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Καινοτομία  Ερευνθτικϊν  Εργαςιϊν 
Τι, Γιατί, Ποιοι, Ποφ, Πότε, Πϊσ, Πόςο 

Ρ  Ο Σ Α  Μ Ο Γ Η :  Κ Ω Σ ΤΑ Σ  Σ Τ ΥΛ Ι Α Δ Η Σ  



Δομι τθσ Ειςιγθςθσ 

 Το  πνεφμα του Νζου Σχολείου και θ Καινοτομία των 
Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν  

 Οι Τρεισ Παιδαγωγικζσ Αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ 
Καινοτομία των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν. 

 Ζγκριςθ και Επιλογι Θεμάτων και Διαμόρφωςθ «Τμθμάτων 
Ενδιαφζροντοσ» 

 Κατανομι Θεμάτων ςε Ομάδεσ και Λειτουργία Ομάδων και 
Ολομζλειασ 

 Αξιολόγθςθ Συλλογικοφ Ζργου Ομάδασ.    

 



ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

(α) Ο Μακθτισ γίνεται «μικρόσ διανοοφμενοσ». 

Αποκτά μεγαλφτερθ ικανότθτα και άνεςθ ςτθν χριςθ, 
προφορικά και γραπτά, τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.  

Ζρχεται ςε επαφι με το λογοτεχνικό πλοφτο, το κζατρο, 
τθ μουςικι, τθν ιςτορία και το πολιτιςμό γενικότερα. 



ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 

(β) Ο Μακθτισ γίνεται «μικρόσ Επιςτιμονασ» 

Αποκτά γνωςτικι επάρκεια ςτον χειριςμό των μακθματικϊν εννοιϊν, τθν 
εφαρμογι τουσ ςτθν κακθμερινι ηωι 

αναπτφςςει τθ μακθματικι λογικι και τθν αφαιρετικι  ικανότθτα. 

Κατακτά αντίςτοιχεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθν 
Τεχνολογία. 



ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 (γ) Ο Μακθτισ γίνεται «μικρόσ ερευνθτισ» . 

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. 



ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(δ) Ο Μακθτισ γίνεται «γλωςςομακισ». 

• Αποκτά επάρκεια ςτθ χριςθ προφορικά και γραπτά 
τουλάχιςτον μιασ ξζνθσ γλϊςςασ  

• και ςε δεφτερθ φάςθ δυο ξζνων γλωςςϊν που τον 
εξοικειϊνουν με άλλεσ κουλτοφρεσ, ευνοοφν τθν 
ευρωπαϊκι και διεκνι επικοινωνία, και αποτελοφν 
εφόδια επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ.  

• Με τθν βοικεια του δάςκαλου και τθσ τεχνολογίασ, θ 
γλωςςομάκεια μετατρζπεται από προςόν για λίγουσ, ςε 
εργαλείο για όλουσ. 

 



ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(ε) Ο Μακθτισ κατακτά το «Μακαίνω πϊσ να μακαίνω» 

με νζεσ διδακτικζσ μεκόδουσ, εκπαιδευτικά υλικά και 
ψθφιακά εργαλεία 

ςτο «μακαίνω απ’ ζξω»  

δίνεται τζλοσ  



Εκπαιδευτικζσ  Καινοτομίεσ: Αλλάηουν το Εκπαιδευτικό Ρλαίςιο 

ςτθρίηονται ςε 
πρωτοπόρεσ& 
πρωτότυπεσ 

ιδζεσ  

• ςτθ  νοοτροπία, 

• ςτισ πρακτικζσ,  

• ςτουσ ρόλουσ και  

• ςτθ γενικότερθ 
κουλτοφρα του 
ςχολείου. 

