λειτουργοφν ανατροφοδοτικά και προετοιμάηουν τισ ομάδεσ για τθν επίςθμθ
παρουςίαςι τουσ ςτο τζλοσ του τετραμινου.
η. Φάκελοσ ερευνθτικισ Εργαςίασ: Οι ομάδεσ ολοκλθρϊνουν τον φάκελο τθσ
ερευνθτικισ εργαςίασ τουσ, ο οποίοσ

εμπεριζχει: (1) τθ γραπτι «Ζκκεςθ τθσ

Ερευνθτικισ Εργαςίασ», που προςεγγίηει περιγραφικά, ερμθνευτικά και κριτικά
όλεσ τισ διαςτάςεισ του κζματόσ τουσ, εντάςςοντασ, όμωσ, και εκείνα τα ςτοιχεία
από τισ εργαςίεσ των υπόλοιπων ομάδων που κρίνουν ςκόπιμο, (2) τα ερευνθτικά
εργαλεία

και

τα

πάςθσ

φφςεωσ

παραςτατικά,

όπωσ

ςυμπλθρωμζνα

ερωτθματολόγια, φυλλάδια, πίνακεσ τα παρόμοια που αξιοποιικθκαν ςτισ
επιμζρουσ ζρευνεσ πεδίου, (3) το τζχνθμα (π.χ. εφαρμογι, ιςτότοποσ, ςυςκευι)
που πικανόν εκπόνθςαν και (δ) ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, όπωσ βίντεο,
φωτογραφίεσ, αφίςεσ, φυλλάδια, φωτογραφίεσ καταςκευϊν ι καλλιτεχνικϊν ζργων
που δθμιοφργθςαν κ.α.

θ. Ραρουςίαςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ςτθν ειδικι θμερίδα: Στο τζλοσ του
τετραμινου, το Λφκειο οργανϊνει θμερίδα, όπου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των
«Τμθμάτων Ενδιαφζροντοσ» παρουςιάηουν ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ (όπου είναι δυνατόν και κρίνεται ςκόπιμο ςτουσ γονείσ και ςε μζλθ
τθσ τοπικισ κοινότθτασ), τισ εργαςίεσ τουσ και μετά ακολουκεί ςχετικι ςυηιτθςθ. Θ
ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, ο λόγοσ των μακθτϊν και θ
ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυηιτθςθ με ςκζψεισ, επιχειριματα, ερωτιματα, απαντιςεισ
και απόψεισ κα αποτελζςουν ζνα επιπλζον ςτοιχείο για τθν αξιολόγθςθ των
ομάδων και των μελϊν τουσ.
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κ. Αξιολόγθςθ: Θ αξιολόγθςθ του ομαδικοφ ζργου γίνεται με βάςθ τον φάκελο τθσ
ομάδασ και ςτθ ςυνζχεια κακορίηεται και ο ατομικόσ βακμόσ των μελϊν. Θ
αξιολόγθςθ του φακζλου και τθσ ατομικισ ςυμβολισ των μελϊν γίνεται με τισ
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ, που αναφζρουμε ςτθ ςυνζχεια.

Γ. Τρίτο Σχιμα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων: Το κζμα
καταμερίηεται ςε δφο υπο-κζματα, οι ομάδεσ αναλαμβάνουν ζνα υπο-κζμα και
ςυνεργάηονται ανά δφο ομάδεσ με διαφορετικά κζματα, για να εντοπίςουν

τουσ

«κοινοφσ» τόπουσ» των δφο υποκεμάτων.
α. Συνεδριάςεισ τθσ Ολομζλειασ του «Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ»: Κατά τθν
ζναρξθ, αλλά και κατά διαςτιματα, όταν θ ανάγκθ το επιβάλλει, ο εκπαιδευτικόσ
οργανϊνει ςυνεδρίεσ Ολομζλειασ του Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ, για να ςυηθτιςουν
κοινά ηθτιματα, όπωσ είναι θ τελικι διαμόρφωςθ του κζματοσ, των υπο-κεμάτων
και των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων, ο χωριςμόσ των μακθτϊν ςε ομάδεσ, ανάκεςθ
υπο-κζματοσ ςτισ ομάδεσ, ο τετράμθνοσ προγραμματιςμόσ των ομάδων, οι τρόποι
επιλογισ, διαμόρφωςθσ και αξιοποίθςθσ των πθγϊν και των εργαλείων για τθ
ςυλλογι δεδομζνων και τθν επεξεργαςία τουσ και θ επίλυςθ προβλθμάτων
λειτουργικότθτασ τθσ ομάδασ.
β. Θζμα και ζργο τθσ ομάδασ: Οι ομάδεσ δεν αναλαμβάνουν να επεξεργαςκοφν
όλεσ τισ διαςτάςεισ του κζματοσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, αλλά το κζμα χωρίηεται
ςε δφο υπο-κζματα, που κινοφνται ςε δφο διακριτά μεταξφ τουσ πεδία, όπωσ είναι
για παράδειγμα το φυςικό και το κοινωνικό, και κάκε ομάδα αναλαμβάνει ζνα από
τα δφο υπο-κζματα. Για παράδειγμα,

κζματα ςχετικά με τθν μόλυνςθ του

περιβάλλοντοσ μποροφν να εξεταςκοφν (α) από τθ χθμικι τουσ διάςταςθ και (β) τθ
διάςταςθ των κοινωνικϊν πρακτικϊν και επιπτϊςεων.
Ραρομοίωσ, και το κζμα των εξαρτιςιογόνων

ουςιϊν, που αναφζραμε

παραπάνω, μπορεί να προςεγγιςτεί (α) από τθ χθμικι και βιολογικι του πλευρά και
(β) από τθν κοινωνικι, οικονομικι και εκπαιδευτικι (πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ)
πλευρά. Θ πρϊτθ και θ τρίτθ ομάδα αναλαμβάνουν το πρϊτο υπο-κζμα και θ
δεφτερθ και τζταρτθ ομάδα το δεφτερο υπο-κζμα. Οι ομάδεσ επεξεργάηονται
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αυτοτελϊσ το υπο-κζμα τουσ και ςυνεργάηονται ανά ηεφγθ (θ 1θ με τθ 2θ και θ 3θ με
τθ 4θ) για να εντοπίςουν τα ςθμεία τομισ ι τουσ «κοινοφσ τόπουσ» των δφο υποκεμάτων. Ζργο, λοιπόν, κάκε ομάδασ είναι: (α) να ολοκλθρϊςει τθν ζρευνα και να
δθμιουργιςει ζναν φάκελο που κα προςεγγίηει περιγραφικά, ερμθνευτικά και
κριτικά το δικό τθσ υπο-κζμα (ςτο φυςικό ι ςτο κοινωνικό πεδίο) και (β) να
ςυνεργαςκεί με τθν άλλθ ομάδα με το διαφορετικό υπο-κζμα για να αναηθτιςουν
τισ μεταξφ των δφο υπο-κεμάτων διαςυνδζςεισ και να εντάξει ςτον φάκελο τα
ςτοιχεία διαςφνδεςθσ που κρίνει ότι ςχετίηονται με το δικό τθσ υπο-κζμα. Είναι
αυτονόθτο πωσ αυτόσ ο τρόποσ διαχείριςθσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ενδείκνυται
περιςςότερο ςε διακεματικισ φφςθσ κζματα, όπωσ για παράδειγμα «φυςικό και
ανκρωπογενζσ περιβάλλον: ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ».
γ. Οι υποομάδεσ και οι ρόλοι των μελϊν τθσ: Τα μζλθ των υποομάδων
αναλαμβάνουν εκ περιτροπισ και κατά περίπτωςθ τουσ αναγκαίουσ για τθ
λειτουργικότθτα τθσ ομάδασ ρόλουσ (ςυντονιςτι, γραμματζα, χειριςτι Θ/Υ κλπ). Θ
ανάκεςθ ρόλων βοθκά ςτθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του ςυλλογικοφ ζργου
τθσ ομάδασ και ςτθν κατά το δυνατόν μεγαλφτερθ ενεργοποίθςθ όλων των μελϊν
τθσ ομάδασ (βλ. Ματςαγγοφρασ 2000:77). Οι υποομάδεσ αναλαμβάνουν να
αναηθτιςουν και να προςκομίςουν υλικό προσ επεξεργαςία ςτθν τάξθ, ανάλογα με
τον προγραμματιςμό. Κατά κανόνα, οι υποομάδεσ αναμζνεται να κάνουν το
μεγαλφτερο μζροσ ι και ολόκλθρθ τθ ςυλλογι των δεδομζνων εντόσ τάξθσ και
εντόσ των ωρϊν τθσ ηϊνθσ του ωρολογίου προγράμματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν
ερευνθτικι εργαςία, ενϊ είναι δυνατόν να κάνουν και εκτόσ τάξθσ και ςχετικι
προεργαςία του πρωτογενοφσ υλικοφ.
Τα μζλθ διατθροφν το προςωπικό τουσ θμερολόγιο και ενθμερϊνουν τον
ατομικό τουσ φάκελο με αντίγραφα και παραςτατικά των εργαςιϊν που κάνουν,
τθσ ατομικι ςτουσ ζκκεςθσ, που αναφζραμε, των αυτο-/ετερο-αξιολογιςεων των
μελϊν και τθσ ομάδασ τουσ και ότι άλλο ςχετικό με τθ δικι τουσ ςυμβολι ςτο κοινό
ζργο τθσ ομάδασ. Στο τζλοσ του τετραμινου υποβάλλουν το προςωπικό τουσ
θμερολόγιο και τον ατομικό τουσ φάκελο ςτουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ, για
να τα λάβουν υπόψθ τουσ κατά τθν ατομικι βακμολόγθςθ των μελϊν.
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δ. Θ ςυνεργαςία των μελϊν κάκε ομάδασ εντόσ τθσ τάξθσ: Για να διαςφαλιςκεί ο
ςυλλογικόσ χαρακτιρασ τθσ εργαςίασ, τα μζλθ και οι υποομάδεσ προςκομίηουν
ςτθν ομάδα τα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςαν και τισ προεργαςίεσ τουσ και
αλλθλοενθμερϊνονται κατάλλθλα. Θ αλλθλοενθμζρωςθ αφορά ςτο περιεχόμενο
των υπο-κεμάτων, ςτισ διαδικαςίεσ των ερευνϊν πεδίου, ςτα ερευνθτικά εργαλεία
και ςτα προβλιματα που αντιμετϊπιςαν, κακϊσ και ςτουσ τρόπουσ τθσ επίλυςισ
τουσ. Θ ςφνκεςθ των υποκεμάτων ςε μια ενιαία και ςυνεκτικι ενότθτα κα γίνεται
ςταδιακά και μεκοδικά, κυρίωσ με τθν αναηιτθςθ κοινϊν τόπων, αλλθλουχιϊν και
ςχζςεων αιτιότθτασ, προκειμζνου να προκφψει μια ςυνολικι ζκκεςθ τθσ
Ερευνθτικισ Εργαςίασ με εςωτερικι ςυνοχι. Ιδιαίτερα πρζπει να απαςχολιςει τθν
ομάδα θ προετοιμαςία για τθ ςυνεργαςία τθσ με τθν ομάδα του άλλου υποκζματοσ και θ αξιοποίθςθ του κοινοφ προϊόντοσ. Οι διεργαςίεσ που κα ςυνκζτουν
τα υπο-κζματα χρειάηεται να γίνονται ςτο πλαίςιο του τρίωρου, μζςα ςτθν τάξθ,
προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ςυνεργαςία όλων των μελϊν και θ παραγωγι ενόσ
γνιςια ςυνεργατικοφ προϊόντοσ, που κα είναι ζργο των μακθτϊν και τθσ εποπτείασ
των εκπαιδευτικϊν. Ο όροσ αυτόσ αφορά ςε όλα τα εναλλακτικά ςχιματα.
1ο Υπο-κζμα
1θ Ομάδα & Υποομάδεσ

Ρεριεχόμενο Φακζλου Ομάδασ:

2ο Υπο-κζμα
2θ Ομάδα & Υποομάδεσ

1

3

1

3

2

4

2

4

α. ζκκεςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ
για υπο-κζμα ομάδασ και για τον
«κοινό τόπο» των δφο υπο-κεμάτων.
β. επιμζρουσ παραςτατικά από
τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ

1ο Υπο-κζμα
3 Ομάδα & Υποομάδεσ
θ

γ. το τζχνθμα (εάν υπάρχει)
γ. ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία

2ο Υπο-κζμα
4 Ομάδα & Υποομάδεσ
θ

1

3

1

3

2

4

2

4
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3ο Σχιμα: Επιμεριςμόσ κζματοσ ςε δφο υπο-κζματα και ανάκεςι τουσ ςε ηεφγθ ομάδων

ε. Οι ςχζςεισ κάκε ομάδασ με τισ υπόλοιπεσ: Ππωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, το
παρόν ςχιμα προβλζπει ςτενι ςυνεργαςία των ομάδων ανά δφο, προκειμζνου να
διερευνιςουν τα ςθμεία επαφισ που προκφπτουν από τα ερευνθτικά δεδομζνα των
δφο υποκεμάτων. Τα ςθμεία διαςφνδεςθσ των δφο υπο-κεμάτων, μετά τθν διομαδικι ςυνεργαςία, τα εντάςςει κάκε ομάδα με τον δικό τθσ τρόπο ωσ τελευταία
ενότθτα ςτθν ερευνθτικι ζκκεςι τθσ. Θ ςυνεργαςία μεταξφ δφο ομάδων αποτελεί
το χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του ςχιματοσ αυτοφ και χρειάηεται να γίνεται ςτο
πλαίςιο του τρίωρου, μζςα ςτθν τάξθ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ εργαςία, ωσ
«ςυνεργατικό προϊόν». Ο όροσ αυτόσ αφορά ςε όλα τα εναλλακτικά ςχιματα.

ςτ. Ρροκαταρτικι παρουςίαςθ εργαςιϊν ςτθν ολομζλεια των ομάδων: Ρροσ το
τζλοσ του τετραμινου και αφοφ ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ των δεδομζνων, οι ομάδεσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ ςτθν
ολομζλεια, προκειμζνου να λάβουν τισ πρϊτεσ ανατροφοδοτιςεισ από τισ
υπόλοιπεσ ομάδεσ. Οι ερωτιςεισ, κρίςεισ και προτάςεισ των άλλων ομάδων
λειτουργοφν ανατροφοδοτικά και προετοιμάηουν τισ ομάδεσ για τθν επίςθμθ
παρουςίαςι τουσ ςτο τζλοσ του τετραμινου. Οι εργαςίεσ των ςυνεργαηόμενων
ομάδων παρουςιάηονται διαδοχικά, για να είναι εφκολο ςτισ ομάδεσ να
παρουςιάςουν ςτθν ολομζλεια τα ςθμεία επαφισ των δφο υπο-κεμάτων.

η. Φάκελοσ Ερευνθτικισ εργαςίασ: Οι ομάδεσ ολοκλθρϊνουν τον φάκελο τθσ
ερευνθτικισ εργαςίασ τουσ, ο οποίοσ

εμπεριζχει: (1) τθ γραπτι «Ζκκεςθ τθσ

Ερευνθτικισ Εργαςίασ», που προςεγγίηει περιγραφικά, ερμθνευτικά και κριτικά
όλεσ τισ διαςτάςεισ του κζματόσ τουσ, εντάςςοντασ, όμωσ, και εκείνα τα ςτοιχεία
από τισ εργαςίεσ των υπόλοιπων ομάδων που κρίνουν ςκόπιμο, (2) τα ερευνθτικά
εργαλεία

και

τα

πάςθσ

φφςεωσ

παραςτατικά,

όπωσ

ςυμπλθρωμζνα
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ερωτθματολόγια, φυλλάδια, πίνακεσ τα παρόμοια που αξιοποιικθκαν ςτισ
επιμζρουσ ζρευνεσ πεδίου, (3) το τζχνθμα (π.χ. εφαρμογι, ιςτότοποσ, ςυςκευι)
που πικανόν εκπόνθςαν και (δ) ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, όπωσ βίντεο,
φωτογραφίεσ, αφίςεσ, φυλλάδια, φωτογραφίεσ καταςκευϊν ι καλλιτεχνικϊν ζργων
που δθμιοφργθςαν κ.α.

θ. Ραρουςίαςθ ομαδικϊν εργαςιϊν ςτθν ειδικι θμερίδα: Στο τζλοσ του
τετραμινου, το Λφκειο οργανϊνει θμερίδα, όπου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των
«Τμθμάτων Ενδιαφζροντοσ» παρουςιάηουν ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ, (όπου είναι δυνατόν και κρίνεται ςκόπιμο ςτουσ γονείσ και ςε
μζλθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ) τισ εργαςίεσ τουσ και μετά ακολουκεί ςχετικι
ςυηιτθςθ. Θ ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, ο λόγοσ των μακθτϊν
και θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυηιτθςθ με ςκζψεισ, επιχειριματα, ερωτιματα.
απαντιςεισ και απόψεισ κα αποτελζςουν ζνα επιπλζον ςτοιχείο για τθν αξιολόγθςθ
των ομάδων και των μελϊν τουσ.

κ. Αξιολόγθςθ Ομάδασ και μελϊν: Θ αξιολόγθςθ του ομαδικοφ ζργου γίνεται με
βάςθ τον φάκελο τθσ ομάδασ και ςτθ ςυνζχεια κακορίηεται και ο ατομικόσ βακμόσ
των μελϊν. Θ αξιολόγθςθ του φακζλου και τθσ ατομικισ ςυμβολισ των μελϊν
γίνεται ςε τομείσ και με κριτιρια και διαδικαςίεσ που αναφζρουμε παρακάτω.
Δ. Τζταρτο Σχιμα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων: Το κζμα
προςεγγίηεται μζςω ενόσ κριτικά ερμθνευτικοφ κφκλου ςε τζςςερισ φάςεισ, από
τρεισ ομάδεσ και τθν ολομζλειά τουσ(Ρρόταςθ Κων. Σχίηα)
α. Συνεδριάςεισ τθσ Ολομζλειασ του «Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ»: Κατά τθν
ζναρξθ, αλλά και κατά διαςτιματα, όταν θ ανάγκθ το επιβάλλει, ο εκπαιδευτικόσ
οργανϊνει ςυνεδρίεσ Ολομζλειασ του Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ, για να ςυηθτιςουν
κοινά ηθτιματα, όπωσ είναι θ τελικι διαμόρφωςθ του κζματοσ, των υπο-κεμάτων
και των ερωτθμάτων, ο χωριςμόσ των μακθτϊν ςε ομάδεσ, ο τετράμθνοσ
προγραμματιςμόσ των ομάδων, οι τρόποι επιλογισ, διαμόρφωςθσ και αξιοποίθςθσ
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των πθγϊν και των εργαλείων για τθ ςυλλογι δεδομζνων και τθν επεξεργαςία τουσ
και θ επίλυςθ προβλθμάτων λειτουργικότθτασ τθσ ομάδασ.

β. Το ζργο των μακθτϊν και των μακθτριϊν του «Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ»:
Αυτό το ςχιμα Ερευνθτικισ Εργαςίασ δεν διακρίνει το κζμα ςε υποκζματα.
Αντίκετα, το προςεγγίηει ςτθ ςυνολικι του κεϊρθςθ, δομι και κεμελίωςθ, μζςω
τεςςάρων φάςεων. Ζτςι, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ -μετά τθ ςυγκρότθςι τουσ ςε
τρεισ ομάδεσ- ςυνεργάηονται προκειμζνου να διατρζξουν παράλλθλα όλεσ τισ
φάςεισ τθσ εξζλιξθσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ. Ενϊ, ςε τακτά διαςτιματα α)
παρουςιάηουν ςτθν Ολομζλεια τισ ςκζψεισ, τισ «μαρτυρίεσ», τα ςυμπεράςματα και
τισ ερμθνείεσ που ςυνκζτουν το νόθμα κάκε φάςθσ β) παρακολουκοφν τισ
παρουςιάςεισ των άλλων και γ) ςυνομιλοφν, προκειμζνου να αναηθτιςουν ζνα νζο,
περιςςότερο διειςδυτικό νόθμα και να ςυνεχίςουν ςτθν επόμενθ φάςθ.
Ζργο, λοιπόν, των μακθτϊν και των μακθτριϊν του «Τμιματοσ
Ενδιαφζροντοσ» είναι να δθμιουργιςουν -μζςω επαναλαμβανόμενων ςυνομιλιϊν
ςτισ τρεισ ομάδεσ και ςτθν Ολομζλεια- τθν πλοφςια «εικόνα» του ηθτιματοσ που
πραγματεφονται, προκειμζνου να το ερμθνεφςουν κριτικά και αυτοκριτικά και να
προτείνουν δθμιουργικζσ δράςεισ και παρεμβάςεισ. Στθ δθμιουργία αυτισ τθσ
πλοφςιασ «εικόνασ» ςυνεργοφν οι πολλζσ πρωτογενείσ ζρευνεσ πεδίου που κάνουν
οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ.
Το ζργο του «Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ» κα ςυγκεντρϊνεται ςε ζναν
φάκελο, όπου ο περιγραφικόσ, ερμθνευτικόσ και κριτικόσ λόγοσ των μακθτϊν και
των μακθτριϊν -αποτζλεςμα επαναδρομικϊν ςυνομιλιϊν και διαβουλεφςεων ςτισ
ομάδεσ και ςτθν ολομζλεια- κα αγκαλιάηει το κζμα, χωρίσ να το κατατζμνει ςε
μζρθ που αδυνατοφν να επαναςυνδεκοφν.
Αν, για παράδειγμα θ Ερευνθτικι Εργαςία ζχει ωσ κζμα «Το Αυτοκίνθτο,
χριςεισ, καταχριςεισ και κρίςεισ», τότε οι τρεισ ομάδεσ κα δουλζψουν, παράλλθλα,
πάνω ςε δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ κα εξελίςςονται ςταδιακά και μεκοδικά μζςα
από τζςςερισ φάςεισ1: α) κα ξεκινοφν από τθν Ρρϊτθ Φάςθ -«Εγϊ και τα

1

Σχίηα, 2008α, Συςτθμικι Σκζψθ και Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ακινα, Χρ. Δαρδανόσ, Σχίηα, 2008β, E.Book, Θ
Συςτθμικι του Ραρατθρθτι ςε τζςςερισ φάςεισ, ΚΡΕ Λαυρίου
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τροχοφόρα»-, κατά τθν οποία οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τοποκετοφν τον εαυτό
τουσ ςτο κζμα, β) κα ςυνεχίηουν ςτθ Δεφτερθ -«Τα τροχοφόρα και οι
μετακινοφμενοι ςτθν πόλθ»-, κατά τθν οποία το κζμα αποκτά τισ χωρικζσ
ςυντεταγμζνεσ τθσ πόλθσ των μακθτϊν και μακθτριϊν και ςυνδζεται με τθ ηωι των
ίδιων και των ςυμπολιτϊν τουσ, γ) κα προχωροφν ςτθν Τρίτθ Φάςθ -«Θ πολιτικι
γφρω από τα τροχοφόρα»-, κατά τθν οποία ζρχονται ςτο προςκινιο οι κρατικζσ
δραςτθριότθτεσ που διαςφαλίηουν τθ μεταφορικι λειτουργία τθσ πόλθσ, ωσ
δθμόςιο αγακό και δ) κα ολοκλθρϊνονται με τθν Τζταρτθ -«Κριτικι και αυτοκριτικι
προςζγγιςθ-οι Άλλοι, Ρροτάςεισ, Δράςεισ»-, κατά τθν οποία οι μακθτζσ και οι
μακιτριεσ κα εκφζρουν κριτικό λόγο για τα τεκταινόμενα ςε τοπικό, εκνικό,
ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο και αυτοκριτικό λόγο απζναντι ςτισ δικζσ τουσ
επιλογζσ και ςτα δικά τουσ πρότυπα, ενϊ, ταυτόχρονα, κα ςτρζφουν το βλζμμα
τουσ, ςτουσ «άλλουσ», ςτουσ κιγόμενουσ, ςε όλα τα μικθ και πλάτθ τθσ γθσ.
γ. Οι ομάδεσ και οι ρόλοι των μελϊν τουσ: Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κάκε
«Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ» κα χωριςτοφν ςε τρεισ ομάδεσ εργαςίασ. Ο χωριςμόσ
των μακθτϊν και των μακθτριϊν, μπορεί να γίνει με ζναν «παιγνιϊδθ» τρόπο. Για
παράδειγμα, κα μποροφςαν οι εκπαιδευτικοί που κα αναλάβουν τθν Ερευνθτικι
Εργαςία, να αποτυπϊςουν ςε καρτελάκια τρία διαφορετικά μεταξφ τουσ ςκίτςα ςχετικά με το κζμα- και να τα μοιράςουν τυχαία ςτα παιδιά, φροντίηοντασ να
δθμιουργθκοφν τρεισ «ιςοδφναμεσ», αρικμθτικά, ομάδεσ. Οι ομάδεσ εργαςίασ κα
διατθροφν τθ ςφνκεςι τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ, κα μποροφν να
επιλζξουν ζνα «όνομα» κάκε μία και να υιοκετιςουν ζνα ςφμβολο δικισ τουσ
ζμπνευςθσ. Ο κεντρικόσ ρόλοσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτισ ομάδεσ είναι ο
ρόλοσ των ςυνομιλθτϊν, προκειμζνου να διαμορφωκεί ζνασ ςυνεργατικόσ λόγοσ. Σ’
αυτόν το ρόλο χρειάηεται να αςκθκοφν ςυνειδθτά και μεκοδικά όλοι οι μακθτζσ και
όλεσ οι μακιτριεσ του «Τμιματοσ Ενδιαφζροντοσ».
Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι
θμερολόγιο και ενθμερϊνουν τον

τα μζλθ διατθροφν το προςωπικό τουσ
ατομικό τουσ φάκελο με αντίγραφα και

παραςτατικά των εργαςιϊν που κάνουν, τθσ ατομικι ςτουσ ζκκεςθσ, που
αναφζραμε, των αυτο-/ετερο-αξιολογιςεων των μελϊν και τθσ ομάδασ τουσ και ότι
54

άλλο ςχετικό με τθ δικι τουσ ςυμβολι ςτο κοινό ζργο τθσ ομάδασ. Στο τζλοσ του
τετραμινου υποβάλλουν το προςωπικό τουσ θμερολόγιο και τον ατομικό τουσ
φάκελο ςτουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ, για να τα λάβουν υπόψθ τουσ κατά
τθν ατομικι βακμολόγθςθ των μελϊν.

δ. Θ ςυνεργαςία των μελϊν κάκε ομάδασ: Πλεσ οι ομάδεσ ςυνεργάηονται με βάςθ
κοινό «πλαίςιο προβλθματιςμοφ» κάκε φορά, κοινά παιδαγωγικά υλικά
(καρτελάκια, clip art, εικονίδια), κείμενα, ερωτθματολόγια,

κοινοφσ οδθγοφσ

ςυνζντευξθσ και κοινά φφλλα εργαςίασ για τθν ζρευνα πεδίου. Ζτςι, κάκε ηιτθμα,
ερϊτθμα, προβλθματιςμόσ ι δθμιοφργθμα, γίνεται αντικείμενο διαλόγου και
διαβοφλευςθσ, για να οδθγιςει άλλοτε ςε ζνα ολοκλθρωμζνο «τζχνθμα»τοιχογραφία του κζματοσ που πραγματεφεται και αποτυπϊνει οπτικά τθ φάςθ
εξζλιξθσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, άλλοτε ςε ζνα ςυνοπτικό κείμενο που
διαςαφθνίηει τα ηθτιματα, τα ερωτιματα, τουσ προβλθματιςμοφσ, άλλοτε ςτθν
ολοκλθρωμζνθ

παρουςίαςθ

μιασ

διδακτικισ

τεχνικισ

(παιχνίδι

ρόλων,

εννοιολογικόσ χάρτθσ, διαλογικι αντιπαράκεςθ) και άλλοτε ςε κοινωνικι δράςθ.
Αν, ωςτόςο, υπάρχουν ερωτθματολόγια ι φφλλα εργαςίασ για ζρευνεσ πεδίου, τα
οποία περιλαμβάνουν πολλζσ παραμζτρουσ ι κατθγορίεσ, τότε οι εργαςίεσ πεδίου,
θ επεξεργαςία τουσ και θ δθμιουργία πινάκων και γραφθμάτων, κα γίνεται από
ομάδεσ δφο, τριϊν ι τεςςάρων παιδιϊν τθσ ομάδασ. Θ ερμθνεία, όμωσ, των
αποτελεςμάτων κα γίνεται ςτισ ομάδεσ και κα καταλιγει ςε ζνα ςυνοπτικό κείμενο
(το κείμενο τθσ ομάδασ). Κατά τακτά χρονικά διαςτιματα και, πάντωσ, μετά τθν
ολοκλιρωςθ κάκε φάςθσ, όλα τα ςυνεργατικά δθμιουργιματα των ομάδων
παρουςιάηονται ςτθν Ολομζλεια.
ε. Οι ςχζςεισ κάκε ομάδασ με υπόλοιπεσ: Θ ςχζςθ κάκε ομάδασ τισ υπόλοιπεσ
αποτελεί ςτοιχείο αναπόςπαςτο αυτοφ του ςχιματοσ. Και, αυτό, διότι όλεσ οι
ομάδεσ από κοινοφ ςε ολομζλεια, μζςω των επαναλαμβανόμενων διαλόγων και
διαβουλεφςεων ςε διευρυμζνθ κλίμακα ςυνομιλθτϊν, ςυγκροτοφν αυτό που
αποκαλοφμε ςυνεργατικι μάκθςθ, ενϊ, ταυτόχρονα, οικοδομοφν (ςτο ίδιο το πεδίο
του διδάςκω-μακαίνω) τθ ςχζςθ του μακθτι με τον «άλλο»-ςυμμακθτι,
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ςυμμακιτρια. Με τθν παρουςίαςθ όλων των δθμιουργθμάτων ςτθν ολομζλεια και
με τουσ νζουσ περιςςότερο διειςδυτικοφσ διαλόγουσ: α) κα αποκτοφν όλα τα παιδιά
μια ςυνολικι αντίλθψθ τθσ ζρευνασ και β) κα ςυγκροτείται ο «τελικόσ» λόγοσ τθσ
Ολομζλειασ για το ερευνϊμενο ηιτθμα, με ζνα νζο, ανακεωρθμζνο και περιςςότερο
«ϊριμο» (εννοιολογικά και εκφραςτικά) κείμενο. Με τον ίδιο τρόπο, κα
ςυνεργάηονται οι ομάδεσ ςτον Θ/Υ και κα οργανϊνονται οι ολομζλειεσ είτε με τθ
βοικεια ενόσ διαδραςτικοφ πίνακα (αν υπάρχει) ι ενόσ προβολζα και μιασ οκόνθσ.
ςτ. Θ προκαταρτικι παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςτθν Ολομζλεια: Θ προκαταρτικι
παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςτθν ολομζλεια, τουλάχιςτον ς’ αυτό το ςχιμα, κα είχε
ςθμαςία για τον εκπαιδευτικό, προκειμζνου να ζχει μια επιπλζον μαρτυρία για να
αξιολογιςει το ςυνεργατικό χαρακτιρα τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ.

Ρεριεχόμενο Ομαδικοφ Φακζλου:
α) Ζκκεςθ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ςε θλεκτρονικι
(action power point) ι/και ζντυπθ μορφι με όλα τα
δθμιουργιματα των παιδιϊν
β) επιμζρουσ παραςτατικά από
τισ ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ
Ρεριεχόμενο Ατομικοφ Φακζλου:
Ζκκεςθ πρωτότυπθσ ζρευνασ
ςε θλεκτρονικι ι ζντυπθ μορφι

η. Ο Φάκελοσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ: Από τον τρόπο με τον οποίο περιγράψαμε
τθ λειτουργία των ομάδων και τθ ςχζςθ τουσ με τθν ολομζλεια, γίνεται φανερό, ότι
ςτο πλαίςιο αυτοφ του ςχιματοσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, προκφπτει ζνασ
Φάκελοσ, ο οποίοσ: α) κα περιλαμβάνει τα δθμιουργιματα (τεχνιματα, πίνακεσ,
γραφιματα, ερμθνευτικά κείμενα) των ομάδων και τθσ ολομζλειασ και β) κα ζχει
άλλοτε μορφι θλεκτρονικι, με βάςθ ζνα action power point (Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ:
Αυτοκίνθτο, Κινθτό Τθλζφωνο) άλλοτε ζντυπθ ( Εργαςίεσ: Μόδα, Γεωργία).
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θ. Θ παρουςίαςθ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν ςε ειδικι θμερίδα: Στο τζλοσ του
τετραμινου, το Λφκειο οργανϊνει θμερίδα, όπου οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των
«Τμθμάτων Ενδιαφζροντοσ» παρουςιάηουν ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ, (όπου είναι δυνατόν και κρίνεται ςκόπιμο ςτουσ γονείσ και ςε
μζλθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ) τισ εργαςίεσ τουσ και μετά ακολουκεί ςχετικι
ςυηιτθςθ. Θ ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, ο λόγοσ των μακθτϊν
και θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυηιτθςθ με ςκζψεισ, επιχειριματα, ερωτιματα,
απαντιςεισ και απόψεισ, κα αποτελζςουν ζνα επιπλζον ςτοιχείο για τθν
αξιολόγθςθ των ομάδων και των μελϊν τουσ.
κ. Θ αξιολόγθςθ Ομάδασ και Μελϊν
Α) Βακμόσ από τθν Ερευνθτικι Εργαςία, με βάςθ τθν «ομαδοςυνεργατικότθτα».
Ο Φάκελοσ που κα κατακζςει το «Τμιμα Ενδιαφζροντοσ» αυτοφ του ςχιματοσ, κα
αξιολογείται ωσ ςυλλογικό δθμιοφργθμα και κα δίνει ςε κάκε μακθτι και κάκε
μακιτρια τον βακμό που του/τθσ αναλογεί και κα προκφπτει από τισ παρατθριςεισ
των εκπαιδευτικϊν που κα το αναλάβουν, όπωσ αναλυτικότερα αναφζρουμε ςτο
Τρίτο Κεφάλαιο. Συνοπτικά, οι παρατθριςεισ τουσ κα αφοροφν:
α) ςτθ ςυμμετοχι των μελϊν ςτθ λειτουργία των ομάδων
β) ςτθν ποιότθτα των δθμιουργθμάτων τουσ ςτα χαρτόνια εργαςίασ
γ) ςτθν ερμθνεία και τον ςχολιαςμό κειμζνων
δ) ςτθ ςυλλογι, επεξεργαςία, παρουςίαςθ και ερμθνεία των εργαςιϊν πεδίου και
ε) ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ Ολομζλειεσ με ςκζψεισ, ιδζεσ και προβλθματιςμοφσ
ςτ) ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν που κα εξελίςςουν τθν Ερευνθτικι Εργαςία.
Στθ βακμολογία τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, με βάςθ τθν «ομαδοςυνεργατικότθτα»,
κα ςυνεκτιμάται και θ τελικι παρουςίαςι τθσ.

Β) Βακμόσ με βάςθ τισ «ατομικζσ» ερευνθτικζσ πρωτοβουλίεσ.
Ο κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ζχει

κατά

βάςθ

«ομαδοςυνεργατικό» χαρακτιρα. Με αυτιν τθν ζννοια, δεν μποροφν να γίνουν
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εργαςίεσ απ’ όπου κα προκφπτει θ ατομικι αξιολόγθςθ, πριν ολοκλθρωκεί το
εγχείρθμα, αφοφ όλεσ οι ομάδεσ δουλεφουν με κοινό «πλαίςιο προβλθματιςμοφ» ι
κοινά ερευνθτικά ερωτιματα». Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγχειριματοσ, όμωσ, τα
παιδιά: α) κα ζχουν εξοικειωκεί με τον βθματιςμό «ξεκινϊ από ζνα πλαίςιο
προβλθματιςμοφ, αναηθτϊ πρωτογενείσ πλθροφορίεσ ι αναλφω το περιεχόμενο
κειμζνων, οργανϊνω τισ πλθροφορίεσ ι τα νοιματα (διακρίνω, κατθγοριοποιϊ,
ιεραρχϊ), εξάγω ςυμπεράςματα και τα ερμθνεφω κριτικά» και β)

κα ζχουν

δουλζψει ςε δραςτθριότθτεσ που εμπλζκουν τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τα
Μακθματικά, τισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ και τθ Γλϊςςα, τθν Τεχνολογία και τισ
Τζχνεσ, αςκϊντασ και αναπτφςςοντασ πολλζσ και διαφορετικζσ ικανότθτεσ
δεξιότθτεσ και ταλζντα. Με αυτιν τθν ζννοια, τα παιδιά κα είναι ςε κζςθ να
επιλζξουν, με τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν τουσ, ζνα δικό τουσ μικρό και απλό
«πλαίςιο προβλθματιςμοφ» (ςυμβατό με τα ενδιαφζροντά τουσ) και να
προχωριςουν ςε μικρζσ, απλζσ και πρωτότυπεσ «Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ» είτε μόνα
τουσ είτε ςε ομάδεσ δφο, τριϊν ι τεςςάρων ατόμων.
Οι ερευνθτικζσ αυτζσ εργαςίεσ κα μποροφν:
α) να κινοφνται ςε όποιο από τα πεδία διζτρεξε ο κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ και θ
υλοποίθςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ και
β) να εκφράηονται ςε όποια μορφι και με όποιο μζςο επικυμοφν οι ζφθβοι και οι
ζφθβεσ ερευνθτζσ και ερευνιτριεσ.
Ζτςι, κάκε παιδί, από μόνο του ι από κοινοφ με ζνα, δυο ι τρία άλλα, κα
κατακζτουν ζναν ακόμα Φάκελο, ο οποίοσ κα βακμολογείται από τουσ
εκπαιδευτικοφσ.
4ο Σχιμα: Το κζμα προςεγγίηεται μζςω ενόσ κριτικά ερμθνευτικοφ κφκλου από
τρεισ ομάδεσ και τθν ολομζλειά τουσ (Ρρόταςθ Κων. Σχίηα)
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΕΥΝΘΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ
ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ: «ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟ: ΧΘΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΧΘΣΕΙΣ, ΚΙΣΕΙΣ»
1) Να μελετθκοφν τα πρακτικά τθσ Βουλισ που αφοροφν ςε ερωτιςεισ-επερωτιςεισ αναφορικά με
τθν οδικι αςφάλεια και να γίνει κριτικι πάνω ς’ αυτζσ και ςτθν πορεία τουσ προσ αλλαγζσβελτιϊςεισ νομοκετικϊν διατάξεων.
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2) Να ςυγκεντρωκοφν «ηωντανζσ» μαρτυρίεσ για τον τρόπο μετακίνθςθσ των πολιτϊν και να
δθμιουργθκεί ζνα βίντεο που κα τισ παρουςιάηει με κριτικό τρόπο και με ςκωπτικι διάκεςθ,
επενδυμζνο με ιχουσ και ςχόλια.
3) Να δθμιουργθκεί ζνα φωτογραφικό άλμπουμ με μουςικι και ςχόλια που κα περιγράφει και κα
τοποκετείται κριτικά απζναντι ςτθν αδιαφορία των αρτιμελϊν προσ τουσ ανκρϊπουσ με αναπθρίεσ.
5) Να δθμιουργθκεί ζνα «καρτοφν» που κα παρουςιάηει τθ ςυνδρομι του αυτοκινιτου ςτο
φαινόμενο του κερμοκθπίου με ςκίτςα που κα ετοιμάςουν οι ερευνθτζσ και οι ερευνιτριεσ.
6) Θζμα που κα προκφψει από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ
ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ: «ΑΡΟ ΤΟ ΡΕΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΘΤΟ ΤΘΛΕΦΩΝΟ»
1) Να μελετθκοφν οι διάφοροι τρόποι αποτφπωςθσ του Ρεριοδικοφ Συςτιματοσ και να δθμιουργθκεί
ζνασ νζοσ, ο οποίοσ κα διατθρεί τα επιςτθμονικά δεδομζνα και κα ειςάγει ευφάνταςτεσ ιδζεσ για το
«πϊσ» κα γίνει κατανοθτι θ κατάταξθ και ομαδοποίθςθ των χθμικϊν ςτοιχείων που τον ςυγκροτοφν
και να εντοπίηονται αυτά που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι των κινθτϊν τθλεφϊνων.
2) Να μελετθκοφν οι διαφθμίςεισ των κινθτϊν τθλεφϊνων και τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ και να
ερευνθκεί ο ζμμεςοσ τρόποσ με τον οποίο προωκείται το μινυμά τουσ.
3) Να αναηθτθκοφν και να προςεγγιςτοφν κριτικά δυο αντικρουόμενεσ ζρευνεσ που αφοροφν ςτθ
«γλϊςςα των μθνυμάτων» ςτα κινθτά τθλζφωνα.
4) Να μελετθκεί διεξοδικά θ «καρδιά» του κινθτοφ τθλεφϊνου και να δθμιουργθκεί ζνα «manual»
ςε τρεισ γλϊςςεσ, ελλθνικά, αγγλικά και γαλλικά.
5) Να δθμιουργθκεί μια αφίςα με μθνφματα για τθν παιδικι εργαςία ςτα ορυχεία -απ’ όπου
προζρχονται οι πρϊτεσ φλεσ για τθν παραγωγι των κινθτϊν τθλεφϊνων- ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο. Επιπλζον, να δοκεί θ αφίςα ςτο Τμιμα
Ενδιαφζροντοσ που υλοποιεί τθν Ερευνθτικι Εργαςία «Μακθματικά Μοντζλα», προκειμζνου να
μελετθκεί (cross research)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΘΜΑΤΑ
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ΙΙΙ. Φάςεισ Διερεφνθςθσ και Χρονοδιάγραμμα Εργαςίασ των Ομάδων
Για τθν επιτυχία του όλου εγχειριματοσ, είναι απολφτωσ αναγκαίο να γίνει ςαφζσ
ςτισ ομάδεσ ποιεσ φάςεισ διερεφνθςθσ κα ακολουκιςουν και μζςα ςε ποια
χρονοδιαγράμματα. Οι φάςεισ και το περιεχόμενό τουσ ποικίλουν ανάλογα με τθ
φφςθ και τουσ ςκοποφσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ (βλ. Ματςαγγοφρασ 2000: 156,
2004: 262) και, κυρίωσ, ανάλογα με το ομαδοςυνεργατικό ςχιμα που ακολουκεί θ
ομάδα. Σε γενικζσ γραμμζσ, όμωσ, μποροφμε να ποφμε ότι είναι οι παρακάτω, που
ςυγκροτοφν ςε ενιαία διδακτικι προςζγγιςθ (α) τισ φάςεισ τθσ ερευνθτικισ
διαδικαςίασ, όπωσ είναι θ διατφπωςθ του προβλιματοσ, θ ςυλλογι και θ
επεξεργαςία των δεδομζνων, θ διατφπωςθ και ο ςχολιαςμόσ των ςυμπεραςμάτων,
και (β) τισ φάςεισ οργάνωςθσ και διεξαγωγισ ςκόπιμων ςυλλογικϊν δράςεων για
ςυγκεκριμζνο

ζργο,

όπωσ

είναι

θ

διατφπωςθ

του

κοινοφ

ςκοποφ,

ο

προγραμματιςμόσ των δράςεων και θ κατανομι ρόλων, θ υλοποίθςθ του ζργου, οι
ενδο-ομαδικζσ ςυηθτιςεισ για τθ λειτουργικότθτα τθσ ομάδασ και οι δι-ομαδικζσ
ςχζςεισ και ςυνεργαςίεσ ςε επίπεδο Ολομζλειασ όλων των μικρο-ομάδων τθσ τάξθσ.
Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ ςυλλογικοφ και ακαδθμαϊκοφ τοποκετεί τουσ μακθτζσ μζςα
ςτθν κοινωνικι διαδικαςία που παράγει και (δια-)πραγματεφεται τθ γνϊςθ, όπωσ ο
Θ. Thelen και πολλοί μεταγενζςτεροι ειδικοφ ζχουν επιςθμάνει (βλ. και Joyce, Weil
and Calhoun 2008).
Α. Ρρϊτθ Φάςθ: Γενικόσ Ρρογραμματιςμόσ ςτθν Ολομζλεια του Τμιματοσ
Ρόλος εκπαιδεστικού: Γεκηνπξγεί ή/θαη δηεπξύλεη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ γηα
ηε δηεξεύλεζε ζεκάησλ, δηεπθνιύλεη πξώηε ελεκέξσζε καζεηώλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη
ζπλδηακνξθώλεη καδί ηνπο ηνλ ζθνπό θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο θαη ηα θεληξηθά
εξσηήκαηα γηα θάζε δηάζηαζε.
Ρόλος μελών ομάδας: Πξνβιεκαηίδνληαη επί ηνπ ζέκαηνο, αλαδεηνύλ πξώηεο
πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα, ζπλδηακνξθώλνπλ ζθνπό ζέκαηνο θαη δηαηππώλνπλ ηα
αξρηθά ηνπο εξσηήκαηα.
Ρόλος διαδικτύοσ: Παξέρεη ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο
Περιβάλλον ΤΠΕ: Οη πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη θαη αλαιύνληαη (π.ρ. Diigo)
Τα Τμιματα Ενδιαφζροντοσ, που απαρτίηονται από μακθτζσ που επζλεξαν
ςυγκεκριμζνο κζμα, επιβάλλεται να πραγματοποιοφν ςυναντιςεισ Ολομζλειασ με
τθ ςυμμετοχι όλων των ομάδων τουσ, για να ςυηθτιςουν τον προγραμματιςμό
τουσ, τισ μεκόδουσ, τα μζςα, τισ πθγζσ αναηιτθςθσ δεδομζνων και τισ διαδικαςίεσ
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τθσ ζρευνασ, αλλά και τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ δυςλειτουργιϊν των ομάδων.
Ειδικότερα, όμωσ, ςτθν πρϊτθ Ολομζλειά τουσ επιβάλλεται να ςυηθτιςουν κατά
προτεραιότθτα τζςςερα ηθτιματα: (α) το κζμα και ο ςκοπόσ τθσ Ερευνθτικισ
Εργαςίασ τουσ, το οποίο πρζπει να εξειδικεφςουν ςε επιμζρουσ υπο-κζματα με
κεντρικά ερευνθτικά ερωτιματα και ςτόχουσ

ςχετιηόμενουσ τόςο με τα

ενδιαφζροντα των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν όςο και με το περιεχόμενο των
εμπλεκομζνων μακθμάτων, και δραςτθριότθτεσ και μζςα επίτευξθσ των ςτόχων, (β)
το ηιτθμα τθσ ςυγκρότθςθσ των μακθτϊν

ςε ομάδεσ και τθσ κατανομισ του

κζματοσ ςτισ ομάδεσ ςφμφωνα με τα τζςςερα εναλλακτικά ςχιματα ι παραλλαγι
τουσ, (γ)

το ηιτθμα του γενικοφ προγραμματιςμοφ των δράςεων και του

κακοριςμοφ των χρονοδιαγραμμάτων μζςα ςτα οποία πρζπει να υλοποιθκοφν οι
δράςεισ και να ολοκλθρωκεί το ζργο και (δ) το ηιτθμα των κριτθρίων και των
διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ του ςυλλογικοφ ζργου και τθσ ατομικισ ςυμβολισ κάκε
μζλουσ τόςο ςτο περιεχόμενο του ζργου όςο και ςτθ λειτουργικότθτα τθσ ομάδασ.
Λόγω τθσ κριςιμότθτασ αυτισ τθσ φάςθσ, κα ιταν ςκόπιμο εάν δεν επαρκζςει ο
χρόνοσ μιασ Ολομζλειασ, να γίνει και δεφτερθ.
Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, οι μακθτζσ πρζπει πριν τθν Ολομζλεια και μεταξφ
των δφο Ολομελειϊν να αναηθτιςουν, με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν, τισ
πρϊτεσ πλθροφορίεσ για το κζμα, ϊςτε να είναι ζτοιμοι να ςυμμετάςχουν ςτον
προςδιοριςμό του ςκοποφ τθσ εργαςίασ και ςτον κακοριςμό των κεντρικϊν
διαςτάςεων (υπο-κεμάτων) και ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ βαςικϊν ερωτθμάτων που
προωκοφν τθ βακφτερθ γνϊςθ των μακθτϊν και τουσ βοθκοφν να κατανοιςουν
φαινόμενα και καταςτάςεισ και να αιτιολογιςουν τισ απόψεισ τουσ γιϋαυτά (βλ .
Puntambekar, Stylianou and Goldstein 2007:100). Συνικωσ, οι μακθτζσ καλοφνται
να διατυπϊςουν ερωτιματα με τθ διαδικαςία τθσ ιδεοκφελλασ, τισ οποίεσ ςτθ
ςυνζχεια ταξινομοφν και ςυνκζτουν ςε κεντρικζσ ερωτιςεισ, με τθ ςυμβολι και των
εκπαιδευτικϊν, που εμπλουτίηουν και διευρφνουν τισ μακθτικζσ προτάςεισ.
Ρροσ διευκόλυνςθ του πρϊτου ηθτιματοσ, που το κεωροφμε κεμελιϊδεσ,
επιςθμαίνουμε

τα παρακάτω ςχετικά με τον τίτλο και τον υπότιτλο, τθν

επιςτθμονικι ταυτότθτα και τθ διερευνθτικι προςζγγιςθ

τθσ Ερευνθτικισ

Εργαςίασ.
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1. Τίτλοσ και Υπότιτλοσ
Ο κεντρικόσ τίτλοσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ μπορεί να

διατυπωκεί

με

διαφορετικοφσ τρόπουσ, που δεν είναι εξίςου πρόςφοροι, διότι δεν προςδιορίηουν
με τθν ίδια ςαφινεια το κζμα και τον ςκοπό τθσ ζρευνασ. Ο πρϊτοσ τρόποσ απλϊσ
ορίηει το κζμα, ο δεφτεροσ τρόποσ προβαίνει ςε μια διαπιςτωτικι διλωςθ
κυρίαρχθσ ιδζασ και ο τρίτοσ διατυπϊνει το κζμα με τθ μορφι

κεντρικοφ

ερωτιματοσ, όπωσ φαίνεται ςτα παρακάτω παραδείγματα:
1. Διλωςθ Θζματοσ: «Εκπαίδευςθ και Φτϊχεια» ι «Τα Μοτίβα ςτθ Φφςθ και ςτθν
Τζχνθ»
2. Διλωςθ Κυρίαρχθσ Ιδζασ Θζματοσ: «Η Εκπαίδευςθ Καταπολεμά τθ Φτϊχεια»
«Τα Μοτίβα τθσ Φφςθσ ωσ Επιλογι Οικονομίασ»
3. Διατφπωςθ Κεντρικοφ Ερωτιματοσ Θζματοσ: «Συμβάλλει θ Εκπαίδευςθ ςτθν
Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και πϊσ;», «Ποια Μοτίβα και Γιατί Κυριαρχοφν ςτθ
Φφςθ;».
Από τουσ τρεισ εναλλακτικοφσ τρόπουσ, προτιμότεροι είναι ο δεφτεροσ και ο
τρίτοσ. Ο δεφτεροσ, διότι ενςωματϊνει ςτθ διατφπωςθ του κζματοσ και τθν
κεντρικι ιδζα που πρζπει να διζπει όλα τα υπο-κζματα, τα ερωτιματα και τισ
δραςτθριότθτεσ. Με τθν ενςωμάτωςθ τθσ κεντρικισ ιδζασ ςτθν πραγματικότθτα
προςδιορίηεται ο κεντρικόσ ςκοπόσ τθσ ζρευνασ, που είναι θ ανάδειξθ του ρόλου
που παίηει θ εκπαίδευςθ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ. Ο τρίτοσ τρόποσ
διατφπωςθσ είναι επίςθσ ενδιαφζρων, διότι με τθ μορφι τθσ ερϊτθςθσ δθλϊνει και
το κζμα και τον ςκοπό τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ και, ταυτόχρονα, λειτουργεί ωσ
άξονασ εςωτερικισ ςυνοχισ ςτθν Ερευνθτικι Εργαςία.
Οι υπότιτλοι δθλϊνουν τθν οπτικι κεϊρθςθσ του κζματοσ και μπορεί να
ζχουν τισ εξισ μορφζσ:
1. Δίπολα μακρο-εννοιϊν που δθλϊνουν το πλαίςιο τθσ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ
α. Συνζχεια και Αλλαγι.
β. Σφγκρουςθ και Συμφιλίωςθ ι Αντικζςεισ και Συνκζςεισ
γ. Ρροςφορά και Ηιτθςθ.
δ. Δομι και Λειτουργία
ε. Εξάρτθςθ και Αυτονομία
2. Κεντρικι Ιδζα που δθλϊνει τθν εςτίαςθ των ερωτθμάτων και δραςτθριοτιτων
α. Θ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΘΣ ΤΕΧΝΘΣ: Θ τζχνθ εκφράηει τθν εποχι τθσ.
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β. ΑΘΘΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ: Οι πόλεισ είναι ηωντανοί οργανιςμοί που
αναπτφςςονται και αλλάηουν.
γ. ΑΡΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘ ΚΑΙ ΑΡΟΔΘΜΙΑ: Οι ζμβιοι οργανιςμοί
αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ επιβίωςθσ.
δ. ΘΦΑΙΣΤΕΙΑ: Δυνάμεισ καταςτροφισ και δθμιουργίασ
3. Ερϊτθμα που δθλϊνει το κεντρικό ηθτοφμενο ζρευνασ
Θ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Ροιεσ κοινωνικο-οικομομικζσ αλλαγζσ
ςυνζβαλλαν ςτθν εξζλιξι τουσ;
Οι τίτλοι των επιμζρουσ διαςτάςεων (υπο-κεμάτων) τθσ Ερευνθτικισ
Ζκκεςθσ, που κα ςυγγράψει θ ομάδα και κα εντάξει ςτον ομαδικό φάκελο για τθν
αξιολόγθςι τθσ,