επιφζρουν 
ςθμαντικζσ 

αλλαγζσ 

Εκπαιδευτικζσ 
Καινοτομίεσ ωσ 
παρεμβάςεισ που 



Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ ςτο Νζο Λφκειο 
Μια Κακυςτερθμζνθ Καινοτομία  

Αποτελοφν καινοτομία για 
ελλθνικό Λφκειο διότι, 

βαςίηονται ςε 
τρεισ 

παιδαγωγικζσ 
αρχζσ 

αλλάηουν 
νοοτροπία, 
πρακτικζσ,  
ρόλουσ και  
κουλτοφρα,  

οι πρακτικζσ  
τουσ είναι 

κακιερωμζνεσ 
από  δεκαετίεσ 

ςε εκπαιδευτικά 
ςυςτιματα 

άλλων χωρϊν. 



Τρεισ Βαςικζσ Παιδαγωγικζσ Αρχζσ 
των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν 

Διερευνθτικζσ 
Διαδικαςίεσ 

Μάκθςθσ 

Διεπιςτθμονικι 
Συνεργαςία 
Κακθγθτϊν 

Ομαδο-
ςυνεργατικι 
Οργάνωςθ 
Μακθτϊν 

Επιτυχία τθσ Καινοτομίασ 
εξαρτάται από τθ ςυςτθματικι 
ςφμπραξθ των τριϊν αυτϊν 
παιδαγωγικϊν αρχϊν 

Περιςταςιακι και ανεξάρτθτθ 
εφαρμογι τουσ υπάρχει ςτα 
ςχολεία, αλλά δεν αρκεί.  



Διερευνθτικζσ Διαδικαςίεσ 
Μάκθςθσ 



Αρχι τθσ Διερευνθτικισ Μάκθςθσ: Ερωτιματα & 
Τεκμθριωμζνεσ Απαντιςεισ  

Διερευνθτικι Μάκθςθ εςτιάηει ςτθ: 

 εκκίνθςθ με  προβλιματα και ερωτιματα 

 ςυλλογι και επεξεργαςία δεδομζνων 

 διαμόρφωςθ τεκμθριωμζνων απαντιςεων 

 ανάπτυξθ επεξθγιςεων 

 εξζταςθ αντικζτων απόψεων 

 ςτοχαςτικι ανάλυςθ διαδικαςιϊν και ςυμπεραςμάτων 



Είδθ Διερευνθτικισ Μάκθςθσ: 
Διαφοροποίθςθ Βακμοφ Κακοδιγθςθσ 

ελεγχόμενεσ 
μορφζσ 

διερεφνθςθσ:  

εκπαιδευτικόσ 
ορίηει  ερωτιματα 

και βιματα 
διερεφνθςθσ 

και μακθτζσ 
επαλθκεφουν 
ςυγκεκριμζνθ 

αρχι/γενίκευςθ  

μορφζσ 
φκίνουςασ 

κακοδιγθςθσ:   

εκπαιδευτικόσ 
κζτει τα 

ερωτιματα και   

μακθτζσ επιλζγουν  
βιματα και  
δράςεισ τθσ 
ζρευνασ ςε 

πλαίςιο 
κακοδιγθςθσ 

ακακοδιγθτεσ 
μορφζσ 

διερεφνθςθσ:  

ερωτιματα και 
διερευνθτικζσ 

δράςεισ 
κακορίηονται από  

μακθτζσ, χωρίσ 
παρεμβάςεισ του 
εκπαιδευτικοφ.  



Διερευνθτικι Μάκθςθ μζςω Επεξθγιςεων & 
Φκίνουςασ Κακοδιγθςθσ 

Επεξθγιςεισ και Κακοδιγθςθ για τθν ανάπτυξθ: 

 κατανόθςθσ απαιτοφμενθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ 

 διαδικαςιϊν, μεκόδων και μζςων ζρευνασ 

 τρόπων επιχειρθματολογίασ και επεξθγιςεων 

 επιςτθμονικϊν τρόπων ςκζψθσ και ειδϊν λόγου 

 ςτοχαςτικισ ανάλυςθσ διαδικαςιϊν και ςυμπεραςμάτων 
με επιςτθμονικά & αξιακά κριτιρια 

 