είναι καλό από διδακτικισ πλευράσ να υποδθλϊνουν τθν

επαγωγικι διαδικαςία μετάβαςθσ από τισ άμεςεσ παρατθριςεισ, τισ προςωπικζσ
εμπειρίεσ και τισ ςτάςεισ ςτισ γενικζσ αρχζσ και γενικεφςεισ, όταν πρόκειται για τον
φυςικό κόςμο, και ςτισ νόρμεσ, ςτουσ κεςμιςμζνουσ κανόνεσ, τα πρότυπα και τισ
αξίεσ, όταν πρόκειται για τον κοινωνικό κόςμο.
2. Επιςτθμολογικι Ταυτότθτα
Ππωσ και αν διατυπωκοφν ο τίτλοσ και ο υπότιτλοσ του κζματοσ, ο ςκοπόσ τα
ερωτιματα και οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ, πάντα κα υπάρχουν
ςυνδζςεισ με τουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ που διδάςκονται ςτο ςχολείο. Ζτςι, ςε
κάκε Ερευνθτικι Εργαςία χρειάηεται να επιςθμαίνονται οι ςυνδζςεισ και οι
αναφορζσ, προκειμζνου να μποροφν οι μακθτζσ να αναγνωρίηουν ζννοιεσ,
καταςτάςεισ ι γεγονότα που μπορεί να αναφζρονται ςτα ςχολικά τουσ βιβλία μζςα
ςτισ δραςτθριότθτεσ που κα εφαρμόςουν ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ καινοτόμου
παιδαγωγικισ δράςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, αναγράφονται τα επιςτθμονικά πεδία,
τα επιμζρουσ μακιματα και οι ςυγκεκριμζνεσ ενότθτζσ τουσ που εμπλζκονται ςτθ
διεπιςτθμονικι μελζτθ του κζματοσ. Υπενκυμίηουμε ότι οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ
πρζπει να ςυνδζουν άμεςα τα διδαςκόμενα μακιματα με καταςτάςεισ τθσ φυςικισ
και κοινωνικισ πραγματικότθτασ και θ αναφορά των διδαςκόμενων μακθμάτων και
ενοτιτων βοθκά τθν ανάδειξθ αυτϊν των διαςυνδζςεων.
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3. Διερευνθτικι Ρροςζγγιςθ
Για τθ μελζτθ του κζματοσ αξιοποιοφνται ποςοτικζσ και ποιοτικζσ μζκοδοι ζρευνασ
κακϊσ και οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν οι εμπλεκόμενεσ επιςτιμεσ ςτθ
διερεφνθςθ των ηθτθμάτων τουσ. Να επιςθμάνουμε ότι ςτθ λογικι τθσ
διερευνθτικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ οι μακθτζσ αναμζνεται να λειτουργιςουν
ωσ «μικροί ερευνθτζσ», αξιοποιϊντασ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ και μεκοδολογίεσ που
ζχουν μάκει ςτο πλαίςιο των διδαςκόμενων μακθμάτων (βλ. Steinberg and Kincheloe
1998, Kellett 2005). Αυτι τθν παιδαγωγικι αντίλθψθ εκφράηει και Το Νζο Σχολείο,
που ςθμειϊνει(ςελ. 10): Ο Μαθητήσ γίνεται μικρόσ «ερευνητήσ» και αποκτά
ποιότθτα και ταχφτθτα ςτθν ανάλυςθ και ςτθ ςκζψθ, επάρκεια ςτθ χριςθ τθσ

ψθφιακισ τεχνολογίασ ϊςτε με κριτικι ικανότθτα να μπορεί να επιλζγει μζςα από
τθν πλθκϊρα πλθροφοριϊν και γνϊςεων που ζχει πλζον ςτθν διάκεςθ του.
Ζτςι, ςε κάκε διάςταςθ του κζματοσ θ διερεφνθςθ λαμβάνει τθν παρακάτω μορφι
ι κάποια παρόμοιά τθσ:
(1) Ερευνθτικό ερϊτθμα,
(2) Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του ερωτιματοσ,
(3) Δραςτθριότθτεσ ςυλλογισ ερευνθτικϊν δεδομζνων και επεξεργαςίασ τουσ προσ
απάντθςθ του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ,
4) Συμπζραςμα διερεφνθςθσ και ςυςχζτιςι του με ερευνθτικό ερϊτθμα και
(5) Κριτικι αποτίμθςθ του ςυμπεράςματοσ με επιςτθμονικά, κοινωνικο-πολιτικά και
θκικά κριτιρια.
Σε αυτό το πλαίςιο με αφετθρία τα ερευνθτικά ερωτιματα ο βθματιςμόσ
κάκε δραςτθριότθτασ κα οδθγεί μεκοδικά και ςταδιακά τουσ μακθτζσ να ςυλλζξουν
μαρτυρίεσ, να τισ αναλφςουν και να τισ ερμθνεφςουν κριτικά, να καταλιξουν ςε
ςυμπεράςματα και να διαμορφϊςουν τεκμθριωμζνεσ κζςεισ για τα ερευνθτικά
ερωτιματα, τισ οποίεσ και να υποςτθρίηουν με βάςθ τα δεδομζνα τουσ.

Οι

δραςτθριότθτεσ αυτζσ πρζπει πάντα να ολοκλθρϊνονται με τθν αναηιτθςθ των
επιςτθμονικϊν, των κοινωνικϊν και των θκικϊν προεκτάςεων που αναδφονται, οι
οποίεσ με τθ ςειρά τουσ

κα δίνουν απαντιςεισ ςτα ερωτιματα αυτά ι κα

δθμιουργοφν νζεσ προοπτικζσ κζαςισ τουσ.

64

Υπενκυμίηουμε ότι ο βακμόσ κακοδιγθςθσ τθσ ομάδασ από τον
εκπαιδευτικό μπορεί να ποικίλει και το ςυνεχζσ τθσ κακοδιγθςθσ ξεκινάει από τισ
απολφτωσ ελεγχόμενεσ μορφζσ διερεφνθςθσ και ολοκλθρϊνεται με τελείωσ
ακακοδιγθτεσ μορφζσ διερεφνθςθσ, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει(βλ. Herron 1971,
Hmelo-Silver, Duncan and Chinn 2007).
Τζλοσ, επιςθμαίνουμε ότι όποια και να είναι θ επιλογι του βακμοφ
κακοδιγθςθσ και του κζματοσ τθσ διερεφνθςθσ, οι εκπαιδευτικοί πρζπει να
διαςφαλίηουν αρμονικά ςτισ ομάδεσ τθ χαρά τθσ μάκθςθσ, τθν περιζργεια τθσ
διερεφνθςθσ, τθ φανταςία τθσ δθμιουργικότθτασ και τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία
και ςκζψθ, χωρίσ να ενδίδουν ςτον πειραςμό του ακαδθμαϊςμοφ. Σε αυτό βοθκάει
θ ζνταξθ των ενδιαφερόντων των μακθτϊν ςτα υπο-κζματα και ςτα κεντρικά
ερωτιματα και υπο-ερωτιματα, θ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ να κάνουν οι
μακθτζσ επιλογζσ κατά τθ διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ και θ παροχι τθσ αναγκαίασ
κακοδιγθςθσ και εμψφχωςθσ των μακθτϊν από τθν πλευρά των εκπαιδευτικϊν.
Από τθν άλλθ πλευρά, δεν είναι παιδαγωγικά επιτρεπτό να μθν ωκοφμε
τουσ μακθτζσ μασ ςτθ χριςθ των εννοιολογικϊν και μεκοδολογικϊν εργαλείων που
τουσ παρζχουν τα διδαςκόμενα μακιματα για τθ μελζτθ των ενδιαφερόντων τουσ,
προκειμζνου να κάνουμε τθν εργαςία τουσ εφκολθ και περιςςότερο «ευχάριςτθ». Ο
ςυνδυαςμόσ ευχάριςτου και επιςτθμονικοφ είναι απόλυτα εφικτόσ(βλ. Tchudi and
Lafer 1996:29) και θ ευκαιρία να δουν οι μακθτζσ τισ προεκτάςεισ των μακθμάτων
ςε αυκεντικζσ καταςτάςεισ ηωισ και να αξιοποιιςουν τθ ςχολικι γνϊςθ τουσ για τθ
νοθματοδότθτςθ και για τθ διαχείριςθ αυτϊν των καταςτάςεων είναι μοναδικι. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, οι μακθτζσ μασ κα μασ ερωτοφν ςε τι κα τουσ χρειαςτοφν αυτά
που τουσ διδάςκουμε και εμείσ κα δίνουμε απαντιςεισ που δεν τουσ πείκουν
πάντοτε.

Β. Δεφτερθ Φάςθ: Ρρογραμματιςμόσ και Ρροετοιμαςία τθσ Ερευνθτικισ Ομάδασ
Ρόλος εκπαιδεστικού: Σηεξίδεη νκάδεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό δηαδηθαζηώλ θαη ζηελ
θαηαλνκή ξόισλ, ειέγρεη θαηαιιειόηεηα κεζόδσλ θαη πξνηείλεη ζηελ νκάδα αξρηθή
βηβιηνγξαθία γηα βαζηθή ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο.
Ρόλος μελών ομάδας: Δμεηδηθεύνπλ ηα θεληξηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζε ππνεξσηήκαηα, θαηαλέκνπλ θαη αλαιακβάλνπλ ξόινπο, ζέηνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα,
επηιέγνπλ κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ αλνίγνπλ πξνζσπηθό
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εκεξνιόγην θαη αηνκηθό θάθειν.
Ρόλος διαδικτύοσ: Βνεζά ζηνλ εκπινπηηζκό εξσηεκάησλ θαη ζηελ αλεύξεζε
κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ θαη πεγώλ πιεξνθόξεζεο γηα ζέκα θαη εξσηήκαηά ηνπ.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Βνεζά ζηελ νξγάλσζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ
ξόισλ (π.ρ. webquest, LAMS <εξγαιείν ζρεδίαζεο καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε
δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο>)

1. Ρρογραμματιςμόσ
Αναφζραμε ότι ςτθν πρϊτθ Ολομζλεια του Τμιματοσ γίνεται ο γενικόσ
προγραμματιςμόσ. Αυτό τον γενικό προγραμματιςμό, ςτθ ςυνζχεια, οι ομάδεσ ςτθν
πρϊτθ τουσ ςυνάντθςθ τον εξειδικεφουν, διατυπϊνοντασ υπο-ερωτιματα ςτο
πλαίςιο του ςκοποφ τθσ εργαςίασ και των κεντρικϊν ερωτθμάτων, που κακόρθςε θ
Ολομζλεια. Επίςθσ, ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ κακορίηονται ποιο μζλοσ ι ποια
υποομάδα κα αναλάβει τι, με ποια μεκοδολογικά εργαλεία, ποιεσ διαδικαςίεσ και
ςε ποια χρονικά πλαίςια κα εργαςκοφν μζλθ, υποομάδεσ και θ ολομζλεια τθσ
ομάδασ. Επιςθμαίνουμε ότι, μετά τον κακοριςμό των φάςεων και δράςεων του
όλου ερευνθτικοφ εγχειριματοσ, επιβάλλεται θ ομάδα να κάνει αναλυτικό χρονικό
προγραμματιςμό για τισ 15 περίπου εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ του τετραμινου,
που κα ορίηει θμερομθνίεσ και χρονικι διάρκεια δράςεων και τουσ υπεφκυνουσ για
αυτζσ. Με τθν αξιοποίθςθ του Excel τα χρονικά διαςτιματα, οι κρίςιμεσ
θμερομθνίεσ του προγραμματιςμοφ και τα προαπαιτοφμενα για κάκε νζα δράςθ
μποροφν να πάρουν τθ μορφι κατατοπιςτικϊν διαγραμμάτων (flow diagrams). Τον
ομαδικό προγραμματιςμό εγκρίνουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εποπτεφουν τθν
υλοποίθςι του.
Ζνα από τα ςπουδαιότερα κζματα που πρζπει να ςυηθτιςει και να
αποφαςίςει ςε αυτι τθ φάςθ θ ομάδα είναι το κζμα των πρωτογενϊν και
δευτερογενϊν πθγϊν, ςτισ οποίεσ κα ανατρζξουν για τθ ςυλλογι δεδομζνων. Στισ
πρωτογενείσ πθγζσ ςυγκαταλζγονται το αρχειακό υλικό, οι βάςεισ ςτατιςτικϊν
δεδομζνων, τα μουςεία, οι δθμοςκοπιςεισ, οι ςυνεντεφξεισ με κατάλλθλα
πρόςωπα, τα εργαςτθριακά πειράματα, οι καταςκευζσ, οι καλλιτεχνικζσ ςυνκζςεισ
και τα τεχνουργιματα, παλιότερα και ςφγχρονα. Στισ

δευτερογενείσ πθγζσ

ςυγκαταλζγονται βιβλία επιςτθμονικά και λογοτεχνικά, άρκρα, δθμοςιογραφικά
κείμενα και διαδικτυακζσ βάςεισ δεδομζνων, που δθμιουργοφν πλαίςια
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προβλθματιςμοφ, αντιπαρακζςεων και ςτοχαςμοφ.

Οι ομάδεσ πρζπει να

αξιοποιιςουν κυρίωσ πρωτογενείσ πθγζσ, για να διαμορφϊςουν τισ απαντιςεισ
τουσ ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και δευτερογενείσ πθγζσ για να ςτθρίξουν και όχι
για να διαμορφϊςουν τισ απόψεισ αυτζσ.
Τζλοσ, ςχετικό με τισ πθγζσ και τθ ςυλλογι των δεδομζνων είναι και το
ερϊτθμα των εργαλείων ζρευνασ. Τα ερευνθτικά εργαλεία ποικίλουν ανάλογα με
τισ πθγζσ και τα δεδομζνα και ςυμπεριλαμβάνουν τα ερωτθματολόγια, τισ κλείδεσ
παρατιρθςθσ, τισ κλείδεσ ανάλυςθσ περιεχομζνου, τα τεςτ, τουσ οδθγοφσ
θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, κλπ. Οι ομάδεσ πρζπει ςε αυτι τθ φάςθ να
προςδιορίςουν ποια εργαλεία κα χρθςιμοποιιςουν και αν κα χρθςιμοποιιςουν
ζτοιμα ι αν κα τα καταςκευάςουν οι ίδιεσ νζα. Στθν τελευταία περίπτωςθ πρζπει θ
καταςκευι τουσ να γίνει ςε αυτι τθ φάςθ, αφοφ πρϊτα ςυηθτιςουν με τουσ
κακθγθτζσ τουσ τι πρζπει να προςζξουν και πϊσ πρζπει να εργαςτοφν κατά τθ
ςφνκεςθ των ερευνθτικϊν εργαλείων.
2. Ρροετοιμαςία
Επιςθμαίνουμε ότι για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του κζματοσ, τθ διατφπωςθ των
ερωτθμάτων και τθν επεξεργαςία των δεδομζνων τθσ ζρευνασ είναι αναγκαία θ βακιά
κατανόθςθ των ικανϊν γνϊςεων επί του κζματοσ. Χωρίσ αυτζσ, οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ
κινδυνεφουν να εκφυλιςτοφν ςε ςυρραφζσ πλθροφοριϊν και παράκεςθ ποςοτικϊν
μεγεκϊν, που δεν ζχουν ιδιαίτερο νόθμα. Θ παραπάνω ανάγκθ ςθμαίνει ότι οι μακθτζσ ότι
οι μακθτζσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςε βιβλιογραφικζσ πθγζσ για τθ διαςφάλιςθ αυτισ τθσ
αναγκαίασ γνϊςθσ. Για να μθν χακοφν ςτο πζλαγοσ των γνϊςεων, καλό είναι ςτθν αρχι,
τουλάχιςτον, οι εκπαιδευτικοί να τουσ προτείνουν ςχετικι βιβλιογραφία, αποςπάςματα
από τθν οποία κα μελετιςουν οι μακθτζσ είτε ατομικά ςτο ςπίτι ςουσ είτε ομαδικά ςτο
ςχολείο.

Αυτό ςθμαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι ςτισ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ εκπαιδευτικοί
πρζπει να βοθκοφν τουσ μακθτζσ με μια προτεινόμενθ αρχικι βιβλιογραφία και ςτθ
ςυνζχεια να τουσ ενιςχφουν ςτθν αναηιτθςθ πθγϊν και ευρφτερθσ βιβλιογραφίασ,
αξιοποιϊντασ ςυνδυαςτικά ςχολικά βιβλία διαφορετικϊν μακθμάτων, βιβλία που
διακζτει το ςχολείο, οι δθμοτικζσ βιβλιοκικεσ και διάφοροι τοπικοί φορείσ,
περιοδικά και αφιερϊματα και, βεβαίωσ, τισ βάςεισ δεδομζνων του διαδικτφου και
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τα αναρτθμζνα ςτθν πφλθ του Υπουργείου Ραιδείασ λογιςμικά και άλλα υλικά.
Ρροκειμζνου ωςτόςο να γίνει βζλτιςτθ χριςθ των πθγϊν και των πόρων του
ςχολείου κα πρζπει όλοι οι εποπτεφοντεσ εκπαιδευτικοί να κατακζςουν εγκαίρωσ
τον προγραμματιςμό και τισ ανάγκεσ τουσ ςτον ειδικό ςυντονιςτι, που κα ορίςει το
ςχολείο, και ωσ αντικείμενο κα ζχει τον ςυντονιςμό των δράςεων των επιμζρουσ
εργαςιϊν ςτο επίπεδο τθσ κατανομισ και διαςφάλιςθσ χϊρων και εκπαιδευτικϊν
πόρων του ςχολείου.
Τζλοσ, για τθν ατομικι αξιολόγθςθ των μελϊν τα μζλθ των ομάδων, ςτθν
οποία αναφερόμαςτε αναλυτικότερα ςτο Τρίτο Κεφάλαιο, πρζπει να ανοίξουν
προςωπικό θμερολόγιο, όπου καταγράφουν τισ θμερομθνίεσ ανάλθψθσ και
ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν που αναλαμβάνουν ατομικά ι ωσ μζλθ υπο-ομάδασ, τισ
επικοινωνίεσ τουσ με κακθγθτζσ, ςυμμακθτζσ και άλλα πρόςωπα, τισ αποφάςεισ
τουσ και τα ςχόλια τουσ για τθν πορεία τθσ εργαςίασ τουσ, ατομικισ και ομαδικισ.
Ραρομοίωσ, ανοίγουν και ατομικό φάκελο για τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείων που
τεκμθριϊνουν τθν προςωπικι τουσ ςυμμετοχι ςτο κοινό ζργο τθσ ομάδασ.

Γ. Τρίτθ Φάςθ: Υλοποίθςθ Δράςεων από Υποομάδεσ για Συλλογι Δεδομζνων
Ρόλος εκπαιδεστικού: Βνεζά καζεηέο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο εγθπξόηεηα θαη ηεο
ζρεηηθόηεηαο ησλ πεγώλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ.
Ρόλος μελών ομάδας: Αμηνπνηνύλ κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη πεγέο θαη
ζπγθεληξώλνπλ δεδνκέλα, ελεκεξώλνπλ πξνζσπηθό εκεξνιόγην θαη αηνκηθό θάθειν.
Ρόλος διαδικτύοσ: Παξέρεη βάζεηο δεδνκέλσλ γηα άληιεζε ζηνηρείσλ.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Υπνζηεξίδεη ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ ηδεώλ (π.ρ.
Wikis, GoogleDocs)
Αφοφ οι ομάδεσ επιλζξουν ι ςυνκζςουν τα κατάλλθλα μεκοδολογικά εργαλεία και
εξαςφαλίηουν τα αναγκαία μζςα, μεμονωμζνα μζλθ ι υποομάδεσ υλοποιοφν ςτα
προβλεπόμενα χρονικά όρια τισ προγραμματιςμζνεσ δράςεισ για τθ ςυλλογι και
τθν επεξεργαςία των δεδομζνων, με τθν εφαρμογι των ενδεδειγμζνων
επιςτθμονικϊν μεκοδολογιϊν, τεχνικϊν και δεοντολογιϊν. Μεγάλο μζροσ ι και
ολόκλθρθ θ αναηιτθςθ και ςυλλογι των δεδομζνων γίνεται εντόσ τθσ τάξθσ αν και
μπορεί, όταν το απαιτιςουν οι περιςτάςεισ, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να επεκτακεί
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και εκτόσ ωρϊν λειτουργίασ του ςχολείου κυρίωσ ςε ό,τι αφορά ςτθν ατομικά
χρεωμζνθ εργαςία των μελϊν τθσ κάκε ομάδασ.
Επειδι, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, ζνα από τα ςοβαρά προβλιματα τθσ
ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ είναι θ άνιςθ ςυμμετοχι και ςυμβολι των μελϊν ςτο
κοινό ζργο, επιςθμαίνουμε ότι, για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ αυτοφ,
επιβάλλεται από αυτι τθ φάςθ να αρχίςει θ κακοδιγθςθ και θ εποπτεία όλων των
μακθτϊν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν αναλάβει ωσ άτομα και ωσ μζλθ των υποομάδων.
Για παράδειγμα, οι εργαςίεσ αυτισ τθσ φάςθσ κατά τθ μελζτθ ενόσ κοινωνικοφ ι
φυςικοφ φαινομζνου μπορεί να αναφζρονται ςτθν ατομικι

ςυγκζντρωςθ

πλθροφοριϊν και ςτθ ςυνζχεια ςτθν οργάνωςι τουσ από τθν υποομάδα με τθ
βοικεια φφλλων εργαςίασ που αναφζρονται ςτισ αιτίεσ του φαινομζνου, ςτισ
ςυνζπειζσ του ι και ςε προτάςεισ αξιοποίθςθσ ι αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου.
Από τισ ατομικζσ εργαςίεσ ςυλλογισ δεδομζνων και τισ οργανωτικζσ προεργαςίεσ
των υποομάδων κα προκφψει θ ςφνκεςθ του ςυλλογικοφ ζργου τθσ ομάδασ.
Γενικά, το όλο κλίμα πρζπει να τονίηει τισ προςωπικζσ δυνατότθτεσ
ενδυνάμωςθσ τθσ ςυλλογικισ δράςθσ, αλλά και τισ προςωπικζσ ευκφνεσ κάκε
μζλουσ ζναντι τθσ ομάδασ και τισ επιπτϊςεισ τθσ ατομικισ ολιγωρίασ ςτο τελικό
αποτζλεςμα τθσ ςυλλογισ δράςθσ. Θ ζμφαςθ ςε αυτά τα ςθμεία και θ καταγραφι
ςτο προςωπικό θμερολόγιο θμερομθνιϊν παράδοςθσ των εργαςιϊν και
ςυμπλθρωματικϊν

παρατθριςεων,

ςχολίων,

ςυναιςκθμάτων,

βιωμάτων,

αποφάςεων ςχετικϊν με τθν εργαςία τουσ και κρίςεων για τθν ατομικι ςυμβολι
κάκε μζλουσ προςφζρουν το θκικό πλαίςιο για τθ διαφοροποίθςθ τθσ βακμολογίασ
των μελϊν και τα αντικειμενικά δεδομζνα για τον υπολογιςμό αυτισ τθσ
διαφοροποίθςθσ. Για το ςκοπό αυτό, όπωσ ιδθ αναφζραμε, τα μζλθ τθσ ομάδασ
διατθροφν ατομικό φάκελο με αντίγραφα εργαλείων και εργαςιϊν που κάνουν ωσ
άτομα και ωσ μζλθ υποομάδασ ςε αυτι τθ φάςθ.

Δ. Τετάρτθ Φάςθ: Επεξεργαςία Δεδομζνων από Ομάδα εντόσ Τάξθσ
Ρόλος εκπαιδεστικού: Παξέρεη εξγαιεία ζηαηηζηηθήο θαη εξκελεπηηθήο επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ θαη κεηαηξνπήο ηνπο ζε εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλε γλώζε.
Ρόλος μελών ομάδας: Δπεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, παξάγνπλ λέα
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γλώζε θαη ελεκεξώλνπλ πξνζσπηθό εκεξνιόγην θαη αηνκηθό θάθειν.
Ρόλος διαδικτύοσ: Παξέρεη παξαδείγκαηα επεμεξγαζίαο παξόκνησλ δεδνκέλσλ.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Παξέρεη εξγαιεία επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ (ζηαηηζηηθά
εξγαιεία, π.ρ. excel, spss. Η microsoft ηα ππνζηεξίδεη θαη δηαδηθηπαθά-ζπλεξγαηηθά.
Βι. http://office.microsoft.com/el-gr/web-apps/ )
Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και, κυρίωσ, τθσ ςφνκεςθσ
των ςυμπεραςμάτων γίνεται εντόσ τθσ τάξθσ για δφο κυρίωσ λόγουσ. Ρρϊτο, για να
διαςφαλιςκεί θ ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των μελϊν και, δεφτερο, για να
διαςφαλιςκεί θ γνθςιότθτα τθσ ομαδικισ εργαςίασ.
Κατά τθν επεξεργαςία γίνεται αξιοποίθςθ των κατάλλθλων εννοιολογικϊν
ςχθμάτων και βοθκθτικϊν εργαλείων ανάλυςθσ των δεδομζνων και ςφνκεςθσ και
κωδικοποίθςθσ

των

ςυμπεραςμάτων.