Διαδικαςίεσ Ραραγωγισ Γνϊςθσ όμοιεσ με Μάκθςθσ 



Διερευνθτικι Μάκθςθ ςτθν Πράξθ: 
 Ζρευνα Διαπιςτϊνει Αποτελεςματικότθτα  

Ζνταξθ κεμάτων  Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ ςε πλαίςιο 
πραγματικϊν καταςτάςεων (situated learning):  

 διευκολφνει  κατανόθςι κεμάτων από μακθτζσ 

 κινθτοποιεί το ενδιαφζρον τουσ 

 δρομολογεί  διαδικαςίεσ ενεργοφ μάκθςθσ 
εμπλαιςιωμζνθσ ςε αυκεντικζσ κοινότθτεσ μάκθςθσ 

 δθμιουργεί ςυνκικεσ γνωςτικισ μακθτείασ (=πρότυπα + 
κακοδιγθςθ) ςτουσ τρόπουσ ςκζψθσ και ζρευνασ και τισ 
μορφζσ επιςτθμονικοφ λόγου. 



Διεπιςτθμονικι Συνεργαςία 
Κακθγθτϊν 



 
 
 
 
 
 
 

Αρχι Συνεργαςίασ των Εκπαιδευτικϊν:  
Παράγοντασ Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ   
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παράγει νζα γνϊςθ,  

λειτουργεί ωσ ενδοςχολικι  επιμόρφωςθ για 
επαγγελματικι ανάπτυξθ  

οδθγεί ςε επεξεργαςμζνεσ προτάςεισ  κατά τθ 
λιψθ αποφάςεων & τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων  

βελτιϊνει μακθτικζσ επιδόςεισ & 
λειτουργικότθτα ςχολείου 

πρακτικζσ ςυνεργαςίασ ςπανίηουν 



Διεπιςτθμονικι Συνεργαςία Κακθγθτϊν 

Κακθγθτζσ: 

δυνατότθτα υπερκεραςμοφ  τθσ 
«μοναξιάσ» επιςτθμϊν και 
επιςτθμόνων 

αξιοποίθςθ  δυνατοτιτων  
διεπιςτθμονικισ  ςφμπραξθσ 

Μακθτζσ: 

επίγνωςθ πϊσ είναι οργανωμζνοι ο 
φυςικόσ  και ο κοινωνικόσ κόςμοσ,  

πϊσ αλλάηουν,  

πϊσ αλλθλοςυςχετίηονται  

πϊσ επικοινωνοφμε μεταξφ  δφο  
κόςμων και 

πϊσ αναπαριςτοφμε και εκφράηουμε 
τθ γνϊςθ μασ για αυτοφσ. 

Η ςυνεργαςία μεταξφ 
εκπαιδευτικϊν 
διαφορετικϊν ειδικοτιτων 
ζχει διπλι ωφζλεια: 



Ομαδο-ςυνεργατικι Οργάνωςθ 
Μακθτϊν 



Αρχι Ομαδοςυνεργατικισ Οργάνωςθσ  των Μακθτϊν 
(Ολομζλεια & μικρο-Ομάδεσ) 

Στο Ελλθνικό Λφκειο, 
(όπωσ και το Γαλλικό), 
επιλζγονται ςυνειδθτά οι 
ομαδικζσ και όχι  οι 
ατομικζσ Ερευνθτικζσ 
Εργαςίεσ  για λόγουσ: 

Μακθςιακοφσ 

Αναπτυξιακοφσ Πολιτικοφσ 



Μακθςιακοί Λόγοι: 
 Μάκθςθ  Συντελείται ςε Κοινωνικό  Πλαίςιο 

  ενεργόσ μάκθςθ,  είναι ατομικό επίτευγμα, αλλά 
ςυντελείται μζςα ςε ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ και 
αλλθλεπικοινωνίασ για τθν αναηιτθςθ ςχζςεων 

 ςυνκικεσ τζτοιεσ διαςφαλίηει φυςικά και αβίαςτα  θ 
ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ. 

 ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ ςτθρίηει κεωρθτικά ο 
κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ του L. Vygotsky και 
επιβεβαιϊνει θ διδακτικι ζρευνα. 