Οι

αναλφςεισ,

οι

ςυςχετίςεισ,

οι

διευκρινιςεισ, οι ερμθνείεσ, οι αξιολογικζσ κρίςεισ, οι προβλζψεισ, οι επαγωγικζσ
αναγωγζσ ςε γενικεφςεισ και ςε ερμθνευτικά ςχιματα και τα παρόμοια αποτελοφν
τθν πεμπτουςία αυτοφ που αποκαλοφμε «επεξεργαςία δεδομζνων», τα προϊόντα
τθσ οποίασ αξιοποιοφνται ςτισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων
και ςτθν λιψθ αποφάςεων. Με άλλα λόγια, αξιοποιοφνται ςτθ δράςθ και ςτθν
πράξθ του προςωπικοφ, κοινωνικοφ, επιςτθμονικοφ, πολιτικοφ και πολιτιςτικοφ
γίγνεςκαι.
Τα εννοιολογικά ςχιματα και τα βοθκθτικά μεκοδολογικά εργαλεία που
χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι τθ φάςθ προζρχονται από τουσ εμπλεκόμενουσ
επιςτθμονικοφσ κλάδουσ. Για παράδειγμα, ςε ζνα κζμα τοπικισ ιςτορίασ τα
εννοιολογικά ςχιματα και τα βοθκθτικά μεκοδολογικά εργαλεία για τθ μελζτθ
πρωτογενϊν πθγϊν δεν μπορεί να είναι άλλα από εκείνα τθσ ιςτορίασ, ενϊ για
κζματα περιβάλλοντοσ εκείνα των επιςτθμϊν τθσ γθσ και του φυςικοφ και
κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ.
Τισ ςφγχρονεσ αυτζσ κζςεισ εκφράηει Το Νζο Σχολείο (ςελ. 10-11)
ςθμειϊνοντασ εμφαντικά: Ο Μαθητήσ γίνεται μικρόσ «επιςτήμονασ» και αποκτά
γνωςτικι επάρκεια ςτον χειριςμό των μακθματικϊν εννοιϊν, τθν εφαρμογι τουσ ςτθν

κακθμερινι ηωι, και παράλλθλθ ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ λογικισ και
αφαιρετικισ ικανότθτασ. Κατακτά αντίςτοιχεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτισ φυςικζσ
επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία.
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Σε κάκε περίπτωςθ, ο ςκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων τθσ
εργαςίασ είναι διπλόσ:
(α) θ απόκτθςθ γνϊςθσ και θ προϊκθςθ τθσ κατανόθςθσ μζςω τθσ μελζτθσ πθγϊν
ςχετικϊν με το κζμα και (β) θ παραγωγι νζασ γνϊςθσ από τουσ μακθτζσ μζςω
ςυλλογισ και επεξεργαςίασ πρωτογενϊν δεδομζνων (=ζρευνεσ πεδίου) ι μζςω
μελζτθσ δευτερογενϊν πθγϊν (=βιβλιογραφικι ζρευνα)
Πμωσ, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφζρει, ςυχνά, οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ των
μακθτϊν (και όχι μόνο) εξαντλοφνται ςτθν αυτοφςια ι παραφραςμζνθ παράκεςθ
πλθροφοριϊν που ςυνζλεξαν, τισ οποίεσ κατανοοφν ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο
βακμό. Απουςιάηουν οι ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ (α) για βακφτερθ κατανόθςθ
τθσ διακζςιμθσ γνϊςθσ και (β) για παραγωγι νζασ γνϊςθσ επί του κζματοσ. Θ
εμβάκυνςθ τθσ κατανόθςθσ και θ παραγωγι νζασ γνϊςθσ αποτελοφν ςκοπό και
μζςον. Σκοπό, διότι θ γνϊςθ από μόνθ τθσ αποτελεί αξία, μζςον, διότι πρζπει να
αξιοποιείται ςτθν κατανόθςθ πολφπλοκων καταςτάςεων, τθν επίλυςθ
προβλθμάτων και τθ λιψθ αποφάςεων(βλ. και Tchudi and Lafer 1996:30).
Για να επιτφχει, λοιπόν, τουσ ςκοποφσ τθσ κατανόθςθσ και τθσ παραγωγισ
τθσ γνϊςθσ ο εκπαιδευτικόσ πρζπει ςυνεχϊσ να εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε
διαδικαςίεσ ςυςχζτιςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, που οδθγοφν με
αποτελεςματικό τρόπο ςτθν παραγωγι νζασ γιϋ αυτοφσ γνϊςθσ. Ο Ρίνακασ που
ακολουκεί διακρίνει τισ εμπειρίεσ μασ ςε (α) δεδομζνα, (β) πλθροφορίεσ, (γ)
γνϊςεισ και (δ) ςοφία και δθλϊνει τρόπουσ μεταςχθματιςμοφ τθσ εμπειρίασ ςε
ανϊτερα επίπεδα επεξεργαςίασ, τα οποία παρζχουν ςτον κάτοχό τουσ ευρφτερεσ
δυνατότθτεσ ςκζψθσ και πράξθσ. Κυρίωσ, μάλιςτα, του παρζχουν τθ δυνατότθτα να
δει ποια κοινωνικά και θκικά ηθτιματα ανακφπτουν και να λάβει κζςθ επϋ αυτϊν,
τθν οποία και να μπορεί να εξθγεί και να υπεραςπίηεται.

ΕΡΙΡΕΔΑ ΚΩΔΙΚΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΜΡΕΙΙΑΣ ΜΑΣ
Δεδομζνα,

Ρλθροφορίεσ,

Γνϊςεισ,

Σοφία:
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Α. Δεδομζνα: Αιςκθτθριακά Ερεκίςματα και Οργανωμζνα Σφμβολα, όπωσ παρατθριςεισ,
μετριςεισ, απαρικμιςεισ, πίνακεσ ςτατιςτικά γραφιματα, κϊδικεσ, ταξινομιςεισ,
περιοδικοί πίνακεσ και δθλϊςεισ γεγονότων, χωρίσ, όμωσ, ςυςχετίςεισ.
1. Ραράδειγμα: Ραρατιρθςθ τθσ ιςοτιμίασ Ευρϊ/ Δολαρίου
1

Ιουνίου : 1.43 ,

15 Ιουνίου : 1.20

2. Ραράδειγμα: Διλωςθ γεγονότοσ για τον καιρό: Ζξω αςτράφτει και μπουμπουνίηει

Β. Ρλθροφορίεσ: Ραραγωγι Ρλθροφοριϊν μζςα από ςυςχζτιςθ Δεδομζνων και ανάδειξθ
αμοιβαίων ςχζςεων περιοριςμζνθσ κλίμακασ, αλλά υψθλισ βεβαιότθτασ.
1. Ραράδειγμα: Ρλθροφορίεσ για τθν ιςοτιμία Ευρϊ/ Δολαρίου
Ιςοτιμία από 1.38 υποχϊρθςε ςτο 1.28 (=αμοιβαία ςχζςθ Ευρϊ/ Δολαρίου)
Άρα, ζχουμε υποτίμθςθ ευρϊ ζναντι δολαρίου (=πλθροφορία).
2. Ραράδειγμα: Ρλθροφόρθςθ για τον καιρό: Ο ουρανόσ ςκεπάςτθκε από μαφρα
ςφννεφα και ςε λίγο άρχιςε να αςτράφτει και να μπουμπουνίηει.

Γ. Γνϊςθ: Ραραγωγι νζασ Γνϊςθσ μζςω αξιοποίθςθσ Πληροφοριϊν ςε ευρφτερα πλαίςια
ςχζςεων , αλλά μικρότερθσ βεβαιότθτασ από τισ πλθροφορίεσ, για:
(α) Διατφπωςθ αξιολογήςεων, αρχϊν, γενικεφςεων, διευκρινίςεων ,επιχειρημάτων,
ιεραρχήςεων, κεωριϊν, κατηγοριοποιήςεων, κρίςεων, προβλζψεων, προγραμμάτων,
προτάςεων, ςυλλογιςμϊν, ςυμπεραςμάτων, ςχεδιαςμϊν, ςχζςεων αιτιωδϊν/χρονικϊν/
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προθετικϊν/ςυγκριτικϊν, ταξινομήςεων, υποθζςεων,
(β) Διαμόρφωςθ ςχημάτων περιγραφήσ και ερμηνείασ ή αιτιολόγηςησ καταςτάςεων,
διαδικαςιϊν και φαινομζνων,
(γ) Οπτικοποίηςη (visualizations) γνωςιακοφ περιεχομζνου και
(δ) Διαμόρφωςθ πειραματικϊν διατάξεων για ςυςχετίςεισ και επαλθκεφςεισ
(ε) Μεταφορά κεκτθμζνθσ γνϊςθσ ςε παρόμοια ι/και διαφορετικά πλαίςια.
1. Ραράδειγμα: Γνϊςθ για τθν ιςοτιμία Ευρϊ/ Δολαρίου βοθκά ςτθν κατανόθςθ
πολφπλοκων οικονομικϊν καταςτάςεων, επίλυςθ προβλθμάτων και λιψθ
αποφάςεων.
Η υποτίμθςθ του ευρϊ ζναντι του δολαρίου για ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςθμαίνει ότι...
Η υποτίμθςθ του ευρϊ ζναντι του δολαρίου για ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςθμαίνει ότι....
Η υποτίμθςθ του ευρϊ ζναντι του δολαρίου για το χρζοσ τθσ Ελλάδασ, ςθμαίνει ότι.
Σε τελικι ανάλυςθ, θ υποτίμθςθ του Ευρϊ για τθν Ελλάδα ςθμαίνει ότι … διότι
2. Ραράδειγμα: Γνϊςθ για τον καιρό
Όταν ςυναντθκοφν δφο ςφννεφα με αντίκετθ θλεκτρικι φόρτωςθ προκαλείται ……

Δ. Σοφία ωσ Προςτικζμενθ Αξία Γνϊςθσ: Ραραγωγι Σοφίασ μζςω αξιοποίθςθσ τθσ βακιάσ
Γνϊςθσ των αρχϊν που διζπουν τθν ουςία των πραγμάτων, του ςτοχαςμοφ και τθσ
εμπειρίασ ,κακϊσ και αξιακϊν και ςυναιςκθματικϊν κριτιριων για:
(α) τθ διάκριςθ ορκοφ/λάκουσ, καλοφ/ κακοφ, κατάλλθλου/ακατάλλθλου,
(β) τθ λιψθ αποφάςεων ,
(γ) τθν επίλυςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων και
(δ) τθ δθμιουργικι παραγωγι τεχνθμάτων πολιτιςμοφ.
Ραράδειγμα: Θ ςοφία με τα παραπάνω προςδιοριςτικά παρζχει δυνατότθτεσ για τθν
βακφτερθ κατανόθςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων με αςαφι δομι, αντιφάςεισ και
διλθμματικζσ καταςτάςεισ: Με αυτά τα δεδομζνα υποτίμθςθσ, εξαγωγϊν, ειςαγωγϊν και
χρζουσ θ ενδεδειγμζνθ κίνθςθ είναι θ Ελλάδα να …., διότι….. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ……..

Ε. Ρζμπτθ Φάςθ: Επιλογι Τρόπων Αναπαράςταςθσ των Νζων Γνϊςεων
Ρόλος εκπαιδεστικού: Σηεξίδεη καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε πεξηζζνηέξσλ θαη
δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο, πξνηππνπνηώληαο ηξόπνπο
αμηνπνίεζήο ηνπο.
Ρόλος μελών ομάδας: Αλαδεηνύλ θαη δνθηκάδνπλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο
αλαπαξάζηαζεο ησλ λέσλ γλώζεσλ θαη ελεκεξώλνπλ πξνζσπηθό εκεξνιόγην θαη
αηνκηθό θάθειν .
Ρόλος διαδικτύοσ: Παξέρεη ελαιιαθηηθά παξαδείγκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν
αμηνπνίεζήο ηνπο .
Περιβάλλον ΤΠΕ: Παξέρεη ελαιιαθηηθά εξγαιεία αλαπαξάζηαζεο ησλ πιεξνθνξηώλ
(π.ρ. πξνζνκνηώζεηο, εηθνληθνί θόζκνη, ςεθηαθέο αθίζεο)
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Μετά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων και τθ διαμόρφωςθ των γενικϊν
ςυμπεραςμάτων, θ ομάδα πρζπει ςε

ολομζλεια να αποφαςίςει με ποιοφσ

εναλλακτικοφσ τρόπουσ και με ποιουσ ςυνδυαςμοφσ τρόπων και μζςων κα γίνει θ
αναπαράςταςθ του κζματοσ και τθσ προβλθματικισ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ τουσ,
των δραςτθριοτιτων που υλοποίθςαν κατά τθν πορεία των αλλθλοδιάδοχων
φάςεων εργαςίασ και, κυρίωσ, των νζων γνϊςεων και ικανοτιτων που απεκόμιςαν
τα μζλθ τθσ με τθν ολοκλιρωςι τθσ.
Εναλλακτικοί τρόποι που μποροφν να αξιοποιθκοφν και ςυνδυαςτικά είναι:
(α) ο γραπτόσ και προφορικόσ λόγοσ ςτισ ποικίλεσ του μορφζσ, όπωσ είναι οι
γραπτζσ εκκζςεισ επιςτθμονικισ μορφισ, οι προφορικζσ ειςθγιςεισ με χριςθ
powerpoint ι άλλου μζςου, οι διαλεκτικζσ αντιπαρακζςεισ, οι αφίςεσ, οι
ςυηθτιςεισ, τα κεατρικά κείμενα, τα ποιιματα, τα πόςτερ, οι διαφθμίςεισ, οι
επιςτολζσ, οι βιβλιοπαρουςιάςεισ, οι περιλιψεισ, οι οδθγίεσ, οι ςυνταγζσ, οι
προςκλιςεισ, οι αφθγιςεισ, οι ςυνεντεφξεισ τα θμερολόγια, τα ςταυρόλεξα,
(β) οι εικόνεσ, οι γραφικζσ αναπαραςτάςεισ, διαφάνειεσ, διαφθμίςεισ
(γ) οι κινοφμενεσ εικόνεσ με ιχο, τα φιλμ,
(δ) οι δρϊμενα κάκε μορφισ, οι χοροί,
(ε) οι εικαςτικζσ εκφράςεισ γλυπτικισ και ηωγραφικισ,
(ςτ) οι ψθφιακζσ προςομοιϊςεισ,
(η) οι καταςκευζσ κάκε μορφισ
(θ) οι πρακτικζσ παρεμβάςεισ ςε χϊρουσ και κοινωνικζσ καταςτάςεισ.
Οι παραπάνω τρόποι αναπαράςταςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ μπορεί κάλλιςτα να
αξιοποιθκοφν ςτθ δθμόςια παρουςίαςθ τθσ ζρευνασ, που κα γίνει ςτθν ειδικι
θμερίδα.

Στ. Ζκτθ Φάςθ: Ρροκαταρτικι Ραρουςίαςθ Εργαςιϊν ςτθν Ολομζλεια Τμιματοσ
Ρόλος εκπαιδεστικού: Σηεξίδεη ηνπο καζεηέο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ
πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο έξεπλάο ηνπο θαη ηνπ ηερλήκαηόο ηνπο.
Ρόλος μελών ομάδας: Αλαδεηνύλ θαη δνθηκαζηηθά αμηνπνηνύλ ελαιιαθηηθνύο
ηξόπνπο παξνπζίαζεο ζέκαηνο, ζθνπνύ, θεληξηθώλ εξσηεκάησλ, δηαδηθαζηώλ
ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο θαη ηεο
θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ θνηλσληθν-εζηθώλ δεηεκάησλ πνπ αγγίδεη ε έξεπλά ηνπο.
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Ρόλος διαδικτύοσ: Παξέρεη ελαιιαθηηθά παξαδείγκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηνπο
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο ηεο έξεπλαο κε ηε ζηήξημε ηεο
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Πεηξακαηίδνληαη κε ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο παξνπζίαζεο (π.ρ.
blogs, ηζηνζειίδεο)
Ζχουμε ιδθ αναφζρει τθν αναγκαιότθτα και τθ ςκοπιμότθτα αυτισ τθσ φάςθσ και
ζχουμε τονίςει τον ρόλο τθσ ςτθν ανάπτυξθ διομαδικϊν διαδικαςιϊν ςυνεργαςίασ.
Εδϊ απλϊσ επιςθμαίνουμε ότι προθγείται τθσ διαμόρφωςθσ του φακζλου τθσ
ομάδασ και τθσ επίςθμθσ παρουςίαςθσ τθσ ερευνθτικισ ζκκεςθσ ςτθν ειδικι
θμερίδα.
Η. Ζβδομθ Φάςθ: Διαμόρφωςθ Φακζλου τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ
Ρόλος εκπαιδεστικού: Σηεξίδεη καζεηέο ζηε ρξήζε ηεο γιώζζαο, εηθόλσλ θαη
ζρεκάησλ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ
ηερλήκαηνο.
Ρόλος μελών ομάδας: Σπγγξάθνπλ ηελ Δξεπλεηηθή Έθζεζε, ζπλζέηνπλ ην ηέρλεκα θαη
εκπινπηίδνπλ ηνλ νκαδηθό θάθειν κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, πξηλ ηνλ ππνβάιινπλ
γηα αμηνιόγεζε. Ταπηόρξνλα, νινθιεξώλνπλ πξνζσπηθό ηνπο εκεξνιόγην θαη
εηνηκάδνπλ αηνκηθό ηνπο θάθειν, γηα ηελ αηνκηθή ηνπο αμηνιόγεζε.
Ρόλος διαδικτύοσ: Παξέρεη ελαιιαθηηθά παξαδείγκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν
ζπγγξαθήο ηεο Δξεπλεηηθήο Έθζεζεο θαη ζύλζεζεο ηνπ ηερλήκαηνο.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαθέινπ (e-portfolio)
Ο φάκελοσ ερευνθτικισ εργαςίασ που ετοιμάηει θ ομάδα και υποβάλλει προσ
αξιολόγθςθ αποτελείται από: (α) τθν Ερευνθτικι Ζκκεςθ ζκταςθσ μζχρι 8.000
λζξεων για τισ τετραμελείσ ομάδεσ, (β) το τζχνθμα ι/και τθν κοινωνικι δράςθ που
επζλεξε θ ομάδα ωσ ζκφραςθ και ωσ απόρροια τθσ ζρευνάσ τθσ και (γ) τα
ςυνοδευτικά υλικά που κρίνει θ ομάδα ότι είναι αναγκαία ςυμπλθρϊματα τθσ
ερευνθτικισ ζκκεςθσ και του τεχνιματοσ. Πςα αναφζρονται ςτο Τρίτο Κεφάλαιο για
τισ Κλείδεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων για τθν Αξιολόγθςθ τθσ Γλϊςςασ και τθσ
Δομισ τθσ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ αποτελοφν χριςιμα ςτοιχεία για τθ διαδικαςία τθσ
ςυγγραφισ τθσ.
Ο ομαδικόσ φάκελοσ κα υποβλθκεί προσ αξιολόγθςθ του ερευνθτικοφ
ζργου τθσ ομάδασ, ςτθν οποία κα βαςιςκεί και θ βακμολόγθςθ τθσ ατομικισ
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ςυμβολισ κάκε μζλουσ ςτο ομαδικό ζργο. Για τουσ τομείσ, τα κριτιρια και τισ
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και του μεταςχθματιςμοφσ τθσ
ομαδικισ βακμολογίασ ςε ατομικι γίνεται εκτενισ αναφορά παρακάτω.

Θ. Πγδοθ Φάςθ: Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Εργαςίασ ςτα Ελλθνικι ι/και Αγγλικά
Ρόλος εκπαιδεστικού: Βνεζά ηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο από ηε
δνθηκαζηηθή παξνπζίαζε πνπ πξνεγήζεθε.
Ρόλος μελών ομάδας: Με ηελ εκπεηξία ηεο δνθηκαζηηθήο παξνπζίαζεο, αμηνπνηνύλ
απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο έξεπλαο θαη ηερλήκαηνο θαη
αλάδεημεο ησλ θνηλσληθν-εζηθώλ δεηεκάησλ πνπ αγγίδεη ε έξεπλά ηνπο. Αμηνπνηνύλ
ηηο εηθόλεο θαη ηα ζρήκαηα πνπ απνδείρηεθαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ επηθνηλσλία κε ην
θνηλό.
Ρόλος διαδικτύοσ: Παξέρεη ελαιιαθηηθά παξαδείγκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηνπο
ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο ηεο έξεπλαο κε ηε ζηήξημε ηεο
ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Αμηνπνίεζε ινγηζκηθνύ παξνπζηάζεσλ (π.ρ. power-point, prezi,
slideshare, e-books <Scribt>, video)
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ και αφοφ ζχει λάβει τθν τελικι τθσ
μορφι, ςε προγραμματιςμζνο χρόνο οι ομάδεσ παρουςιάηουν ςυνοπτικά ςε
ευρφτερο κοινό τθν εργαςία τουσ (ςτθν Ελλθνικι ι, εφόςον υπάρχουν δυνατότθτεσ,
ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα είτε ολόκλθρθ είτε ζςτω με τθ μορφι εκτεταμζνθσ ι
ςυνοπτικισ περίλθψθσ (extended abstract ι abstract).
Ο

τρόποσ τθσ παρουςίαςθσ και τα μζςα κα αποφαςιςτοφν από τουσ

μακθτζσ τθσ ομάδασ και μπορεί κάλλιςτα να αποτελεί ζναν ςυνδυαςμό ειςιγθςθσ,
εικόνων, ςχθμάτων, κίνθςθσ, ιχου με τθ χριςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ. Μετά τισ
παρουςιάςεισ κα ακολουκεί ςφντομθ ςυηιτθςθ με ερωτιςεισ από το κοινό
(εκπαιδευτικοφσ και ςυμμακθτζσ), απαντιςεισ, επιςθμάνςεισ, διευκρινίςεισ,
εξθγιςεισ, που κα προςφζρουν ςτα μζλθ κάκε ομάδασ τθν ευκαιρία να μιλιςουν
για τθ δουλειά τουσ και τισ δυςκολίεσ τθσ, για τθ ςθμαςία που είχε για τουσ ίδιουσ,
για τισ ςχζςεισ που δθμιουργικθκαν, για τα βιματα τθσ ζρευνασ που βίωςαν και,
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εντζλει, για το ίδιο το κζμα που διερεφνθςαν, αναςυνκζτοντασ δθμιουργικά τισ
διαςτάςεισ του.
Ραράλλθλα, ςτον χϊρο τθσ θμερίδασ κα μποροφςε να γίνει και ςχετικι ζκκεςθ με
όλα τα δθμιουργιματα των παιδιϊν.
Θ. Ζνατθ Φάςθ: Αξιολόγθςθ Ομαδικισ Εργαςίασ και Ατομικισ Συμβολισ Μελϊν
Ρόλος εκπαιδεστικού: Αμηνπνηεί ηηο Κιίκαθεο ησλ Γηαβαζκηζκέλσλ Κξηηεξίσλ
Αμηνιόγεζεο θαη βαζκνινγεί ηνλ θάθειν ηεο νκάδαο. Με βάζε ηελ νκαδηθή
βαζκνινγία θαη, αμηνπνηώληαο ην πεξηερόκελν ηνπ πξνζσπηθνύ εκεξνινγίνπ θαη ηνπ
αηνκηθνύ θαθέινπ, βαζκνινγεί θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο, δηαθνξνπνηώληαο, αλάινγα,
ηελ αηνκηθή βαζκνινγία από ηελ νκαδηθή.
Ρόλος μελών ομάδας: Παξνπζηάδνπλ πξνζσπηθό εκεξνιόγην θαη αηνκηθό ηνπο
θάθειν πξνο αμηνιόγεζε θαη εμεγνύλ, αλ ηνπο δεηεζεί, ζηνηρεία ηνπο.
Ρόλος διαδικτύοσ: Παξέρεη αλάινγα παξαδείγκαηα.
Περιβάλλον ΤΠΕ: Ηιεθηξνληθή ηάμε (π.ρ. πιαηθόξκα moodle, e-class)

Στα ερωτιματα που προκφπτουν και ςτισ διαδικαςίεσ που προτείνουμε για τθν
αξιολόγθςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ ατομικισ ςυμβολισ των μελϊν
αναφερόμαςτε αναλυτικότερα ςτο Τρίτο Κεφάλαιο.
IV. Θ Σφνκεςθ Αποτελεί Ηθτοφμενο των Συλλογικϊν Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, ανεξάρτθτα από τον τρόπο
οργάνωςθσ τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ, θ επεξεργαςία των δεδομζνων από μζλθ και
υποομάδεσ και θ διαδικαςία τθσ ςφνκεςθσ αυτϊν των επιμζρουσ εργαςιϊν ςτθ
ςυλλογικι εργαςία τθσ ομάδασ αποτελοφν πρϊτιςτο ηθτοφμενο. Θ διαδοχικι
παρουςίαςθ των εργαςιϊν ατόμων και υποομάδων ςε κοινό χρόνο και χϊρο δεν
ςυγκροτεί ςυλλογικι εργαςία. Ρρζπει να γίνει ςφνκεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν
μελϊν και υποομάδων ςε ενιαία εργαςία. Για το ςκοπό αυτό θ κάκε υποομάδα κα
πρζπει να επεξεργάηεται μια πτυχι του ίδιου ερευνθτικοφ ερωτιματοσ. Θ ςφνκεςθ
όλων των επιμζρουσ εργαςιϊν κα αποτελζςουν τθν ολοκλθρωμζνθ απάντθςθ ςτα
προσ διερεφνθςθ ερωτιματα.
Α. Καταμεριςμόσ Θζματοσ
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Για να διευκολφνουμε τθ ςφνκεςθ, πρζπει το ζργο να επιμερίηεται ςε ομοιόμορφα
μζρθ και θ επεξεργαςία των επιμζρουσ ομοιόμορφων μερϊν του ζργου από
διαφορετικά μζλθ ι υποομάδεσ να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο. Για παράδειγμα,
το κζμα «Θ ελλθνικι μετανάςτευςθ διαχρονικά» πρζπει να χωριςτεί ςε
ομοιόμορφα τμιματα, όπωσ «ο πρϊτοσ αποικιςμόσ» και «ο δεφτεροσ αποικιςμόσ»
και τα μζλθ ι οι υποομάδεσ που αναλάβουν τθ μελζτθ τουσ να χρθςιμοποιιςουν τα
ίδια εργαλεία ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων με τθν αξιοποίθςθ
ςχετικϊν πινάκων και φφλλων εργαςίασ. Στο κζμα των αποικιςμϊν, ζνα τζτοιο
εργαλείο ανάλυςθσ κοινισ χριςθσ από όλουσ για τισ διαφορετικζσ φάςεισ τθσ
ελλθνικισ μετανάςτευςθσ κα ιταν, για παράδειγμα, θ αναηιτθςθ των αιτίων που
προκάλεςαν κάκε φάςθ μετανάςτευςθσ, τα μζςα και οι διαδικαςίεσ μετακίνθςθσ,
οι περιοχζσ που αποικίςτθκαν και τα αποτελζςματα για τουσ αποίκουσ και τισ
μθτροπόλεισ, αλλά και για ικαγενείσ πλθκυςμοφσ των περιοχϊν αποικιςμοφ.
Σε ζνα άλλο παράδειγμα με κζμα «Οι ρυμοτομικοί και οι αρχιτεκτονικοί
ρυκμοί νθςιωτικϊν και ορεινϊν οικιςμϊν», ομοιόμορφα κζματα αποτελοφν «Θ
αρχιτεκτονικι του ορεινοφ ςπιτιοφ» και «Θ αρχιτεκτονικι του νθςιωτικοφ ςπιτιοφ»
και ομοιόμορφο εργαλείο ανάλυςθσ αποτελεί, για παράδειγμα, θ εξζταςθ των
ίδιων ςτοιχείων τθσ αρχιτεκτονικισ ενόσ ςπιτιοφ, όπωσ είναι ο προςανατολιςμόσ, θ
ςτζγθ, τα παράκυρα, τα μπαλκόνια, τα υλικά τοιχοποιίασ κτλ.
Τζλοσ, για τθν ερευνθτικι εργαςία με κζμα «Ρείνα και γεωργία» κατανομι
ομοιόμορφων υπο-κεμάτων για τισ επιμζρουσ υποομάδεσ αποτελεί θ πειραματικι
διάταξθ για τθ χριςθ

λιπαςμάτων ςε διαφορετικοφσ τρόπουσ γεωργικισ

παραγωγισ (ςυμβατικι- βιολογικι- ολοκλθρωμζνθ γεωργία). Το ίδιο πείραμα
υλοποιείται από κάκε ομάδα και τα ςυμπεράςματα ςυνάγονται από το μζςο όρο
όλων των μετριςεων, αφοφ θ επανάλθψθ του πειράματοσ είναι βαςικι
επιςτθμονικι αρχι για τον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτασ των αποτελεςμάτων.
Σε γενικζσ γραμμζσ, ιδανικι περίπτωςθ ομοιόμορφων κεμάτων αποτελεί θ
εξζταςθ από τισ υποομάδεσ παραλλιλων εννοιϊν, όπωσ είναι, για παράδειγμα, τα
διαφορετικά γεωμετρικά μοτίβα ςτθ φφςθ και ςτθ τζχνθ, τα γζνθ οικογενειϊν τθσ
ηωολογίασ, τα ςχιματα λόγου, τα πολιτικά και οικονομικά ςυςτιματα, τα είδθ
κλίματοσ και, γενικϊσ, οι υποκατθγορίεσ κάκε τφπου κατθγορίασ.
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Β. Καταγραφι των Δεδομζνων Ανάλυςθσ κάκε Υπο-κζματοσ
Στθ ςυνζχεια το ςφνολο των παραλλιλων εννοιϊν κάκε κατθγορίασ πρζπει να
αναλυκεί με κοινά κριτιρια, για να μπορεί να γίνει θ αξιοποίθςθ των διαπιςτϊςεων
τθσ ανάλυςθσ. Τθν ανάλυςθ των παραλλιλων εννοιϊν ι των κάκε είδουσ υποκεμάτων βοθκάει τα μζγιςτα ζνασ πίνακασ διπλισ ειςόδου, που κα αναγράφει ςτον
οριηόντιο άξονα τουσ αναλυόμενουσ τομείσ, όπωσ, για παράδειγμα, «πρϊτοσ
αποικιςμόσ» και «δεφτεροσ αποικιςμόσ» και ςτον κατακόρυφο άξονα του πίνακα κα
αναγράφει τα κοινά κριτιρια ανάλυςθσ, όπωσ για παράδειγμα «αίτια», «μζςα
μετακίνθςθσ», «προοριςμόσ» και «ςχζςεισ με μθτροπόλεισ». Στισ οκτϊ κυψζλεσ
(κουτάκια) του πίνακα (2Χ4) μπορεί κωδικοποιθμζνα να καταγράφονται τα
δεδομζνα τθσ ανάλυςθσ. Ανάλογοι πίνακεσ διπλισ ειςόδου μπορεί να
χρθςιμοποιοφνται για τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων των πειραματικϊν
διατάξεων για τθν γεωργικι καλλιζργεια ςτθν Ερευνθτικι Εργαςία «Ρείνα και
γεωργία» (ο οριηόντιοσ άξονασ περιζχει τα προσ μζτρθςθ ςτοιχεία, ενϊ ο
κατακόρυφοσ τισ διαφορετικζσ μετριςεισ των υποομάδων). Εξυπακοφεται ότι οι
εννοιολογικζσ κατθγορίεσ ανάλυςθσ, τα μζςα και οι διαδικαςίεσ που αξιοποιοφνται
πρζπει να προζρχονται από τισ εμπλεκόμενεσ ςτο κζμα επιςτιμεσ.
Γ. Σφνκεςθ των Επιμζρουσ Υπο-κεμάτων ςτθν Ολομζλεια τθσ Ομάδασ
Θ ςφνκεςθ των υπο-κεμάτων γίνεται ςτθν ολομζλεια τθσ ομάδασ, θ οποία πρζπει
να αναηθτιςει και να αναδείξει κάκε μορφισ ςχζςεισ που μπορεί να εντοπίςει ςτα
ςυνεξεταηόμενα υπο-κζματα, τα οποία μελζτθςαν ξεχωριςτά τα μζλθ ι οι
υποομάδεσ. Τζτοιεσ, για παράδειγμα, είναι οι ςχζςεισ ομοιότθτασ και διαφοράσ,
κατθγοριοποίθςθσ, ιεράρχθςθσ, ςφγκριςθσ και ταξινόμθςθσ, χρονικισ αλλθλουχίασ,
ςχζςεισ μερϊν μιασ ολότθτασ που αναλφεται ςτα δομικά τθσ ςτοιχεία και, κυρίωσ,
ςχζςεισ αιτιότθτασ, που αναδεικνφουν ποιεσ αιτίεσ μζςα ςε ποιο πλαίςιο επιφζρουν
ποιεσ ςυνζπειεσ με ποια αποτελζςματα ςε ποιουσ τομείσ και με ποιεσ προεκτάςεισ.
Μετά τθν ανάλυςθ, που προθγικθκε, και τον εντοπιςμό των ςχζςεων, που
ακολοφκθςε, θ ομάδα καλείται να επιχειριςει:
(α) να ερμθνεφςει τισ διαπιςτοφμενεσ ομοιότθτεσ και διαφορζσ και τισ λοιπζσ
μορφζσ ςχζςεων,
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(β) να τισ αξιολογιςει διατυπϊνοντασ κρίςεισ και
(γ) ανάλογα με τθ φφςθ του κζματοσ και το είδοσ των ςκοπϊν, να διατυπϊςει και
να αιτιολογιςει προβλζψεισ, να υποςτθρίξει διαλεκτικά κζςεισ ςε ηθτιματα που
προκαλοφν κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και αξιακζσ αντιπαρακζςεισ, ι, τζλοσ, να
προτείνει κριτιρια για τθ λιψθ αποφάςεων και λφςεισ ςε προβλθματικζσ
καταςτάςεισ, να τισ αξιολογιςει και να προχωριςει ςε μικρζσ δράςεισ.
Για παράδειγμα, ςε μια ομαδικι εργαςία με κζμα τουσ λογοτζχνεσ τθσ
Επτανθςιακισ ι τθσ Ακθναϊκισ Σχολισ κάκε υποομάδα μπορεί να αναλάβει να
μελετιςει ζνα ζργο ςυγκεκριμζνου λογοτζχνθ και να εντοπίςει κυρίαρχα
χαρακτθριςτικά του, με βάςθ τα ερωτιματα και τα κριτιρια που ζχει
προθγουμζνωσ προαποφαςίςει θ ομάδα. Θ ςφνκεςθ των διαπιςτϊςεων από τα
ζργα των διαφορετικϊν λογοτεχνϊν μπορεί να αρχίςει με τθν αναηιτθςθ
ομοιοτιτων και διαφορϊν και να ςυνεχίςει με τθν ερμθνεία και τθν αξιολόγθςθ
των διαπιςτοφμενων ομοιοτιτων και διαφορϊν. Μζςα από τθν επεξεργαςία των
ομοιοτιτων και διαφορϊν κα προκφψουν τα ςυμπεράςματα και οι απαντιςεισ ςτα
ερευνθτικά ερωτιματα τθσ ομάδασ, κακϊσ και θ ςυςχζτιςι τουσ με ατομικοφσ,
κοινωνικοφσ, πολιτικοφσ, πολιτιςμικοφσ και θκικοφσ παράγοντεσ ςε τοπικό, εκνικό
ι/και παγκόςμιο επίπεδο. Στθ ςυνζχεια, θ ομάδα μπορεί να επιλζξει μια δράςθ θ
οποία κα ςχετίηεται, για παράδειγμα, με τθν εφρεςθ ενόσ πρωτότυπου και κριτικοφ
τρόπου παρουςίαςθσ τθσ Επτανθςιακισ ι Ακθναϊκισ Σχολισ.
Αντίςτοιχα, ςτο παράδειγμα τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ για τθν «Ρείνα και
Γεωργία» θ ςφνκεςθ των ςυμπεραςμάτων του πειράματοσ κα ζχει αρχικά ςτόχο τθν
εξαγωγι των μζςων όρων προκειμζνου να προχωριςει θ ομάδα ςτθν κριτικι
προςζγγιςθ των τριϊν τρόπων γεωργικισ παραγωγισ και να γίνει θ επιλογι των
κατάλλθλων προϊόντων για τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ.
Θ επαγωγικι αναγωγι των ομοιοτιτων και διαφορϊν ςε ευρφτερθσ
κλίμακασ γενικεφςεισ και

ςτθ ςυνζχεια θ ςυςχζτιςι τουσ με ατομικοφσ,

κοινωνικοφσ, πολιτικοφσ, πολιτιςμικοφσ και θκικοφσ παράγοντεσ τοπικισ, εκνικισ,
ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ κλίμακασ αποτελοφν επόμενα βιματα ςφνκεςθσ των
ατομικϊν εργαςιϊν ςε ενιαία εργαςία.
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Υπενκυμίηουμε ότι οι αναλφςεισ, οι ςυςχετίςεισ, οι διευκρινιςεισ, οι
ερμθνείεσ, οι αξιολογικζσ κρίςεισ, οι προβλζψεισ, οι επαγωγικζσ αναγωγζσ ςε
γενικεφςεισ και ςε ερμθνευτικά ςχιματα και τα παρόμοια αποτελοφν τθν
πεμπτουςία αυτοφ που αποκαλοφμε «επεξεργαςία δεδομζνων», τα προϊόντα τθσ
οποίασ αξιοποιοφνται ςτισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και
ςτθν λιψθ αποφάςεων. Με άλλα λόγια, αξιοποιοφνται ςτθ δράςθ και ςτθν πράξθ
του προςωπικοφ, κοινωνικοφ, επιςτθμονικοφ, πολιτικοφ και πολιτιςτικοφ γίγνεςκαι.
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Τρίτο Κεφάλαιο
Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ (Rubrics)
Ι. Αξιολόγθςθ τθσ Ομαδικισ Εργαςίασ και Ατομικι Βακμολόγθςθ των Μελϊν
Α. Διαμορφωτικι και Τελικι Αξιολόγθςθ Ρεριεχομζνου και Διαδικαςίασ
Θ αξιολόγθςθ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων και των αποτελεςμάτων τουσ
παραμζνει πολφπλοκο και ακανκϊδεσ ηιτθμα. Στθν εκπαίδευςθ αποτελεί μία από
τισ πλζον δυναμικζσ παραμζτρουσ που κακορίηουν τθ ςχολικι μάκθςθ. Στθν
περίπτωςθ των καινοτομιϊν, όπωσ οι ομαδοςυνεργατικζσ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ, θ
αποδοχι εκ μζρουσ των μακθτϊν, αλλά και των εκπαιδευτικϊν, του τρόπου
αξιολόγθςθσ αποτελεί, ζναν επιπλζον, όρο αποδοχισ τθσ όποιασ καινοτομίασ. Για
τον λόγο αυτό, το κζμα τθσ αξιολόγθςθσ των ομαςυνεργατικϊν

Ερευνθτικϊν

Εργαςιϊν απαςχολεί ζντονα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ τθν παιδαγωγικι ζρευνα, που
προςπακεί να απαντιςει ςε ερωτιματα όπωσ τα παρακάτω (βλ. Boud et al. 1999,
Clarke 2005, Sharp 2006, Nordberg 2008, Orr 2010):
α. Ρϊσ αξιολογείται ζνα πολφπλοκο ζργο όπωσ είναι οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ;
β. Θ ομαδικότθτα και θ ατομικότθτα, το περιεχόμενο και θ διαδικαςία, θ αυτοαξιολόγθςθ και θ ετερο-αξιολόγθςθ τι ρόλο παίηουν;
γ. Θ τελικι βακμολογία τθσ ςυνολικισ εργαςίασ αποδίδεται ωσ ατομικι ςτα μζλθ
τθσ ομάδασ;
δ. Ρϊσ αντιμετωπίηεται θ διαφορετικι ςυμβολι των μελϊν, ϊςτε θ βακμολόγθςι
τουσ να είναι δίκαιθ και να μθν πριμοδοτεί «λακρεπιβάτεσ» τθσ ομάδασ;
ε. Θ ετερο-αξιολόγθςθ των μακθτϊν τι ρόλο μπορεί να παίξει ςτθ μετατροπι τθσ
ςυνολικισ βακμολόγθςθσ τθσ κοινισ εργαςίασ ςε ατομικι βακμολόγθςθ των μελϊν,
ανάλογα με τθ ςυμβολι τουσ ςε αυτι;
ςτ. Τα μζλθ κα (αυτο-)αξιολογοφν και τθ δικι τουσ ςυμβολι ι μόνο κα (ετερο-)
αξιολογοφν τθ ςυμβολι των ςυμμακθτϊν τουσ;
η. Οι μακθτικζσ αξιολογιςεισ κα είναι εμπιςτευτικζσ για αξιοποίθςι τουσ από τον
εκπαιδευτικό ι κα κοινοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερομζνουσ;
1. Διαμορφωτικι και τελικι αξιολόγθςθ: Ο ρόλοσ τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ
είναι διττόσ, (α) να ανατροφοδοτεί και να διαμορφϊνει τισ εκπαιδευτικζσ
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παρεμβάςεισ κακϊσ υλοποιοφνται (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ) και (β) να
επιςθμαίνει ςτο τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ με αξιοποιιςιμο τρόπο τισ επιτυχίεσ και τισ
αςτοχίεσ τθσ (τελικι αξιολόγθςθ).
Στισ ομαδοςυνεργατικζσ Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ, οι ςυλλογικζσ δράςεισ, οι
κοινοί ςτόχοι, οι μεγάλθσ διάρκειασ διαδικαςίεσ και τα πολλά εμπλεκόμενα
πρόςωπα κακιςτοφν τθν αξιολόγθςθ δφςκολθ και, ταυτόχρονα, ιδιαίτερα αναγκαία
και ςτισ δφο μορφζσ τθσ, τθ διαμορφωτικι και τθν τελικι αξιολόγθςθ. Είναι και οι
δφο εξ ίςου χριςιμεσ, διότι επιςθμαίνουν τι είναι ςθμαντικό με εκπαιδευτικά
κριτιρια,

ςθματοδοτοφν

τθ

ςθμαντικότθτα

τθσ

εκπαιδευτικισ

εργαςίασ,

ανατροφοδοτοφν ατομικζσ και ςυλλογικζσ επιλογζσ, αναδεικνφουν τθ ςχζςθ του
ατόμου με τθν ομάδα, των δικαιωμάτων με τισ υποχρεϊςεισ και τθσ προςωπικισ
πρωτοβουλίασ με τθ ςυλλογικι βοφλθςθ.
2. Αξιολόγθςθ του περιεχομζνου τθσ γνϊςθσ και τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ:
Για να επιτφχει θ αξιολόγθςθ τθν εκπαιδευτικι τθσ αποςτολι πρζπει να πλθροί
ςυγκεκριμζνεσ όρουσ, με κυριότερο όρο τθν εςτίαςθ ςτουσ κεντρικοφσ ςκοποφσ τθσ
Ερευνθτικισ Εργαςίασ. Οι ςκοποί αυτοί αφοροφν το περιεχόμενο και τθ διαδικαςία
τθσ μάκθςθσ και αναφζρονται: (α) ςτο περιεχόμενο, τισ μεκοδολογικζσ διαδικαςίεσ
και τον γλωςςικό κϊδικα και τον αναπαραςτατικό κϊδικα των εμπλεκόμενων
επιςτθμονικϊν κλάδων (= περιεχόμενο και διαδικαςίεσ), (β) ςτθν ανάπτυξθ
ικανοτιτων κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ
(=διαδικαςία μάκθςθσ), κακϊσ και των ςτάςεων και αξιϊν που τισ πλαιςιϊνουν, και
(γ) ςτουσ τρόπουσ και τθν ποιότθτα τθσ αναπαράςταςθσ, κοινοποίθςθσ και
εφαρμογισ τθσ νζασ γνϊςθσ ςε ποικίλα πλαίςια (=περιεχόμενο και διαδικαςίεσ).
Ρρόκειται για διαφορετικισ φφςθσ ςκοποφσ, εξίςου ςθμαντικοφσ, που όμωσ δεν
ζτυχαν ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ τθσ ίδιασ προςοχισ. Θ εκπαίδευςθ ιταν και ςε
μεγάλο βακμό παραμζνει υπζρ του περιεχομζνου, όχι μόνο διότι είναι ευκολότερα
βακμολογιςιμο, αλλά και διότι το κεωρεί ςθμαντικότερο, παραβλζποντασ ότι θ
ποιότθτα του περιεχομζνου τθσ μάκθςθσ εξαρτάται απόλυτα από το είδοσ και τθν
ποιότθτα των γνωςτικϊν και κοινωνικϊν διαδικαςιϊν μζςω των οποίων οι μακθτζσ

83

προςεγγίηουν

και

επεξεργάηονται

τα

γνωςιακά

δεδομζνα,

για

να

τα

νοθματοδοτιςουν και να τα ερμθνεφςουν.
Θ φιλοςοφία των ομαδοςυνεργατικϊν προςεγγίςεων εξακολουκεί να
αποδίδει ςοβαρι ςθμαςία ςτο περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ, αλλά αποδίδει εξίςου
ιςοβαρι ςθμαςία και ςτισ διαδικαςίεσ προςζγγιςθσ και επεξεργαςίασ τθσ γνϊςθσ.
Επιπρόςκετα, αναδεικνφει και τθ ςπουδαιότθτα των ςτάςεων που πλαιςιϊνουν
περιεχόμενο και διαδικαςίεσ, οι οποίεσ είναι προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ του
υπεφκυνου, δθμιουργικοφ και ενεργοφ πολίτθ.
Β. Τομείσ Αξιολόγθςθσ τθσ Συλλογικισ Εργαςίασ τθσ Ομάδασ
Θ ζμφαςθ κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ, που προζκυψε από τθν
τετράμθνθ ζρευνα τθσ ομάδασ, ςτρζφεται γφρω από τζςςερισ τομείσ, οι οποίοι
καλφπτουν τόςο το περιεχόμενο και τθ γλωςςικι ζκφραςι τθσ γνϊςθσ που
απζκτθςαν οι μακθτζσ όςο και τισ διαδικαςίεσ μζςα από τισ οποίεσ οδθγικθκαν ςτο
ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο. Οι τομείσ αυτοί είναι:
α. Οι διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ: Αξιολογοφνται
ο προγραμματιςμόσ, τα ερευνθτικά ερωτιματα, οι πθγζσ των δεδομζνων, οι
μζκοδοι διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, οι ςυςχετίςεισ μεταβλθτϊν, τα ςυμπεράςματα, θ
τιρθςθ χρονοδιαγραμμάτων και κανόνων και θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ.
Κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραπάνω είναι θ πρωτοτυπία, θ επιςτθμονικότθτα και
οι δυνατότθτεσ αιτιολόγθςθσ των επιλογϊν ςτουσ παραπάνω τομείσ, θ ικανότθτα
ςτθν ερμθνεία και θ αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων, κακϊσ

και θ

ςτοχαςτικοκριτικι κεϊρθςθ των διαδικαςιϊν, των ρόλων, των μζςων και των
αποτελεςμάτων τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ.
β. Το περιεχόμενο τθσ εργαςίασ που προζκυψε από τθν ζρευνα: Αξιολογοφνται οι
γνϊςεισ (factual knowledge), οι ζννοιεσ, οι γενικεφςεισ και τα εννοιολογικά ςχιματα
(conceptual knowledge), οι ικανότθτεσ (procedural knowledge) και οι προεκτάςεισ
ςε καταςτάςεισ τθσ πραγματικότθτα,.
Κριτιρια αξιολόγθςθσ πρζπει να είναι θ ορκότθτα και θ πλθρότθτα των γνϊςεων
και οι ομαδικζσ ικανότθτεσ αξιοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ για τθν κατανόθςθ και
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ερμθνεία του κόςμου, θ ικανότθτα επίλυςθσ αυκεντικϊν προβλθμάτων και λιψθσ
αποφάςεων ςε διλθμματικά και ςυγκρουςιακά ηθτιματα, προκειμζνου να
ςυντελεςτεί θ ζμπρακτθ παρζμβαςθ ςτον κοινωνικό χϊρο του ςχολείου, τθσ
οικογζνειασ, τθσ τοπικισ κοινότθτασ, αλλά και θ αλλαγι προςωπικϊν ςτάςεων,
επιλογϊν και ςυμπεριφορϊν.

Τζλοσ, κριτιριο αξιολόγθςθσ αποτελεί θ

ςταχαςτικοκριτικι ανάλυςθ και αποτίμθςθ και τθσ δικισ τουσ εμπειρίασ με τισ
επιτυχίεσ και τισ δυςκολίεσ, τισ προκλιςεισ και απογοθτεφςεισ, τισ αντιπαράκζςεισ
και τισ ςυνκζςεισ.
γ. Θ γλϊςςα, τα πολυτροπικά μζςα και θ οργάνωςθ τθσ ερευνθτικισ ζκκεςθσ:
Αξιολογείται θ οργάνωςθ και θ γλϊςςα τθσ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ ςε ςχζςθ με τθ
χριςθ πολυτροπικϊν ςθμειωτικϊν ςυςτθμάτων (ςχιματα, εικόνεσ, κίνθςθ, ιχοσ
κλπ) ωσ μζςων επικοινωνίασ και ζκφραςθσ, αλλά και ωσ εργαλείων ςκζψθσ,
μάκθςθσ και γνϊςθσ.
Κριτιρια αξιολόγθςθσ μπορεί να είναι θ ορκι δόμθςθ των κειμζνων, θ νοθματικι
ςυνεκτικότθτα του λόγου, οι κατάλλθλεσ λεξικο-γραμματικζσ επιλογζσ, θ
ευρθματικότθτα ςτθ ςυνδυαςτικι αξιοποίθςθ λόγου, εικόνασ, κίνθςθσ και ιχου
(=πολυτροπικότθτα) και θ εςωτερικι ςυνοχι, θ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και το
τυπο-εκδοτικό αποτζλεςμα τθσ ερευνθτικισ ζκκεςθσ (Ματςαγγοφρασ 2007).
δ. Ο τρόποσ παρουςίαςθσ τθσ εργαςίασ από τθν ομάδα ςτο κοινό:
Αξιολογείται (α) θ ςαφισ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τουσ ςτόχουσ και τισ
ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ, τα δεδομζνα και τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ, τισ
κζςεισ τθσ ομάδασ ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και τθν κριτικι ςτάςθ τθσ ςτα
διαλαμβανόμενα ηθτιματα, (β) θ χριςθ γλϊςςασ και των ςυμπλθρωματικϊν/
πολυτροπικϊν μζςων και ΤΡΕ για ςτιριξθ λόγου και ςτισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ, (γ) θ
χριςθ χιοφμορ , δθμιουργικότθτασ και παραςτατικότθτασ ςτθ ςωςτι αναλογία και
τθν κατάλλθλθ ςτιγμι και (δ) θ ετοιμότθτα και πλθρότθτα απαντιςεων ςτισ
ερωτιςεισ και τα ςχόλια του κοινοφ.
Κριτιρια αξιολόγθςθσ πρζπει να είναι θ προςζλκυςθ του ενδιαφζροντοσ, θ
κατανόθςθ και ο προβλθματιςμόσ του κοινοφ, ο τρόποσ και τα γλωςςικά και
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πολυτροπικά μζςα που επζλεξε θ ομάδα για να παρουςιάςει ςτισ υπόλοιπεσ
ομάδεσ ι ςε ευρφτερο κοινό τθν εργαςία τθσ και να εξθγιςει τα ερευνθτικά
ερωτιματά και τθ ςπουδαιότθτά τουσ, τθ μεκοδολογία και τθ διεξαγωγι ζρευνασ,
τα ςυμπεράςματά, τισ κρίςεισ και τισ προτάςεισ τθσ ομάδασ.