 



Αναπτυξιακοί Λόγοι: Ανάπτυξθ Συντελείται ςε 
Κοινωνικό  Πλαίςιο 

Ολόπλευρθ  ανάπτυξθ  ατόμου ςε πρόςωπο είναι ατομικό 
επίτευγμα, αλλά ςυντελείται κοινωνικά. 

Ζρευνα επιβεβαιϊνει αποτελεςματικότθτα πλαιςίου: 

α. ανάπτυξθ Ικανοτιτων Γλϊςςασ & Επικοινωνίασ  

β. ανάπτυξθ Σκζψθσ και Ικανοτιτων Λιψθσ Αποφάςεων και 
Επίλυςθσ Προβλθμάτων  

β. ανάπτυξθ εγω-ταυτότθτασ και αυτο-αντίλθψθσ  

γ. κοινωνικοποίθςθ & ςτάςεισ αποδοχισ του “άλλου”  



Πολιτικοί Λόγοι:  
Ενεργόσ Πολίτθσ Αναπτφςςεται ςε Συλλογικό Πλαίςιο 

 ανάπτυξθ του αυτόνομου, ενεργοφ και υπεφκυνου 
δθμοκρατικοφ πολίτθ ςυντελείται μζςα ςε ςυνκικεσ 
ιςότιμων ςχζςεων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ. 

 ομαδοςυνεργατικότθτα  διαςφαλίηει αβίαςτα και με 
φυςικό τρόπο τισ παραπάνω ςυνκικεσ. 



Μ ΙΑ  Ε ΕΥΝΗΤΙΚΗ  Ε ΓΑΣΙΑ  ΑΝΑ  Τ ΕΤΑΜΗΝΟ  

Διαδικαςίεσ 



Διαμόρφωςθ Διεπιςτθμονικϊν Θεμάτων: 
Συνδυαςμόσ Α.Π., Ενδιαφερόντων, Υποδομϊν 

 Δφο τουλάχιςτον εκπαιδευτικοί διαμορφϊνουν  
διεπιςτθμονικό κζμα που εμπλζκει διαφορετικά 
μακιματα διαφορετικϊν πεδίων. 

 Θζματα ςυνδυάηουν τομείσ μακθμάτων με 
ενδιαφζροντα μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. 

 Προτείνοντεσ λαμβάνουν υπόψθ τουσ υποδομζσ και 
διακζςιμουσ πόρουσ ςχολείου, φορζων και 
κοινότθτασ. 

 



Ζγκριςθ Διεπιςτθμονικϊν Θεμάτων:  
Αποφαςίηει & Προγραμματίηει ο Σφλλογοσ 

 Εκπαιδευτικοί υποβάλλουν προσ ζγκριςθ ςτο ςφλλογο 
Θζμα (τίτλοσ, ςκοποί, μεκοδολογία, αναμενόμενα 
αποτελζςματα, απαιτοφμενα). 

 Σφλλογοσ μετά από ςυηιτθςθ εγκρίνει τόςα κζματα όςα 
τα τμιματα ςυν ζνα.  

 Σφλλογοσ ορίηει υποδιευκυντι ι άλλον εκπαιδευτικό  
ςυντονιςτι για τθν κατανομι χϊρων, πόρων ςτισ 
Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ.   



 Επιλογι  Διεπιςτθμονικϊν Θεμάτων: Μακθτζσ 
Επιλζγουν &Τμιμα Ενδιαφζροντοσ  

 Μακθτζσ επιλζγουν από προτεινόμενα κζματα και  
δθμιουργοφνται από μακθτζσ διαφορετικϊν 
τμθμάτων τα «Τμιματα Ενδιαφζροντοσ» . 

 Προςπάκεια δθμιουργίασ  ιςοδφναμων τμθμάτων 
μζςω επιλογϊν και κλθρϊςεων. 