Στο πλαίςιο αξιολόγθςθσ των παραπάνω τομζων κα απαντθκοφν ερωτιματα όπωσ:


Οι ςτόχοι και τα ερωτιματα που τζκθκαν ςτθν ζρευνα απαντικθκαν με
πλθρότθτα;



Οι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ ζγιναν ςφμφωνα

με τισ αναμενόμενεσ

διαδικαςίεσ;


Τα δεδομζνα που ςυγκεντρϊκθκαν επεξεργάςκθκαν με ικανοποιθτικό
τρόπο;



Κατά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων αξιοποιικθκαν οι κεντρικζσ ζννοιεσ
και γενικεφςεισ/αρχζσ των εμπλεκομζνων επιςτθμονικϊν κλάδων;



Θ ςφνκεςθ τθσ εργαςίασ ατόμων/ υποομάδων ζγινε με ικανοποιθτικό τρόπο;



Θ όλθ οργάνωςθ τθσ δομισ του περιεχομζνου διαςφαλίηει εςωτερικι
ςυνοχι ςτο περιεχόμενο;



Ο λόγοσ, τα ςχιματα και τα υπόλοιπα μζςα που χρθςιμοποιικθκαν ζχουν τισ
αναμενόμενεσ προδιαγραφζσ;

Γ. Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ (Rubrics)
Για τθ βακμολόγθςθ των επιμζρουσ τομζων τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ
προςφζρονται ιδιαίτερα οι κλίμακεσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων αξιολόγθςθσ,
γνωςτζσ ωσ ρουμπρίκεσ (rubrics), οι οποίεσ είναι κλίμακεσ περιγραφικισ
αξιολόγθςθσ με διαβακμιςμζνα κριτιρια αποτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ μιασ εργαςίασ
ςε ςυγκεκριμζνο τομζα τθσ (βλ. Κουλουμπαρίτςθ και Ματςαγγοφρασ 2004). Οι
Ρίνακεσ 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4, που ακολουκοφν, αποτελοφν παραδείγματα κλιμάκων
διαβακμιςμζνων κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, του
περιεχομζνου και τθσ γλϊςςασ και τθσ δομισ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ και τθσ
παρουςίαςισ τθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα.
Οι υπο-κλίμακεσ και οι περιγραφζσ τουσ είναι αναλυτικζσ, για να δϊςουν ςε
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εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ ολοκλθρωμζνθ εικόνα, που είναι βοθκθτικι κατά τθ
διεξαγωγι τθσ ζρευνασ και τθ ςυγγραφι τθσ ερευνθτικισ ζκκεςθσ. Για τισ ανάγκεσ
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν επιςτθμονικοφ ι άλλου τφπου, οι εκπαιδευτικοί
μποροφν να κάνουν τισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ και απλοποιιςεισ.
Διευκρινίηεται ότι για κάκε μία από τισ ζξι βακμίδεσ τθσ κλίμακασ (Άριςτα,
Ρολφ Καλά. Καλά, Μζτρια, Κάτω του Μετρίου και Λίαν Ανεπαρκισ) προτείνονται
ενδεικτικά τα ποιοτικά κριτιρια αξιολόγθςθσ. Ροιοτικοί χαρακτθριςμοί, όπωσ
«ατελισ» «πλιρθσ», «ικανοποιθτικόσ», «επαρκισ», διατυπϊνονται με βάςθ τισ
δυνατότθτεσ μακθτϊν ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ θλικίασ και δεν αναφζρονται,
αςφαλϊσ, ςτα επίπεδα των ϊριμων επιςτθμόνων.
Οι

εκπαιδευτικοί κατά τθν κρίςθ τουσ, αξιοποιϊντασ τθν κλίμακα

διαβακμιςμζνων κριτιριων, αξιολογοφν και ςτουσ τζςςερισ τομείσ τισ ερευνθτικζσ
εργαςίεσ των ομάδων. Θ κλίμακα είναι εξάβακμθ και ςε κάκε μία από τισ ζξι
βακμίδεσ ο Ρίνακασ Ι ςθμειϊνει και τουσ βακμοφσ που αντιςτοιχοφν με άριςτα το
20. Οι ζξι βακμίδεσ τθσ κλίμακασ από τα κάτω προσ τα πάνω ζχουν ωσ εξισ:
6θ βακμίδα: Λίαν Ανεπαρκισ (βακμόσ 1-5)
5θ βακμίδα: Κάτω του Μετρίου (βακμόσ 6-9)
4θ βακμίδα: Μζτρια (βακμόσ 10-13)
3θ βακμίδα: Καλά (βακμόσ 14-16)
2θ βακμίδα: Ρολφ Καλά (βακμόσ 17-18)
1θ βακμίδα: Άριςτα (βακμόσ 19-20)

Είναι εμφανζσ ότι μετά τθν ζνταξθ των τεςςάρων τομζων τθσ εργαςίασ (ζρευνα,
περιεχόμενο, γλϊςςα και παρουςίαςθ) ςε κάποια από τισ ζξι βακμίδεσ, για
παράδειγμα ςτθν τρίτθ βακμίδα (Καλά), πρζπει να αποφαςίςει και τον ακριβι
βακμό (14, 15 ι 16), ανάλογα με το πόςα και ποια από τα χαρακτθριςτικά τθσ
βακμίδασ πλθροί θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα.
Τζλοσ, διευκρινίηεται ότι, ενϊ και οι τζςςερισ τομείσ αξιολογοφνται με
άριςτα το 20, θ βαρφτθτα κάκε τομζα ςτον υπολογιςμό του τελικοφ βακμοφσ δεν
είναι θ ίδια και για τουσ τζςςερισ τομείσ. Συγκεκριμζνα, θ Ερευνθτικι Διαδικαςία
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ζχει βακμό βαρφτθτασ 30%, το Ρεριεχόμενο 30%, θ Γλϊςςα και θ Δομι 20% και θ
Δθμόςια Ραρουςίαςθ 20%.
Δ. Αξιολόγθςθ τθσ Λειτουργικότθτασ τθσ Ομάδασ και τθσ Συμβολισ των Μελϊν
Οι διαδικαςίεσ που αφοροφν: (α) ςτθ λειτουργικότθτα τθσ ομάδασ και (β) ςτθ
ςυμβολι των μελϊν τόςο ςτισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ όςο και ςτθν εκπόνθςθ τθσ
εργαςίασ είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ και πρζπει να αποτελζςουν αντικείμενο τθσ
διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, αλλά και τθσ τελικισ. Κατά τθν αξιολόγθςθ των
διαδικαςιϊν, οι μακθτζσ

αποκτοφν μεγαλφτερο ρόλο από ότι ςυνθκίηεται,

δεδομζνου ότι τόςο ωσ μζλθ όςο και ωσ ομάδα καλοφνται να διαδραματίςουν
ςθμαντικό ρόλο ςτθν αυτο-αξιολόγθςθ τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθ λειτουργικότθτα τθσ
ομάδασ και ςτθ γενικότερθ αποτελεςματικότθτα τθσ ομάδασ τουσ. Θ εμπλοκι των
μακθτϊν

ςτισ

παραπάνω

διαδικαςίεσ

ςυμβάλλει

ςτθν

ανάπτυξθ

του

μεταγνωςτικοφ επιπζδου, που αποτελεί προχπόκεςθ για τθν αυτο-ρυκμιηόμενθ
μάκθςθ και ςυμπεριφορά, κακϊσ και ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ των προςωπικϊν
ευκυνϊν ζναντι τθσ ομάδασ, των μελϊν τθσ και του ζργου που καλείται να
επιτελζςει.

Τα δελτία αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ ομάδασ και τθσ

ατομικισ ςυμβολισ τα εντάςςουν οι μακθτζσ ςτον ατομικό τουσ φάκελο, όπου
τθροφνται όλα τα παραςτατικά τθσ προςωπικισ τουσ ςυμμετοχισ ςτο κοινό ζργο.
1.Αξιολόγθςθ λειτουργικότθτασ τθσ ομάδασ: Θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν
αξιολόγθςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ ομάδασ

επιτελεί διττό ςκοπό: Ρρϊτο,

ςθματοδοτεί τθ ςπουδαιότθτα που αποδίδουμε ςτον ομαδοςυνεργατικό τρόπο
μάκθςθσ και, δεφτερο,

εντοπίηει τα

προβλιματα λειτουργικότθτασ και, ζτςι,

ςυμβάλλει ςτθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςι τουσ. Ερωτιματα που βοθκοφν ςτθν
αξιολόγθςθ

τθσ

λειτουργικότθτασ

είναι,

μεταξφ

άλλων,

και

τα

εξισ:

α. Ρόςο αποτελεςματικόσ είναι/ιταν ο προγραμματιςμόσ των επιμζρουσ φάςεων
που κάνατε;
β. Ρόςο ςυνεπείσ είςτε/ιςαςταν ςτθν τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων;
γ. Σε τι βακμό επικρατεί/επικρατοφςε ςτθν ομάδα ςασ πνεφμα ανάλθψθσ ρόλων και
πρωτοβουλιϊν;
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δ. Ρόςο αποτελεςματικοί είςτε/ιςαςταν ςτθ διαχείριςθ αντίκετων απόψεων,
διαφωνιϊν και ςυγκροφςεων;
ε.

Ρόςο

εφκολα

καταλιγετε/καταλιγατε

ςτθ

λιψθ

των

αποφάςεων;

ςτ. Ρόςο κετικό είναι/ιταν το κλίμα και το πνεφμα αποδοχισ, ςυνεργαςίασ και
ςτιριξθσ των μελϊν;
η. Ρόςο εφκολοσ είναι/ιταν ςτθν ομάδα ςασ ο ςυντονιςμόσ και ο ςυλλογικόσ τρόποσ
εργαςίασ;
θ. Ρόςο αποτελεςματικι είναι/ιταν θ ομάδα ςασ ςτθν αξιοποίθςθ του χρόνου;
Για τθν αξιολόγθςθ κάκε ερϊτθςθσ κα υπάρχει πεντάβακμθ κλίμακα τφπου Likert,
όπου το 1 δθλϊνει «κακόλου» και το 5 «απόλυτα»:
1

2

3

4

5

2. Αυτο-αξιολόγθςθ προςωπικισ ςυμβολισ ςτθ λειτουργικότθτα τθσ ομάδασ
Ρρόκειται για διαδικαςία αυτο-αξιολόγθςθσ και θ ςθμαςία τθσ είναι κακαρά
παιδαγωγικι, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ. Αναδεικνφει τισ προςδοκίεσ
που ζχει θ ομάδα από τα μζλθ τθσ και τισ ευκφνεσ των τελευταίων ζναντι τθσ
ομάδασ. Ραρά τισ όποιεσ επιφυλάξεισ για τθν εγκυρότθτα και τθν αντικειμενικότθτα
τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ, είναι βζβαιο ότι ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ επίγνωςθ του
εαυτοφ μασ. Μεταξφ άλλων, ςε ερωτθματολόγιο αυτο-αξιολόγθςθσ πρζπει να
ςυμπεριλαμβάνονται και ερωτιςεισ όπωσ οι παρακάτω:
α. Συμμετζχω ενεργά με πλθροφορίεσ, ιδζεσ, ερωτιματα και επιχειριματα ςτισ
ςυηθτιςεισ και τισ λοιπζσ εργαςίεσ τθσ ομάδασ;
β. Αναγνωρίηω, επαινϊ και ενκαρρφνω τισ προςπάκειεσ

των άλλων μελϊν;

γ. Ρροςφζρω βοικεια ςε μζλθ τθσ ομάδασ μου, όταν τθν ζχουν ανάγκθ;
δ. Ηθτϊ βοικεια και ιδζεσ από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, όταν είμαι ςε
δφςκολθ κζςθ;
ε. Είμαι ςυνεπισ ςτα χρονοδιαγράμματα και παραδίδω τισ εργαςίεσ μου ζγκαιρα;
ςτ. Είμαι υπεφκυνοσ και εκπλθρϊνω τισ υποχρεϊςεισ μου με επάρκεια;
η. Συμβάλλω κετικά ςτθν άμβλυνςθ εντάςεων, ςυγκροφςεων και ςτθν αναηιτθςθ
ςυνκετικϊν λφςεων;
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θ. Αποδζχομαι και ςυηθτϊ τθν κριτικι και τισ διαφορετικζσ απόψεισ και αναηθτϊ
τρόπουσ ςφνκεςθσ, αποφεφγοντασ τισ ςτείρεσ αντιπαρακζςεισ;

1

2

3

4

5

Γ. Από τον Κοινό Βακμό τθσ Ομάδασ ςτον Ατομικό των Μελϊν
1. Το αίτθμα τθσ αποτίμθςθσ τθσ ατομικισ ςυμβολισ κάκε μζλουσ
Φυςικι απόρροια τθσ λογικισ των ομαδοςυνεργατικϊν εργαςιϊν είναι θ
αξιολόγθςθ τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ, ςτθν οποία ζχουμε ιδθ αναφερκεί. Επίςθσ,
φυςικι απόρροια τθσ διαφοροποιθμζνθσ ςυμβολισ των μελϊν ςτο κοινό
αποτζλεςμα τθσ ομάδασ είναι θ διαφοροποίθςθ τθσ ςυμβολισ να αποτυπωκεί ςτθ
διαφοροποίθςθ τθσ ατομικισ βακμολόγθςθσ των μελϊν, πρακτικι θ οποία
καταγράφεται και ςτισ ςχετικζσ ζρευνεσ ωσ αίτθμα μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν.
Αυτό ςθμαίνει πολφ απλά ότι δεν μπορεί αυτόματα και ανεξζταςτα ο κοινόσ βακμόσ
για τθ ςυλλογικι εργαςία να μετατρζπεται ςε ατομικό βακμό όλων των μελϊν τθσ
ομάδασ, αλλά πρζπει να διαφοροποιείται για τθν εμπζδωςθ ενόσ πλαιςίου
ατομικισ ευκφνθσ και απόδοςθσ λόγου (βλ. και Nues 2011).
Ρλιρθ γνϊςθ και εκτίμθςθ για τθ ςυμβολι των μελϊν μιασ ομάδασ ζχουν,
βεβαίωσ, οι εκπαιδευτικοί που εποπτεφουν το ζργο τθσ ομάδασ και το ςτθρίηουν
κατά το προβλεπόμενο τρίωρο ςε εβδομαδιαία βάςθ. Μάλιςτα, μζςα από τισ
διαδικαςίεσ που προβλζπονται θ ατομικι ςυμβολι και ςυνζπεια κάκε μζλουσ ζχει
αντικειμενικά αποτυπωκεί και ςε αυτι βαςίηουν οι εκπαιδευτικοί τθν αποτίμθςι
τουσ. Στο ςθμείο αυτό αξιοποιοφνται το προςωπικό θμερολόγιο και ο ατομικόσ
φάκελοσ, όπωσ αναφζρουμε παρακάτω.
Επικουρικά, όμωσ, προτείνουμε οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψθ τουσ και
τισ γνϊμεσ των υπολοίπων τθσ ομάδασ, που επίςθσ ζχουν γνϊςθ και γνϊμθ για τθ
ςυμβολι κάκε μζλουσ. Μάλιςτα, θ διεκνισ ζρευνα και θ διεκνισ πρακτικι αποδίδει
με παιδαγωγικά και λειτουργικά κριτιρια βαρφνουςα κζςθ ςτθ μακθτικι
αυτο/ετερο-αξιολόγθςθ και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ θ κρίςθ των μελϊν τθσ ομάδασ
για τθν αποτίμθςθ τθσ ςυμβολισ ενόσ εκάςτου κακορίηει από μόνθ τθσ τθν ατομικι
βακμολογία των μελϊν, με βάςθ εκκίνθςθσ πάντοτε τθ βακμολογία τθσ ςυλλογικισ
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εργαςίασ

τουσ.

Σε

άλλεσ

περιπτϊςεισ

εκπαιδευτικόσ

και

μακθτζσ

ςυνδιαμορφϊνουν τισ ατομικζσ βακμολογίεσ των μελϊν.
Θ πρόταςι μασ για τθν επικουρικι αξιοποίθςθ των ετερο-αξιολογιςεων των
μελϊν βαςίηεται ςε δφο λόγουσ. Ρρϊτο, διότι πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν κατά τθν
αξιολόγθςθ οι αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ κάκε μζλουσ, το ςθμείο εκκίνθςισ του
και θ παρατθροφμενθ πρόοδόσ του, κάτι που δεν μποροφν να κάνουν οι μακθτζσ.
Δεφτερο, διότι είναι πικανόν ςε μια ομάδα να δθμιουργθκοφν πολϊςεισ, που
λειτουργοφν διαςτρεβλωτικά ςτισ διαδικαςίεσ ετερο-αξιολόγθςθσ. Στο ερϊτθμα
πϊσ πρζπει να καταγραφεί θ μακθτικι ετερο-αξιολόγθςθ και πϊσ πρζπει αυτι να
ςυμβάλει ςτον μεταςχθματιςμό τθσ ςυλλογικισ βακμολόγθςθσ τθσ ομάδασ ςε
ατομικι βακμολόγθςθ των μελϊν

ζχουν διαμορφωκεί διαφορετικά μοντζλα,

πρακτικζσ και αλγόρικμοι, που ζχουν, μάλιςτα, χρθςιμοποιθκεί και ςτθν πράξθ
(βλ. Conway et al. 1993, Boud et al. 1999, Lejk and Wyvill 2001, Sharp 2006, Orr
2010, Neus 2011). Για να αποφφγουμε πικανζσ παρενζργειεσ, τουλάχιςτον, ςτθν
πρϊτθ φάςθ εφαρμογισ των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν, δεν προτείνουμε τρόπουσ
καταγραφισ τθσ ετερο-αξιολόγθςθσ. Ρροτείνουμε οι εκπαιδευτικοί να αρκεςκοφν
ςτισ διαπιςτϊςεισ για τισ ετερο-αξιολογιςεισ, όπωσ τισ κατζγραψαν μζςα από τθν
επικοινωνία τουσ με τθν ομάδα.
2. Εκπαιδευτικοί αξιολογοφν μζλθ βάςει προςωπικοφ θμερολογίου και ατομικοφ
φακζλου
Ππωσ ιδθ αναφζραμε, θ τελικι ατομικι βακμολογία των μελϊν πρζπει να είναι,
κυρίωσ, υπόκεςθ των εκπαιδευτικϊν, που ενςωματϊνει, όμωσ, και τθν άποψθ τθσ
ομάδασ για τα μζλθ τθσ, όπωσ αυτι τθν κατζγραψαν μζςα από τθν επικοινωνία τουσ
με τθν ομάδα και, κυρίωσ, κατά τισ ςυηθτιςεισ κεμάτων ςχετικϊν με τθ
λειτουργικότθτα τθσ ομάδασ και τα προβλιματα ςυνζπειασ και ςυμβολισ των
μελϊν ςτο κοινό ζργο των ομάδων.
Επιςθμαίνεται ότι βάςθ εκκίνθςθσ για τισ ατομικζσ βακμολογίεσ πρζπει να
αποτελζςει ο βακμόσ αξιολόγθςθσ του ςυλλογικοφ φακζλου τθσ ομάδασ, ο οποίοσ
αποδίδεται αυτόματα ςε όλα τα μζλθ τθσ μόνο ςτισ ςπάνιεσ περιπτϊςεισ που όλα
τα μζλθ κρίνουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί ότι είχαν ιςότιμθ ςυμβολι. Σε όλεσ
τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ οι ατομικζσ βακμολογίεσ αποκλίνουν, ανάλογα, λίγεσ
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μονάδεσ πάνω ι κάτω από το γενικό βακμό τθσ ομαδικισ εργαςίασ. Εξυπακοφεται
ότι οι προσ τα πάνω αποκλίςεισ πρζπει να είναι ςε αντιςτοίχιςθ με τισ προσ τα κάτω,
ϊςτε ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των μελϊν να μθν αποκλίνει από τον γενικό
βακμό τθσ ομάδασ.
Στθν τελικι τουσ κρίςθ για τισ ατομικζσ βακμολογίεσ, οι εκπαιδευτικοί
πρζπει να υπολογίςουν τθ ςυνζπεια και τθν εργατικότθτα των μελϊν και τθ
ςυμβολι τουσ τόςο ςτθ λειτουργικότθτα τθσ ομάδασ όςο και ςτο περιεχόμενο τθσ
ομαδικισ εργαςίασ.
Θ ςυμβολι τουσ ςτθ λειτουργικότθτα προκφπτει από τθν ςυνεπι και
αποτελεςματικι εμπλοκι τουσ ςτισ δράςεισ τθσ ομάδασ και από τθ ςτιριξθ και
ενκάρρυνςθ προσ τα υπόλοιπα μζλθ και γενικότερα από προςπάκειά τουσ για τθ
δθμιουργία και τθ διατιρθςθ κετικοφ κλίματοσ μζςα ςτθν ομάδα. Θ ςυμβολι τουσ
ςτο περιεχόμενο τθσ ομαδικισ εργαςίασ προκφπτει μζςα από τα δεδομζνα που
ςυνζλεξε και επεξεργάςτθκε ατομικά, ςφμφωνα με:
α. Το προςωπικό θμερολόγιο καταγραφισ (1) των θμερομθνιϊν ολοκλιρωςθσ των
εργαςιϊν, (2) ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν για επιςκζψεισ ςε πθγζσ
πλθροφόρθςθσ και για επικοινωνίεσ και ςυνεργαςίεσ με κακθγθτζσ, ςυμμακθτζσ και
άλλα πρόςωπα και (3) κρίςεων, προτάςεων, αποφάςεων, ςυναιςκθμάτων και
βιωμάτων και αναςτοχαςτικϊν τοποκετιςεων για τθν όλθ διαδικαςία τισ ζρευνασ.
Θ ςυνζπεια ςτουσ προγραμματιςμοφσ, θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν και των
ςχολίων και θ τεκμθρίωςθ των αναφερόμενων δράςεων ςτο θμερολόγιο με
παραςτατικά του ατομικοφ φακζλου αποτελοφν κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ
προςωπικισ ςυμβολισ των μελϊν τθσ ομάδασ.
β. Τον ατομικό φάκελο με όλα τα παραςτατικά για τισ ατομικζσ εργαςίεσ και
ςυλλογικζσ δράςεισ που αναφζρονται ςτο θμερολόγιο. Εδϊ ςυμπεριλαμβάνονται
και τα δελτία αξιολόγθςθσ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ ομάδασ και τθσ ατομικισ
ςυμβολισ ςτο ομαδικό ζργο.
γ. Τθ ςυμμετοχι κάκε μζλουσ με ερωτιςεισ, απαντιςεισ, ιδζεσ, προτάςεισ και
κρίςεισ που διατφπωςε κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ ςτθν ομαδικι εργαςία, αλλά
και κατά τθ δθμόςια παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ τουσ ςτθν ειδικι θμερίδα.
Τζλοσ, επιςθμαίνουμε ότι γενικι αρχι τθσ ατομικισ αξιολόγθςθσ είναι ότι οι
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μακθτζσ δεν ανταγωνίηονται ο ζνασ τον άλλον, αλλά αγωνίηονται ατομικά και
ςυλλογικά για να βελτιϊςουν τισ ατομικζσ τουσ επιδόςεισ και για να
ανταποκρικοφν ςτα ςαφϊσ διατυπωμζνα κριτιρια τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Με
άλλα λόγια, κριτιριο τθσ αξιολόγθςθσ ςε αυτι τθ φάςθ δεν αποτελεί θ ςφγκριςθ
του μακθτι με τουσ ςυμμακθτζσ του, αλλά ο βακμόσ βελτίωςισ του, θ
καταβαλλόμενθ προςπάκεια και θ μακθςιακι προϊςτορία του, λαμβάνοντασ βζβαια
υπόψθ και τισ αναμενόμενεσ νόρμεσ επίδοςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ θλικίασ.
Αυτι είναι μία παράμετροσ τθν οποία δεν μποροφν εφκολα να λάβουν υπόψθ τουσ
ςτισ ετερο-αξιολογιςεισ τουσ οι μακθτζσ και πρζπει να τθν φροντίςει ο
εκπαιδευτικόσ ςε αυτι τθ φάςθ με τθ ςωςτι διορκωτικι παρζμβαςθ. Αυτό,
άλλωςτε, επιβάλλει ο παιδαγωγικόσ χαρακτιρασ τθσ αξιολόγθςθσ, που αποβλζπει
ςτθν ενκάρρυνςθ και τθν κακοδιγθςθ.
Επαναλαμβάνουμε ότι οι Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ από τθ φιλοςοφία τουσ
πρζπει να διεξάγονται μζςα ςε κλίμα δράςθσ, δθμιουργικότθτασ και χαράσ, ςτοιχεία
τα οποία τόςο απουςιάηουν από τα ςχολεία μασ. Αυτό το κλίμα και το πνεφμα δεν
πρζπει να το καταςτρζψει θ αξιολόγθςθ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι πρζπει να
χάςει τθ ςχζςθ τθσ με τθν πραγματικότθτα των αξιολογοφμενων παραμζτρων.

ΙΙ. Κλίμακεσ
Διαδικαςίασ

ΕΡΙΡΕΔΑ
ΒΑΘΜΟΙ

Άριςτο
Βακμοί
19 - 20

Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων

Αξιολόγθςθσ τθσ Ερευνθτικισ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΕΥΝΑΣ: ΕΩΤΘΜΑΤΑ, ΜΕΘΟΔΟΙ, ΡΘΓΕΣ, ΦΑΣΕΙΣ
ΑΙΣΤΘ Ραρουςίαςθ Θζματοσ, Σκοποφ, Ερευνθτικϊν Ερωτθμάτων,
Επιλογι Ρθγϊν και Μεκόδων και Διεξαγωγι Ερευνθτικϊν
Φάςεων κατά περίπτωςθ:
1. Άριςτθ παρουςίαςθ κζματοσ, ςκοποφ και ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων (α. Τοποκζτθςθ κζματοσ, ςκοποφ, ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςε
κοινωνικο-φυςικό και κεωρθτικό τουσ πλαίςιο, β. Σπουδαιότθτα και προςωπικό
ενδιαφζρον, γ. Ιςτορικι κεϊρθςι τουσ,
δ. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ςχετικισ με
κζμα γνϊςθσ, ε. Ηθτιματα που κζτουν.)

2. Άριςτθ αιτιολόγθςθ επιλογϊν και αξιοποίθςθ κατάλλθλων
πθγϊν
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( Ρρωτογενϊν προσ διαμόρφωςθ και ςτιριξθ προςωπικϊν
απόψεων : Κοινωνικό ι/και φυςικό πεδίο, αρχειακό υλικό,
ςτατιςτικά αρχεία, δθμοςιεφματα τφπου. Δευτερογενϊν μόνο
προσ ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων: Βιβλία, άρκρα, διαδίκτυο)
3. Άριςτθ αιτιολόγθςθ επιλογϊν, αξιοποίθςθ και περιγραφι
κατάλλθλων μονάδων μζτρθςθσ, τεχνικϊν και μεκόδων ςυλλογισ
δεδομζνων (Ρεδίου: παρατθριςεισ, πειράματα εργαςτθρίου, ψθφιακζσ
προςομοιϊςεισ, δθμοςκοπιςεισ, ςυνεντεφξεισ και μελζτεσ περίπτωςθσ με κεωρθτικό
υπόβακρο ανάλογο με το κζμα. Γραφείου: Επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ και Ανάλυςθ
περιεχομζνου με κεωρθτικό υπόβακρο ανάλογο με το κζμα)

Ρολφ
Καλό
Βακμοί
17 - 18

4. Άριςτθ αιτιολόγθςθ επιλογϊν και αξιοποίθςθ κατάλλθλων
διαδικαςιϊν ανάλυςθσ, ερμθνείασ των δεδομζνων και εξαγωγισ
ςυμπεραςμάτων αξιοποιιςιμων ςε απαντιςεισ των ερωτθμάτων.
5. Άριςτθ κριτικι αποτίμθςθ (α) ςχετικότθτασ, εγκυρότθτασ και
αξιοπιςτίασ πθγϊν, μεκόδων, ερμθνειϊν και επιχειρθμάτων
τρίτων, (β) αδυναμιϊν και κενϊν ζρευνασ και (γ) επιςιμανςθσ
αναπάντθτων ερωτθμάτων.
6. Απόλυτα αποτελεςματικι αξιοποίθςθ ΤΡΕ ςτθν ζρευνα.
7. Απόλυτθ ςυνζπεια μελϊν ομάδασ προσ τον προγραμματιςμό
8. Άριςτθ χριςθ μζςων και πόρων
ΡΟΛΥ ΚΑΛΘ Ραρουςίαςθ Θζματοσ, Σκοποφ, Ερευνθτικϊν
Ερωτθμάτων, Επιλογι Ρθγϊν και Μεκόδων και Διεξαγωγι
Ερευνθτικϊν Φάςεων κατά περίπτωςθ:
1. Ρολφ καλι παρουςίαςθ κζματοσ, ςκοποφ και ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων (α. Τοποκζτθςθ κζματοσ, ςκοποφ, ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςε
κοινωνικο-φυςικό και κεωρθτικό τουσ πλαίςιο, β. Σπουδαιότθτα και προςωπικό
ενδιαφζρον, γ. Ιςτορικι κεϊρθςι τουσ,
δ. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ςχετικισ με
κζμα γνϊςθσ, ε. Ηθτιματα που κζτουν.)
2. Ρολφ Καλά αιτιολογθμζνθ επιλογι και αξιοποίθςθ κατάλλθλων πθγϊν
( Ρρωτογενϊν προσ διαμόρφωςθ και ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων : Κοινωνικό ι/και
φυςικό πεδίο, αρχειακό υλικό, ςτατιςτικά αρχεία, δθμοςιεφματα τφπου. Δευτερογενϊν
μόνο προσ ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων: Βιβλία, άρκρα, διαδίκτυο)
3. Ρολφ Καλά αιτιολογθμζνθ επιλογι, αξιοποίθςθ και περιγραφι κατάλλθλων
ερευνθτικϊν μονάδων μζτρθςθσ, τεχνικϊν και μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων (Ρεδίου:
παρατθριςεισ, πειράματα εργαςτθρίου, ψθφιακζσ προςομοιϊςεισ, δθμοςκοπιςεισ,
ςυνεντεφξεισ και μελζτεσ περίπτωςθσ με κεωρθτικό υπόβακρο ανάλογο με το κζμα.
Γραφείου: Επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ και Ανάλυςθ περιεχομζνου με κεωρθτικό
υπόβακρο ανάλογο με το κζμα)
4. Ρολφ Καλά αιτιολογθμζνθ επιλογι και αξιοποίθςθ κατάλλθλων διαδικαςιϊν
ανάλυςθσ, ερμθνείασ των δεδομζνων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων αξιοποιιςιμων ςε
απαντιςεισ των ερωτθμάτων.
5. Ρολφ καλι κριτικι αποτίμθςθ (α) ςχετικότθτασ, εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ πθγϊν,
μεκόδων, ερμθνειϊν και επιχειρθμάτων τρίτων, (β) αδυναμιϊν και κενϊν ζρευνασ και
(γ) επιςιμανςθσ αναπάντθτων ερωτθμάτων.
6. Ρολφ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ ΤΡΕ ςτθν ζρευνα.
7. Ρολφ Καλι ςυνζπεια μελϊν ομάδασ προσ τον προγραμματιςμό
8. Ρολφ καλι χριςθ μζςων και πόρων
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Καλό
Βακμοί
14 - 16

ΚΑΛΘ Ραρουςίαςθ Θζματοσ, Σκοποφ, Ερευνθτικϊν Ερωτθμάτων,
Επιλογι Ρθγϊν και Μεκόδων και Διεξαγωγι Ερευνθτικϊν
Φάςεων κατά περίπτωςθ:
1. Καλι παρουςίαςθ κζματοσ, ςκοποφ και ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων (α. Τοποκζτθςθ κζματοσ, ςκοποφ, ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςε
κοινωνικο-φυςικό και κεωρθτικό τουσ πλαίςιο, β. Σπουδαιότθτα και προςωπικό
ενδιαφζρον, γ. Ιςτορικι κεϊρθςι τουσ,
δ. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ςχετικισ με
κζμα γνϊςθσ, ε. Ηθτιματα που κζτουν.)
2. Καλά αιτιολογθμζνθ επιλογι και αξιοποίθςθ κατάλλθλων πθγϊν
( Ρρωτογενϊν προσ διαμόρφωςθ και ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων : Κοινωνικό ι/και
φυςικό πεδίο, αρχειακό υλικό, ςτατιςτικά αρχεία, δθμοςιεφματα τφπου. Δευτερογενϊν
μόνο προσ ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων: Βιβλία, άρκρα, διαδίκτυο)
3. Καλά αιτιολογθμζνθ επιλογι, αξιοποίθςθ και περιγραφι κατάλλθλων ερευνθτικϊν
μονάδων μζτρθςθσ, τεχνικϊν και μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων (Ρεδίου:
παρατθριςεισ, πειράματα εργαςτθρίου, ψθφιακζσ προςομοιϊςεισ, δθμοςκοπιςεισ,
ςυνεντεφξεισ και μελζτεσ περίπτωςθσ με κεωρθτικό υπόβακρο ανάλογο με το κζμα.
Γραφείου: Επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ και Ανάλυςθ περιεχομζνου με κεωρθτικό
υπόβακρο ανάλογο με το κζμα)
4. Καλά αιτιολογθμζνθ επιλογι και αξιοποίθςθ κατάλλθλων διαδικαςιϊν ανάλυςθσ,
ερμθνείασ των δεδομζνων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων αξιοποιιςιμων ςε
απαντιςεισ των ερωτθμάτων.
5. Καλι κριτικι αποτίμθςθ (α) ςχετικότθτασ, εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ πθγϊν,
μεκόδων, ερμθνειϊν και επιχειρθμάτων τρίτων, (β) αδυναμιϊν και κενϊν ζρευνασ και
(γ) επιςιμανςθσ αναπάντθτων ερωτθμάτων.
6. Αρκετά αποτελεςματικι αξιοποίθςθ ΤΡΕ ςτθν ζρευνα.
7. Καλι ςυνζπεια μελϊν ομάδασ προσ τον προγραμματιςμό
8. Καλι χριςθ μζςων και πόρων

Μζτριο
Βακμοί
10-13

ΜΕΤΙΑ Ραρουςίαςθ Θζματοσ, Σκοποφ, Ερευνθτικϊν
Ερωτθμάτων, Επιλογι Ρθγϊν και Μεκόδων και Διεξαγωγι
Ερευνθτικϊν Φάςεων κατά περίπτωςθ:
1. Μζτρια παρουςίαςθ κζματοσ, ςκοποφ και ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων (α. Τοποκζτθςθ κζματοσ, ςκοποφ, ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςε
κοινωνικο-φυςικό και κεωρθτικό τουσ πλαίςιο, β. Σπουδαιότθτα και προςωπικό
ενδιαφζρον, γ. Ιςτορικι κεϊρθςι τουσ,
δ. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ςχετικισ με
κζμα γνϊςθσ, ε. Ηθτιματα που κζτουν.)
2. Μζτρια αιτιολογθμζνθ επιλογι και αξιοποίθςθ κατάλλθλων πθγϊν
( Ρρωτογενϊν προσ διαμόρφωςθ και ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων : Κοινωνικό ι/και
φυςικό πεδίο, αρχειακό υλικό, ςτατιςτικά αρχεία, δθμοςιεφματα τφπου. Δευτερογενϊν
μόνο προσ ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων: Βιβλία, άρκρα, διαδίκτυο)
3. Αιτιολογθμζνθ επιλογι, αξιοποίθςθ και περιγραφι κατάλλθλων ερευνθτικϊν
μονάδων μζτρθςθσ, τεχνικϊν και μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων (Ρεδίου:
παρατθριςεισ, πειράματα εργαςτθρίου, ψθφιακζσ προςομοιϊςεισ, δθμοςκοπιςεισ,
ςυνεντεφξεισ και μελζτεσ περίπτωςθσ με κεωρθτικό υπόβακρο ανάλογο με το κζμα.
Γραφείου: Επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ και Ανάλυςθ περιεχομζνου με κεωρθτικό
υπόβακρο ανάλογο με το κζμα)
4. Μζτρια αιτιολογθμζνθ επιλογι και αξιοποίθςθ κατάλλθλων διαδικαςιϊν ανάλυςθσ,
ερμθνείασ των δεδομζνων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων αξιοποιιςιμων ςε
απαντιςεισ των ερωτθμάτων.
5. Μζτρια κριτικι αποτίμθςθ (α) ςχετικότθτασ, εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ πθγϊν,
μεκόδων, ερμθνειϊν και επιχειρθμάτων τρίτων, (β) αδυναμιϊν και κενϊν ζρευνασ και
(γ) επιςιμανςθσ αναπάντθτων ερωτθμάτων.
6. Μζτρια αξιοποίθςθ ΤΡΕ ςτθν ζρευνα.
7. Μζτρια ςυνζπεια μελϊν ομάδασ προσ τον προγραμματιςμό
8. Μζτρια χριςθ μζςων και πόρων
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Στοιχειϊ
δεσ
Βακμοί
6-9

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΘΣ Ραρουςίαςθ Θζματοσ, Σκοποφ, Ερευνθτικϊν
Ερωτθμάτων, Επιλογι Ρθγϊν και Μεκόδων και Διεξαγωγι
Ερευνθτικϊν Φάςεων κατά περίπτωςθ:

Λίαν
Ανεπαρκεσ
Βακμοί
1-5

ΛΙΑΝ ΑΝΕΡΑΚΘΣ Ραρουςίαςθ Θζματοσ, Σκοποφ, Ερευνθτικϊν
Ερωτθμάτων, Επιλογι Ρθγϊν και Μεκόδων και Διεξαγωγι
Ερευνθτικϊν Φάςεων κατά περίπτωςθ:

1. Στοιχειϊδθσ παρουςίαςθ κζματοσ, ςκοποφ και ερευνθτικϊν ερωτθμάτων
(1. Τοποκζτθςθ κζματοσ, ςκοποφ, ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςε κοινωνικο-φυςικό και
κεωρθτικό τουσ πλαίςιο, 2. Σπουδαιότθτα και προςωπικό ενδιαφζρον, 3. Ιςτορικι
κεϊρθςι τουσ, 4. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ςχετικισ με κζμα γνϊςθσ, 5. Ηθτιματα που
κζτουν.)
2. Στοιχειϊδθσ αιτιολόγθςθ επιλογϊν και αξιοποίθςθ κατάλλθλων πθγϊν
( Ρρωτογενϊν προσ διαμόρφωςθ και ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων : Κοινωνικό ι/και
φυςικό πεδίο, αρχειακό υλικό, ςτατιςτικά αρχεία, δθμοςιεφματα τφπου. Δευτερογενϊν
μόνο προσ ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων: Βιβλία, άρκρα, διαδίκτυο)
3. Στοιχειϊδθσ αιτιολόγθςθ επιλογϊν, αξιοποίθςθ και περιγραφι κατάλλθλων
ερευνθτικϊν μονάδων μζτρθςθσ, τεχνικϊν και μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων (Ρεδίου:
παρατθριςεισ, πειράματα εργαςτθρίου, ψθφιακζσ προςομοιϊςεισ, δθμοςκοπιςεισ,
ςυνεντεφξεισ και μελζτεσ περίπτωςθσ με κεωρθτικό υπόβακρο ανάλογο με το κζμα.
Γραφείου: Επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ και Ανάλυςθ περιεχομζνου με κεωρθτικό
υπόβακρο ανάλογο με το κζμα)
4. Στοιχειϊδθσ αιτιολόγθςθ επιλογϊν και αξιοποίθςθ κατάλλθλων διαδικαςιϊν
ανάλυςθσ, ερμθνείασ των δεδομζνων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων αξιοποιιςιμων ςε
απαντιςεισ των ερωτθμάτων.
5. Στοιχειϊδθσ προςπάκεια κριτικισ αποτίμθςθσ (α) ςχετικότθτασ, εγκυρότθτασ και
αξιοπιςτίασ πθγϊν, μεκόδων, ερμθνειϊν και επιχειρθμάτων τρίτων, (β) αδυναμιϊν και
κενϊν ζρευνασ και (γ) επιςιμανςθσ αναπάντθτων ερωτθμάτων.
6. Στοιχειϊδθσ αξιοποίθςθ ΤΡΕ ςτθν ζρευνα.
7. Στοιχειϊδθσ ςυνζπεια μελϊν ομάδασ προσ τον προγραμματιςμό
8. Στοιχειϊδθσ χριςθ μζςων και πόρων

1. Απουςία παρουςίαςθσ κζματοσ, ςκοποφ και ερευνθτικϊν ερωτθμάτων (1.
Τοποκζτθςθ κζματοσ, ςκοποφ, ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςε κοινωνικο-φυςικό και
κεωρθτικό τουσ πλαίςιο, 2. Σπουδαιότθτα και προςωπικό ενδιαφζρον, 3. Ιςτορικι
κεϊρθςι τουσ, 4. Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ ςχετικισ με κζμα γνϊςθσ, 5. Ηθτιματα που
κζτουν.)
2. Απουςία αιτιολόγθςθσ επιλογϊν και αξιοποίθςθσ κατάλλθλων πθγϊν
( Ρρωτογενϊν προσ διαμόρφωςθ και ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων : Κοινωνικό ι/και
φυςικό πεδίο, αρχειακό υλικό, ςτατιςτικά αρχεία, δθμοςιεφματα τφπου. Δευτερογενϊν
μόνο προσ ςτιριξθ προςωπικϊν απόψεων: Βιβλία, άρκρα, διαδίκτυο)
3. Απουςία αιτιολόγθςθσ επιλογϊν, αξιοποίθςθσ και περιγραφισ κατάλλθλων
ερευνθτικϊν μονάδων μζτρθςθσ, τεχνικϊν και μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων (Ρεδίου:
παρατθριςεισ, πειράματα εργαςτθρίου, ψθφιακζσ προςομοιϊςεισ, δθμοςκοπιςεισ,
ςυνεντεφξεισ και μελζτεσ περίπτωςθσ με κεωρθτικό υπόβακρο ανάλογο με το κζμα.
Γραφείου: Επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ και Ανάλυςθ περιεχομζνου με κεωρθτικό
υπόβακρο ανάλογο με το κζμα)
4. Απουςία αιτιολόγθςθσ επιλογϊν και αξιοποίθςθσ κατάλλθλων διαδικαςιϊν
ανάλυςθσ, ερμθνείασ των δεδομζνων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων αξιοποιιςιμων ςε
απαντιςεισ των ερωτθμάτων.
5. Απουςία κριτικισ αποτίμθςθσ (α) ςχετικότθτασ, εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ πθγϊν,
μεκόδων, ερμθνειϊν και επιχειρθμάτων τρίτων, (β) αδυναμιϊν και κενϊν ζρευνασ και
(γ) επιςιμανςθσ αναπάντθτων ερωτθμάτων.
6. Απουςία αξιοποίθςθσ ΤΡΕ ςτθν ζρευνα.
7. Απουςία ςυνζπειασ μελϊν ομάδασ προσ τον προγραμματιςμό
8. Ανεπαρκισ χριςθ μζςων και πόρων

Ρίνακασ 3.1 Κλίμακεσ Αξιολόγθςθσ τθσ Ερευνθτικισ Διαδικαςίασ
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ΙΙΙ. Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του Ρεριεχομζνου τθσ
Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ
ΕΡΙΡΕΔΑ ΚΑΙ
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ
ΒΑΘΜΟΙ
Άριςτο
ΑΙΣΤΘ Γνϊςθ και Κατανόθςθ του Θζματοσ και Ερευνθτικι
Βακμοί
Ρραγμάτευςι του βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
19 - 20

Ρολφ Καλό
Βακμοί
17 - 18

1. Άριςτθ κατοχι ειδικϊν γνϊςεων επί του κζματοσ και των ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ.
2. Άριςτθ κατανόθςθ εννοιϊν, γενικεφςεων, αρχϊν και κεωριϊν εμπλεκομζνων
κλάδων, τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ τόςο για τον εντοπιςμό των ηθτθμάτων
που κζτουν τα ερευνθτικά ερωτιματα όςο και για ερμθνεία και αξιολόγθςθ
δεδομζνων ζρευνασ (όχι απλι περιγραφι)
3. Άριςτθ προςζγγιςθ δεδομζνων ζρευνασ προσ διαμόρφωςθ κζςεων ομάδασ
επί ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μζςω

ανάλυςθσ ολοτιτων ςτα δομικά τουσ ςτοιχεία και τισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ

ανάδειξθσ χρονικϊν, αιτιωδϊν, λογικϊν, ταξινομικϊν, ςτατιςτικϊν
και λοιπϊν μορφϊν ςχζςεων

χριςθσ κατάλλθλων πινάκων και γραφθμάτων για τθν
αναπαράςταςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων

ανάπτυξθσ απαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν

ανάδειξθσ παραδοχϊν, λογικϊν αντιφάςεων, υπόρρθτων κζςεων,
ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων
4. Άριςτθ διατφπωςθ με λογικό και ςυνεκτικό τρόπο κζςεων τθσ ομάδασ που
απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και βαςίηονται ςτθν επεξεργαςία των
δεδομζνων.
5. Άριςτθ αξιοποίθςθ ςυμπεραςματικϊν κζςεων ζρευνασ για διαμόρφωςθ
ςυνεκτικϊν, τεκμθριωμζνων και πειςτικϊν τοποκετιςεων τθσ ομάδασ ςτα
ερευνθτικά ερωτιματα και τθν υπεράςπιςι τουσ , χωρίσ ατεκμθρίωτεσ
γενικεφςεισ, και για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και λιψθ αποφάςεων.
6. Άριςτθ υπεράςπιςθ κζςεων ομάδασ ζναντι εναλλακτικϊν και αντικζτων
απόψεων και κριτικόσ ςχολιαςμόσ των παραδοχϊν τουσ και των ςυνεπαγωγϊν
τουσ.
7. Άριςτθ ςυςχζτιςθ κζματοσ και ςυμπεραςμάτων με καταςτάςεισ, προβλιματα
και ηθτιματα τθσ πραγματικότθτασ.
8. Άριςτθ κριτικι αποτίμθςθ των ατομικϊν, ομαδικϊν και κεςμικϊν επιλογϊν,
ρόλων και χριςεων.

ΡΟΛΥ ΚΑΛΘ Γνϊςθ και Κατανόθςθ του Θζματοσ &Ερευνθτικι
Ρραγμάτευςι του βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
1. Ρολφ Καλι κατοχι ειδικϊν γνϊςεων επί του κζματοσ και των ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ.
2. Ρολφ Καλι κατανόθςθ εννοιϊν, γενικεφςεων, αρχϊν και κεωριϊν
εμπλεκομζνων κλάδων, τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ τόςο για τον εντοπιςμό
των ηθτθμάτων που κζτουν τα ερευνθτικά ερωτιματα όςο και για ερμθνεία και
αξιολόγθςθ δεδομζνων ζρευνασ (όχι απλι περιγραφι)
3. Ρολφ Καλι προςζγγιςθ δεδομζνων ζρευνασ προσ διαμόρφωςθ κζςεων
ομάδασ επί ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μζςω

ανάλυςθσ ολοτιτων ςτα δομικά τουσ ςτοιχεία και τισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ

ανάδειξθσ χρονικϊν, αιτιωδϊν, λογικϊν, ταξινομικϊν, ςτατιςτικϊν
και λοιπϊν μορφϊν ςχζςεων

χριςθσ κατάλλθλων πινάκων και γραφθμάτων για τθν
αναπαράςταςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων

ανάπτυξθσ απαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν

ανάδειξθσ παραδοχϊν, λογικϊν αντιφάςεων, υπόρρθτων κζςεων,
ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων
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4. Ρολφ Καλι διατφπωςθ με λογικό και ςυνεκτικό τρόπο κζςεων τθσ ομάδασ
που απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και βαςίηονται ςτθν επεξεργαςία των
δεδομζνων.
5. Ρολφ Καλι αξιοποίθςθ ςυμπεραςματικϊν κζςεων ζρευνασ για διαμόρφωςθ
ςυνεκτικϊν, τεκμθριωμζνων και πειςτικϊν τοποκετιςεων τθσ ομάδασ ςτα
ερευνθτικά ερωτιματα και τθν υπεράςπιςι τουσ , χωρίσ ατεκμθρίωτεσ
γενικεφςεισ, και για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και λιψθ αποφάςεων.
6. Ρολφ Καλι υπεράςπιςθ κζςεων ομάδασ ζναντι εναλλακτικϊν και αντικζτων
απόψεων και κριτικόσ ςχολιαςμόσ των παραδοχϊν τουσ και των ςυνεπαγωγϊν
τουσ.
7. Ρολφ Καλι ςυςχζτιςθ κζματοσ και ςυμπεραςμάτων με καταςτάςεισ,
προβλιματα και ηθτιματα τθσ πραγματικότθτασ.
8. Άριςτθ κριτικι αποτίμθςθ των ατομικϊν, ομαδικϊν και κεςμικϊν επιλογϊν,
ρόλων και χριςεων.

Καλό
Βακμοί
14 - 16

Μζτριο
Βακμοί
10-13

ΚΑΛΘ Γνϊςθ και Κατανόθςθ του Θζματοσ και Ερευνθτικι
Ρραγμάτευςι του βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
1. Καλι κατοχι ειδικϊν γνϊςεων επί του κζματοσ και των ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ .
2. Καλι κατανόθςθ εννοιϊν, γενικεφςεων, αρχϊν και κεωριϊν εμπλεκομζνων
κλάδων, τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ τόςο για τον εντοπιςμό των ηθτθμάτων
που κζτουν τα ερευνθτικά ερωτιματα όςο και για ερμθνεία και αξιολόγθςθ
δεδομζνων ζρευνασ (όχι απλι περιγραφι) 3. Καλι προςζγγιςθ δεδομζνων
ζρευνασ προσ διαμόρφωςθ κζςεων ομάδασ επί ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μζςω

ανάλυςθσ ολοτιτων ςτα δομικά τουσ ςτοιχεία και τισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ

ανάδειξθσ χρονικϊν, αιτιωδϊν, λογικϊν, ταξινομικϊν, ςτατιςτικϊν
και λοιπϊν μορφϊν ςχζςεων

χριςθσ κατάλλθλων πινάκων και γραφθμάτων για τθν
αναπαράςταςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων

ανάπτυξθσ απαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν

ανάδειξθσ παραδοχϊν, λογικϊν αντιφάςεων, υπόρρθτων κζςεων,
ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων
4. Καλι διατφπωςθ με λογικό και ςυνεκτικό τρόπο κζςεων τθσ ομάδασ που
απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και βαςίηονται ςτθν επεξεργαςία των
δεδομζνων.
5. Καλι αξιοποίθςθ ςυμπεραςματικϊν κζςεων ζρευνασ για διαμόρφωςθ
ςυνεκτικϊν, τεκμθριωμζνων και πειςτικϊν τοποκετιςεων τθσ ομάδασ ςτα
ερευνθτικά ερωτιματα και τθν υπεράςπιςι τουσ , χωρίσ ατεκμθρίωτεσ
γενικεφςεισ, και για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και λιψθ αποφάςεων.
6. Καλι υπεράςπιςθ κζςεων ομάδασ ζναντι εναλλακτικϊν και αντικζτων
απόψεων και κριτικόσ ςχολιαςμόσ των παραδοχϊν τουσ και των ςυνεπαγωγϊν
τουσ.
7. Καλι ςυςχζτιςθ κζματοσ και ςυμπεραςμάτων με καταςτάςεισ, προβλιματα
και ηθτιματα τθσ πραγματικότθτασ.
8. Άριςτθ κριτικι αποτίμθςθ των ατομικϊν, ομαδικϊν και κεςμικϊν επιλογϊν,
ρόλων και χριςεων.

ΜΕΤΙΑ Γνϊςθ και Κατανόθςθ του Θζματοσ και Ερευνθτικι
Ρραγμάτευςι του βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
1. Μζτρια κατοχι ειδικϊν γνϊςεων επί του κζματοσ και των ερευνθτικϊν
ερωτθμάτων τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ.
2. Μζτρια κατανόθςθ εννοιϊν, γενικεφςεων, αρχϊν και κεωριϊν εμπλεκομζνων
κλάδων, τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ τόςο για τον εντοπιςμό των ηθτθμάτων
που κζτουν τα ερευνθτικά ερωτιματα όςο και για ερμθνεία και αξιολόγθςθ
δεδομζνων ζρευνασ (όχι απλι περιγραφι)
3. Μζτρια προςζγγιςθ δεδομζνων ζρευνασ προσ διαμόρφωςθ κζςεων ομάδασ
επί ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μζςω

ανάλυςθσ ολοτιτων ςτα δομικά τουσ ςτοιχεία και τισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ
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ανάδειξθσ χρονικϊν, αιτιωδϊν, λογικϊν, ταξινομικϊν, ςτατιςτικϊν
και λοιπϊν μορφϊν ςχζςεων

χριςθσ κατάλλθλων πινάκων και γραφθμάτων για τθν
αναπαράςταςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων

ανάπτυξθσ απαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν

ανάδειξθσ παραδοχϊν, λογικϊν αντιφάςεων, υπόρρθτων κζςεων,
ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων
4. Μζτρια διατφπωςθ με λογικό και ςυνεκτικό τρόπο κζςεων τθσ ομάδασ που
απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και βαςίηονται ςτθν επεξεργαςία των
δεδομζνων.
5. Μζτρια αξιοποίθςθ ςυμπεραςματικϊν κζςεων ζρευνασ για διαμόρφωςθ
ςυνεκτικϊν, τεκμθριωμζνων και πειςτικϊν τοποκετιςεων τθσ ομάδασ ςτα
ερευνθτικά ερωτιματα και τθν υπεράςπιςι τουσ , χωρίσ ατεκμθρίωτεσ
γενικεφςεισ, και για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και λιψθ αποφάςεων.
6. Μζτρια υπεράςπιςθ κζςεων ομάδασ ζναντι εναλλακτικϊν και αντικζτων
απόψεων και κριτικόσ ςχολιαςμόσ των παραδοχϊν τουσ και των ςυνεπαγωγϊν
τουσ.
7. Μζτρια ςυςχζτιςθ κζματοσ και ςυμπεραςμάτων με καταςτάςεισ, προβλιματα
και ηθτιματα τθσ πραγματικότθτασ.
8. Άριςτθ κριτικι αποτίμθςθ των ατομικϊν, ομαδικϊν και κεςμικϊν επιλογϊν,
ρόλων και χριςεων.

Στοιχειϊδεσ
Βακμοί
6-9

Λίαν
Ανεπαρκζσ
1-5

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΘΣ Γνϊςθ και Κατανόθςθ του Θζματοσ και
Ερευνθτικι Ρραγμάτευςι του βάςει των παρακάτω κατά
περίπτωςθ: 1. Στοιχειϊδθσ κατοχι ειδικϊν γνϊςεων επί του κζματοσ και
των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ
2. Στοιχειϊδθσ κατανόθςθ εννοιϊν, γενικεφςεων, αρχϊν και κεωριϊν
εμπλεκομζνων κλάδων, τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ τόςο για τον εντοπιςμό
των ηθτθμάτων που κζτουν τα ερευνθτικά ερωτιματα όςο και για ερμθνεία και
αξιολόγθςθ δεδομζνων ζρευνασ (όχι απλι περιγραφι)
3. Στοιχειϊδθσ προςζγγιςθ δεδομζνων ζρευνασ προσ διαμόρφωςθ κζςεων
ομάδασ επί ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μζςω

ανάλυςθσ ολοτιτων ςτα δομικά τουσ ςτοιχεία και τισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ

ανάδειξθσ χρονικϊν, αιτιωδϊν, λογικϊν, ταξινομικϊν, ςτατιςτικϊν
και λοιπϊν μορφϊν ςχζςεων

χριςθσ κατάλλθλων πινάκων και γραφθμάτων για τθν
αναπαράςταςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων

ανάπτυξθσ απαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν

ανάδειξθσ παραδοχϊν, λογικϊν αντιφάςεων, υπόρρθτων κζςεων,
ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων
4. Στοιχειϊδθσ διατφπωςθ με λογικό και ςυνεκτικό τρόπο κζςεων τθσ ομάδασ
που απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και βαςίηονται ςτθν επεξεργαςία των
δεδομζνων.
5. Στοιχειϊδθσ αξιοποίθςθ ςυμπεραςματικϊν κζςεων ζρευνασ για διαμόρφωςθ
ςυνεκτικϊν, τεκμθριωμζνων και πειςτικϊν τοποκετιςεων τθσ ομάδασ ςτα
ερευνθτικά ερωτιματα και τθν υπεράςπιςι τουσ , χωρίσ ατεκμθρίωτεσ
γενικεφςεισ, και για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και λιψθ αποφάςεων.
6. Στοιχειϊδθσ υπεράςπιςθ κζςεων ομάδασ ζναντι εναλλακτικϊν και αντικζτων
απόψεων και κριτικόσ ςχολιαςμόσ των παραδοχϊν τουσ και των ςυνεπαγωγϊν
τουσ.
7. Στοιχειϊδθσ ςυςχζτιςθ κζματοσ και ςυμπεραςμάτων με καταςτάςεισ,
προβλιματα και ηθτιματα τθσ πραγματικότθτασ.
8. Άριςτθ κριτικι αποτίμθςθ των ατομικϊν, ομαδικϊν και κεςμικϊν επιλογϊν,
ρόλων και χριςεων.

ΛΙΑΝ ΑΝΕΡΑΚΘΣ Γνϊςθ και Κατανόθςθ του Θζματοσ και
Ερευνθτικι Ρραγμάτευςι του βάςει των παρακάτω κατά
περίπτωςθ: 1. Απουςία ειδικϊν γνϊςεων επί του κζματοσ και των
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ερευνθτικϊν ερωτθμάτων τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ
2. Απουςία κατανόθςθσ εννοιϊν, γενικεφςεων, αρχϊν και κεωριϊν
εμπλεκομζνων κλάδων, τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ τόςο για τον εντοπιςμό
των ηθτθμάτων που κζτουν τα ερευνθτικά ερωτιματα όςο και για ερμθνεία και
αξιολόγθςθ δεδομζνων ζρευνασ (όχι απλι περιγραφι)
3. Απουςία προςπάκειασ προςζγγιςθσ δεδομζνων ζρευνασ προσ διαμόρφωςθ
κζςεων ομάδασ επί ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μζςω

ανάλυςθσ ολοτιτων ςτα δομικά τουσ ςτοιχεία και τισ μεταξφ τουσ
ςχζςεισ

ανάδειξθσ χρονικϊν, αιτιωδϊν, λογικϊν, ταξινομικϊν, ςτατιςτικϊν
και λοιπϊν μορφϊν ςχζςεων

χριςθσ κατάλλθλων πινάκων και γραφθμάτων για τθν
αναπαράςταςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων

ανάπτυξθσ απαγωγικϊν ςυλλογιςμϊν

ανάδειξθσ παραδοχϊν, λογικϊν αντιφάςεων, υπόρρθτων κζςεων,
ςτερεοτφπων, προκαταλιψεων
4. Απουςία διατφπωςθσ με λογικό και ςυνεκτικό τρόπο κζςεων τθσ ομάδασ που
απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα και βαςίηονται ςτθν επεξεργαςία των
δεδομζνων.
5. Απουςία αξιοποίθςθσ ςυμπεραςματικϊν κζςεων ζρευνασ για διαμόρφωςθ
ςυνεκτικϊν, τεκμθριωμζνων και πειςτικϊν τοποκετιςεων τθσ ομάδασ ςτα
ερευνθτικά ερωτιματα και τθν υπεράςπιςι τουσ , χωρίσ ατεκμθρίωτεσ
γενικεφςεισ, και για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και λιψθ αποφάςεων.
6. Απουςία υπεράςπιςθσ κζςεων ομάδασ ζναντι εναλλακτικϊν και αντικζτων
απόψεων και κριτικόσ ςχολιαςμόσ των παραδοχϊν τουσ και των ςυνεπαγωγϊν
τουσ.
7. Απουςία ςυςχζτιςθσ κζματοσ και ςυμπεραςμάτων με καταςτάςεισ,
προβλιματα και ηθτιματα τθσ πραγματικότθτασ.
8. Άριςτθ κριτικι αποτίμθςθ των ατομικϊν, ομαδικϊν και κεςμικϊν επιλογϊν,
ρόλων και χριςεων.

Ρίνακασ 3.2 Κλίμακεσ Αξιολόγθςθσ Ρεριεχομζνου τθσ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ
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ΙV. Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ.

ΕΡΙΡΕΔΑ
ΒΑΘΜΟΙ
Άριςτο
Βακμοί
19 - 20

Αξιολόγθςθσ τθσ Γλϊςςασ τθσ

ΓΛΩΣΣΙΚA KAI ΡΟΛΥΤΟΡΙΚΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ

ΑΙΣΤΘ Χριςθ Γλϊςςασ, Συμβόλων και Απεικονίςεων και
Δομι τθσ Ζκκεςθσ βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:

1. Άριςτθ χριςθ όρων και επιςτθμονικισ ονοματολογίασ
2. Άριςτθ ςαφινεια, ακρίβεια και ροι γλϊςςασ
3. Άριςτθ εςωτερικι ςυνοχι λόγου (ςε επίπεδο προτάςεων,
παραγράφων και ςτθ κειμενικι δομι ευρφτερων τμθμάτων τθσ
εργαςίασ)
4. Άριςτθ οργάνωςθ ςτθν παράκεςθ γνϊςεων, ιδεϊν,
προτάςεων, ςυμπεραςμάτων, ςχολίων.
5. Άριςτθ χριςθ κατάλλθλου κειμενικοφ είδουσ(π.χ περιγραφι,
επεξιγθςθ, επιχειρθματολογία) και φφουσ για περίςταςθ
επικοινωνίασ
6. Άριστη τρήση απεικονιστικών στημάτων της επιστήμης
(πηλάθεο,
ράξηεο, ζύκβνια θαη πνηθίια ζρεδηαγξάκκαηα:
γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά ηζηνγξάκκαηα, ξαβδνγξάκκαηα θαη «πίηεο»,
ελλνηνινγηθνί ράξηεο, νξγαλνγξάκκαηα, αξαρλνγξάκκαηα (web) ,
δηαγξάκκαηα ξνήο (flow chart), βέλεην δηάγξακκα, ππξακίδεο ).
7. Αρίςτθ επιμζλεια εκτφπωςθσ ερευνθτικισ ζκκεςθσ (α. ςαφισ
εςωτερικι δομι με τίτλο, περιεχόμενα, ειςαγωγι, κυρίωσ μζροσ ,
ςυμπεράςματα, βιβλιογραφία και παραρτιματα, β. ορκι και
ςυςτθματικι χριςθ παραπομπϊν, γ. προςεγμζνο ςτιςιμο
ςελίδασ και δ. ελάχιςτα λεξικογραμματικά λάκθ.)
Ρολφ Καλό ΡΟΛΥ ΚΑΛΘ Χριςθ Γλϊςςασ, Συμβόλων και Απεικονίςεων και
Βακμοί
Δομι τθσ Ζκκεςθσ βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
17 - 18

1. Ρολφ Καλι χριςθ όρων και επιςτθμονικισ ονοματολογίασ
2. Ρολφ Καλι ςαφινεια, ακρίβεια και ροι γλϊςςασ
3. Ρολφ Καλι εςωτερικι ςυνοχι λόγου (ςε επίπεδο προτάςεων, παραγράφων και
ςτθ κειμενικι δομι ευρφτερων τμθμάτων τθσ εργαςίασ)
4. Ρολφ Καλι οργάνωςθ ςτθν παράκεςθ γνϊςεων, ιδεϊν, προτάςεων,
ςυμπεραςμάτων, ςχολίων.
5. Ρολφ Καλι χριςθ κατάλλθλου κειμενικοφ είδουσ(π.χ περιγραφι, επεξιγθςθ,
επιχειρθματολογία) και φφουσ για περίςταςθ επικοινωνίασ
6. Πολύ Καλή τρήση απεικονιστικών στημάτων της επιστήμης
(πηλάθεο,
ράξηεο, ζύκβνια θαη πνηθίια ζρεδηαγξάκκαηα: γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά
ηζηνγξάκκαηα, ξαβδνγξάκκαηα θαη «πίηεο», ελλνηνινγηθνί ράξηεο, νξγαλνγξάκκαηα,
αξαρλνγξάκκαηα (web) , δηαγξάκκαηα ξνήο (flow chart), βέλεην δηάγξακκα, ππξακίδεο ).
7. Ρολφ Καλι επιμζλεια εκτφπωςθσ εργαςίασ (α. ςαφισ εςωτερικι δομι με τίτλο,
περιεχόμενα, ειςαγωγι, κυρίωσ μζροσ , ςυμπεράςματα, βιβλιογραφία και
παραρτιματα, β. ορκι και ςυςτθματικι χριςθ παραπομπϊν, γ. προςεγμζνο ςτιςιμο
ςελίδασ και δ. ελάχιςτα λεξικογραμματικά λάκθ.)
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Καλό
Βακμοί
14 - 16

Μζτριο
Βακμοί
10-13

Στοιχειϊδε
σ
Βακμοί 6-9

ΚΑΛΘ Χριςθ Γλϊςςασ, Συμβόλων και Απεικονίςεων και Δομι
τθσ Ζκκεςθσ βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
1. Καλι χριςθ όρων και επιςτθμονικισ ονοματολογίασ
2. Καλι ςαφινεια, ακρίβεια και ροι γλϊςςασ
3. Καλι εςωτερικι ςυνοχι λόγου (ςε επίπεδο προτάςεων, παραγράφων και ςτθ
κειμενικι δομι ευρφτερων τμθμάτων τθσ εργαςίασ)
4. Καλι οργάνωςθ ςτθν παράκεςθ γνϊςεων, ιδεϊν, προτάςεων,
ςυμπεραςμάτων, ςχολίων.
5. Καλι χριςθ κατάλλθλου κειμενικοφ είδουσ(π.χ περιγραφι, επεξιγθςθ,
επιχειρθματολογία) και φφουσ για περίςταςθ επικοινωνίασ
6. Καλή τρήση απεικονιστικών στημάτων της επιστήμης
(πηλάθεο,
ράξηεο, ζύκβνια θαη πνηθίια ζρεδηαγξάκκαηα: γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά
ηζηνγξάκκαηα, ξαβδνγξάκκαηα θαη «πίηεο», ελλνηνινγηθνί ράξηεο, νξγαλνγξάκκαηα,
αξαρλνγξάκκαηα (web) , δηαγξάκκαηα ξνήο (flow chart), βέλεην δηάγξακκα, ππξακίδεο ).
7. Καλι επιμζλεια εκτφπωςθσ εργαςίασ (α. ςαφισ εςωτερικι δομι με τίτλο,
περιεχόμενα, ειςαγωγι, κυρίωσ μζροσ , ςυμπεράςματα, βιβλιογραφία και
παραρτιματα, β. ορκι και ςυςτθματικι χριςθ παραπομπϊν, γ. προςεγμζνο ςτιςιμο
ςελίδασ και δ. ελάχιςτα λεξικογραμματικά λάκθ.)

ΜΕΤΙΑ Χριςθ Γλϊςςασ, Συμβόλων και Απεικονίςεων και
Δομι τθσ Ζκκεςθσ βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
1. Μζτρια χριςθ όρων και επιςτθμονικισ ονοματολογίασ
2. Μζτρια ςαφινεια, ακρίβεια και ροι γλϊςςασ
3. Μζτρια εςωτερικι ςυνοχι λόγου (ςε επίπεδο προτάςεων, παραγράφων και ςτθ
κειμενικι δομι ευρφτερων τμθμάτων τθσ εργαςίασ)
4. Μζτρια οργάνωςθ ςτθν παράκεςθ γνϊςεων, ιδεϊν, προτάςεων,
ςυμπεραςμάτων, ςχολίων.
5. Μζτρια χριςθ κατάλλθλου κειμενικοφ είδουσ(π.χ περιγραφι, επεξιγθςθ,
επιχειρθματολογία) και φφουσ για περίςταςθ επικοινωνίασ
6. Μέτρια τρήση απεικονιστικών στημάτων της επιστήμης
(πηλάθεο,
ράξηεο, ζύκβνια θαη πνηθίια ζρεδηαγξάκκαηα: γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά
ηζηνγξάκκαηα, ξαβδνγξάκκαηα θαη «πίηεο», ελλνηνινγηθνί ράξηεο, νξγαλνγξάκκαηα,
αξαρλνγξάκκαηα (web) , δηαγξάκκαηα ξνήο (flow chart), βέλεην δηάγξακκα, ππξακίδεο ).
7. Μζτρια επιμζλεια εκτφπωςθσ εργαςίασ (α. ςαφισ εςωτερικι δομι με τίτλο,
περιεχόμενα, ειςαγωγι, κυρίωσ μζροσ , ςυμπεράςματα, βιβλιογραφία και
παραρτιματα, β. ορκι και ςυςτθματικι χριςθ παραπομπϊν, γ. προςεγμζνο ςτιςιμο
ςελίδασ και δ. ελάχιςτα λεξικογραμματικά λάκθ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΘΣ Χριςθ Γλϊςςασ, Συμβόλων και Απεικονίςεων
και Δομι τθσ Ζκκεςθσ βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
1. Στοιχειϊδθσ χριςθ όρων και επιςτθμονικισ ονοματολογίασ
2. Στοιχειϊδθσ ςαφινεια, ακρίβεια και ροι γλϊςςασ
3. Στοιχειϊδθσ εςωτερικι ςυνοχι λόγου (ςε επίπεδο προτάςεων, παραγράφων και
ςτθ κειμενικι δομι ευρφτερων τμθμάτων τθσ εργαςίασ)
4. Στοιχειϊδθσ οργάνωςθ ςτθν παράκεςθ γνϊςεων, ιδεϊν, προτάςεων,
ςυμπεραςμάτων, ςχολίων.
5. Στοιχειϊδθσ χριςθ κατάλλθλου κειμενικοφ είδουσ(π.χ περιγραφι, επεξιγθςθ,
επιχειρθματολογία) και φφουσ για περίςταςθ επικοινωνίασ
6. Μέτρια τρήση απεικονιστικών στημάτων της επιστήμης
(πηλάθεο,
ράξηεο, ζύκβνια θαη πνηθίια ζρεδηαγξάκκαηα: γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά
ηζηνγξάκκαηα, ξαβδνγξάκκαηα θαη «πίηεο», ελλνηνινγηθνί ράξηεο, νξγαλνγξάκκαηα,
αξαρλνγξάκκαηα (web) , δηαγξάκκαηα ξνήο (flow chart), βέλεην δηάγξακκα, ππξακίδεο ).
7. Στοιχειϊδθσ επιμζλεια εκτφπωςθσ εργαςίασ (α. ςαφισ εςωτερικι δομι με τίτλο,
περιεχόμενα, ειςαγωγι, κυρίωσ μζροσ , ςυμπεράςματα, βιβλιογραφία και
παραρτιματα, β. ορκι και ςυςτθματικι χριςθ παραπομπϊν, γ. προςεγμζνο ςτιςιμο
ςελίδασ και δ. ελάχιςτα λεξικογραμματικά λάκθ.)
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Λίαν
Ανεπαρκζσ
Βακμοί 1-5

ΛΙΑΝ ΑΝΕΡΑΚΘΣ Χριςθ Γλϊςςασ, Συμβόλων και
Απεικονίςεων και Δομι τθσ Ζκκεςθσ βάςει των παρακάτω κατά
περίπτωςθ: 1. Απουςία χριςθσ όρων και επιςτθμονικισ ονοματολογίασ
2. Απουςία ςαφινειασ, ακρίβειασ και ροισ ςτθ γλϊςςα
3. Απουςία εςωτερικισ ςυνοχισ λόγου (ςε επίπεδο προτάςεων, παραγράφων και
ςτθ κειμενικι δομι ευρφτερων τμθμάτων τθσ εργαςίασ)
4. Απουςία οργάνωςθσ ςτθν παράκεςθ γνϊςεων, ιδεϊν, προτάςεων,
ςυμπεραςμάτων, ςχολίων.
5. Απουςία χριςθσ κατάλλθλου κειμενικοφ είδουσ(π.χ περιγραφι, επεξιγθςθ,
επιχειρθματολογία) και φφουσ για περίςταςθ επικοινωνίασ
6. Αποσσία τρήσης απεικονιστικών στημάτων της επιστήμης
(πηλάθεο,
ράξηεο, ζύκβνια θαη πνηθίια ζρεδηαγξάκκαηα: γξαθήκαηα, ζηαηηζηηθά
ηζηνγξάκκαηα, ξαβδνγξάκκαηα θαη «πίηεο», ελλνηνινγηθνί ράξηεο, νξγαλνγξάκκαηα,
αξαρλνγξάκκαηα (web) , δηαγξάκκαηα ξνήο (flow chart), βέλεην δηάγξακκα, ππξακίδεο ).
7. Απουςία επιμζλειασ ςτθν εκτφπωςθ εργαςίασ (α. ςαφισ εςωτερικι δομι με
τίτλο, περιεχόμενα, ειςαγωγι, κυρίωσ μζροσ , ςυμπεράςματα, βιβλιογραφία και
παραρτιματα, β. ορκι και ςυςτθματικι χριςθ παραπομπϊν, γ. προςεγμζνο ςτιςιμο
ςελίδασ και δ. ελάχιςτα λεξικογραμματικά λάκθ.)

Ρίνακασ 3.3 Κλίμακεσ Αξιολόγθςθσ Γλϊςςασ και Δομισ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ
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V. Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
Ερευνθτικισ Εργαςίασ

ΕΡΙΡΕΔΑ
ΒΑΘΜΟΙ
Άριςτο
Βακμόσ
19 - 20

Αξιολόγθςθσ τθσ Ραρουςίαςθσ τθσ

ΔΘΜΟΣΙΑ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΘΜΑΤΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΘ ΘΜΕΙΔΑ
ΑΙΣΤΘ Ραρουςίαςθ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ και Τεχνιματοσ
βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
1. Άριςτθ ενθμζρωςθ για ςτόχουσ και διαδικαςίεσ τθσ ζρευνασ.
2. Άριςτθ ενθμζρωςθ για δεδομζνα, ςυμπεράςματα και κζςεισ
ομάδασ ςε ερευνθτικά ερωτιματα με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα
κομβικά ςθμεία και κριτικι ςτάςθ ςε διαλαμβανόμενα ηθτιματα .
3. Άριςτθ χριςθ γλϊςςασ με άνεςθ εκφοράσ, ορκό τόνο και
ςαφι ειρμό κατάλλθλα για παρουςίαςθ.
4. Άριςτθ χριςθ ςυμπλθρωματικϊν/πολυτροπικϊν μζςων και
ΤΡΕ για ςτιριξθ λόγου και ςτισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ .
5. Άριςτθ χριςθ χιοφμορ , δθμιουργικότθτασ και
παραςτατικότθτασ ςτθ ςωςτι αναλογία και τθν κατάλλθλθ
ςτιγμι.
6. Άριςτθ ετοιμότθτα και πλθρότθτα απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ
και τα ςχόλια του κοινοφ.

Ρολφ Καλό
Βακμόσ
17 - 18

Καλό Βακμόσ
14 - 16

ΡΟΛΥ ΚΑΛΘ Ραρουςίαςθ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ και Τεχνιματοσ βάςει
των παρακάτω κατά περίπτωςθ:
1. Ρολφ Καλι ενθμζρωςθ για ςτόχουσ και διαδικαςίεσ ζρευνασ.
2. Ρολφ Καλι ενθμζρωςθ για δεδομζνα, ςυμπεράςματα και κζςεισ ομάδασ ςε
ερευνθτικά ερωτιματα με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κομβικά ςθμεία και κριτικι
ςτάςθ ςε διαλαμβανόμενα ηθτιματα .
3. Ρολφ Καλι χριςθ γλϊςςασ με άνεςθ εκφοράσ, ορκό τόνο και ςαφι ειρμό
κατάλλθλα για παρουςίαςθ.
4. Ρολφ Καλι χριςθ ςυμπλθρωματικϊν/πολυτροπικϊν μζςων και ΤΡΕ για
ςτιριξθ λόγου και ςτισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ .
5. Ρολφ Καλι χριςθ χιοφμορ , δθμιουργικότθτασ και παραςτατικότθτασ ςτθ
ςωςτι αναλογία και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι.
6. Ρολφ Καλι ετοιμότθτα και πλθρότθτα απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ και τα
ςχόλια του κοινοφ.

ΚΑΛΘ Ραρουςίαςθ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ και Τεχνιματοσ βάςει των
παρακάτω κατά περίπτωςθ:
1. Καλι ενθμζρωςθ για ςτόχουσ και διαδικαςίεσ ζρευνασ.
2. Καλι ενθμζρωςθ για δεδομζνα, ςυμπεράςματα και κζςεισ ομάδασ ςε
ερευνθτικά ερωτιματα με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κομβικά ςθμεία και κριτικι
ςτάςθ ςε διαλαμβανόμενα ηθτιματα .
3. Καλι χριςθ γλϊςςασ με άνεςθ εκφοράσ, ορκό τόνο και ςαφι ειρμό
κατάλλθλα για παρουςίαςθ.
4. Καλι χριςθ ςυμπλθρωματικϊν/πολυτροπικϊν μζςων και ΤΡΕ για ςτιριξθ
λόγου και ςτισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ .
5. Καλι χριςθ χιοφμορ , δθμιουργικότθτασ και παραςτατικότθτασ ςτθ ςωςτι
αναλογία και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι.
6. Καλι ετοιμότθτα και πλθρότθτα απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ και τα ςχόλια
του κοινοφ.
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Μζτριο
Βακμόσ
10-13

ΜΕΤΙΑ Ραρουςίαςθ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ και Τεχνιματοσ βάςει των
παρακάτω κατά περίπτωςθ:

Στοιχειϊδεσ
Βακμόσ
6-9

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΘΣ Ραρουςίαςθ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ και Τεχνιματοσ βάςει
των παρακάτω κατά περίπτωςθ:

Λίαν
Ανεπαρκζσ
Βακμόσ
1-5

ΛΙΑΝ ΑΝΕΡΑΚΘΣ Ραρουςίαςθ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ και Τεχνιματοσ
βάςει των παρακάτω κατά περίπτωςθ:

1. Μζτρια ενθμζρωςθ για ςτόχουσ και διαδικαςίεσ ζρευνασ.
2. Μζτρια ενθμζρωςθ για δεδομζνα, ςυμπεράςματα και κζςεισ ομάδασ ςε
ερευνθτικά ερωτιματα με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κομβικά ςθμεία και κριτικι
ςτάςθ ςε διαλαμβανόμενα ηθτιματα .
3. Μζτρια χριςθ γλϊςςασ με άνεςθ εκφοράσ, ορκό τόνο και ςαφι ειρμό
κατάλλθλα για παρουςίαςθ.
4. Μζτρια χριςθ ςυμπλθρωματικϊν/πολυτροπικϊν μζςων και ΤΡΕ για ςτιριξθ
λόγου και ςτισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ .
5. Μζτρια χριςθ χιοφμορ , δθμιουργικότθτασ και παραςτατικότθτασ ςτθ ςωςτι
αναλογία και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι.
6. Μζτρια ετοιμότθτα και πλθρότθτα απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ και τα ςχόλια
του κοινοφ.

1. Στοιχειϊδθσ ενθμζρωςθ για ςτόχουσ και διαδικαςίεσ ζρευνασ.
2. Στοιχειϊδθσ ενθμζρωςθ για δεδομζνα, ςυμπεράςματα και κζςεισ ομάδασ
ςε ερευνθτικά ερωτιματα με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κομβικά ςθμεία και κριτικι
ςτάςθ ςε διαλαμβανόμενα ηθτιματα .
3. Στοιχειϊδθσ χριςθ γλϊςςασ με άνεςθ εκφοράσ, ορκό τόνο και ςαφι ειρμό
κατάλλθλα για παρουςίαςθ.
4. Στοιχειϊδθσ χριςθ ςυμπλθρωματικϊν/πολυτροπικϊν μζςων και ΤΡΕ για
ςτιριξθ λόγου και ςτισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ .
5. Στοιχειϊδθσ χριςθ χιοφμορ , δθμιουργικότθτασ και παραςτατικότθτασ ςτθ
ςωςτι αναλογία και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι.
6. Στοιχειϊδθσ ετοιμότθτα και πλθρότθτα απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ και τα
ςχόλια του κοινοφ.

1. Απουςία ενθμζρωςθσ για ςτόχουσ και διαδικαςίεσ ζρευνασ.
2. Απουςία ενθμζρωςθσ για δεδομζνα, ςυμπεράςματα και κζςεισ ομάδασ ςε
ερευνθτικά ερωτιματα με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα κομβικά ςθμεία και κριτικι
ςτάςθ ςε διαλαμβανόμενα ηθτιματα .
3. Απουςία χριςθσ γλϊςςασ με άνεςθ εκφοράσ, ορκό τόνο και ςαφι ειρμό
κατάλλθλα για παρουςίαςθ.
4. Απουςία χριςθσ ςυμπλθρωματικϊν/πολυτροπικϊν μζςων και ΤΡΕ για
ςτιριξθ λόγου και ςτισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ .
5. Απουςία χριςθσ χιοφμορ , δθμιουργικότθτασ και παραςτατικότθτασ ςτθ
ςωςτι αναλογία και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι. ενθμζρωςθ για δεδομζνα,
ςυμπεράςματα και κζςεισ ομάδασ ςε ερευνθτικά ερωτιματα με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτα κομβικά ςθμεία και κριτικι ςτάςθ ςε διαλαμβανόμενα ηθτιματα .
3. Απουςία χριςθσ γλϊςςασ, ορκοφ τόνου και ειρμοφ κατάλλθλων για
παρουςίαςθ.
4. Απουςία χριςθσ ςυμπλθρωματικϊν/πολυτροπικϊν μζςων και ΤΡΕ για
ςτιριξθ λόγου και ςτισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ .
5. Απουςία χριςθσ χιοφμορ , δθμιουργικότθτασ και παραςτατικότθτασ ςτθ
ςωςτι αναλογία και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι.
6. Απουςία ετοιμότθτασ και πλθρότθτασ απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ και τα
ςχόλια του κοινοφ.

Ρίνακασ 3.4 Κλίμακεσ Αξιολόγθςθσ Δθμόςιασ Ραρουςίαςθσ Ζρευνασ
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