 Όςοι μακθτζσ δεν ενταχκοφν ςε πρϊτθ τουσ επιλογι 
προθγοφνται ςτισ επιλογζσ το επόμενο τετράμθνο. 

 



Ο  Γ Α Ν Ω Σ Η  Σ Ε  Ο Μ Α Δ Ε Σ  

Τμιμα Ενδιαφζροντοσ 



Α. Ρρϊτο Σχιμα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων 
Ομάδεσ Κοινοφ Θζματοσ  Χαλαρισ Συνεργαςίασ 

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. 



Β. Δεφτερο  Σχιμα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων 
 Επιμεριςμόσ Διαςτάςεων Θζματοσ ςε Ομάδεσ  

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.  



Γ. Τρίτο Σχιμα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων: 
 Επιμεριςμόσ  ςε δφο Υπο-κζματα ςε Συνεργαηόμενο Ηεφγοσ 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.  



Δ. Τζταρτο Σχιμα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων:  
Κοινό Θζμα ςε Τρεισ Ομάδεσ και Ολομζλεια  

Το κζμα 
προςεγγίηεται 
μζςω ενόσ 
κριτικά 
ερμθνευτικοφ 
κφκλου ςε 
τζςςερισ 
φάςεισ, από 
τρεισ ομάδεσ 
και τθν 
ολομζλειά 
τουσ 



Δ. Τζταρτο Σχιμα Κατανομισ Θεμάτων και Οργάνωςθσ Ομάδων:  
Οι τζςςερεισ Φάςεισ 

Ρρϊτθ Φάςθ 
-«Εμείσ και το 

… «θέμα»  

οι μακθτζσ και 
οι μακιτριεσ 

τοποκετοφν τον 
εαυτό τουσ ςτο 

κζμα,  

Δεφτερθ Φάςθ 
-«Θ Πόλθ, οι 

πολίτεσ, και το 
… «θέμα»  

Το κζμα αποκτά 
τισ χωρικζσ 

ςυντεταγμζνεσ 
τθσ πόλθσ των 
μακθτϊν και 

μακθτριϊν και 
ςυνδζεται με τθ 
ηωι των ίδιων 

και των 
ςυμπολιτϊν 

τουσ,  

Τρίτθ Φάςθ -
«Θ πολιτικι 
γφρω από το 

… «θέμα»  

ζρχονται ςτο 
προςκινιο οι 

κρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
και οι πολιτικζσ 
που ςχετίηονται 

με το κζμα 

Τζταρτθ 
Φάςθ 

«Κριτικι και 
αυτοκριτικι 

προςζγγιςθ» 

οι Άλλοι και το 
«θέμα», 

Προτάςεισ, 
Δράςεισ 



Α Ξ Ι Ο Λ Π Γ Η Σ Η  Σ ΥΛ ΛΟ Γ Ι ΚΟ Φ  Ζ  Γ Ο Υ  Ο Μ Ά Δ Α Σ  

Αξιολόγθςθ 



Αξιολόγθςθ 
Ερευνθτικισ 
Διαδικαςίασ 

Αξιολόγθςθ 
Ρεριεχόμενου 
Ερευνθτικισ 

Ζκκεςθσ 

Αξιολόγθςθ 
Γλϊςςασ και 

Δομισ 
Ερευνθτικισ 

Ζκκεςθσ 

Αξιολόγθςθ 
Δθμόςιασ 

Ραρουςίαςθσ 
τθσ Ομαδικισ 

Εργαςίασ 

Αξιολόγθςθ Συλλογικοφ Ζργου Ομάδασ:                                                          
Αξιολόγθςθ ςε Τζςςερισ Διαςτάςεισ  



Αξιολόγθςθ Ερευνθτικισ Διαδικαςίασ 
Οκτϊ Περιγραφικζσ Υποκλίμακεσ 

1. Ανάπτυξθ ερευνθτικϊν ερωτθμάτων 

2. Αιτιολόγθςθ  επιλογϊν και αξιοποίθςθ κατάλλθλων  πθγϊν 

3. Αιτιολόγθςθ  επιλογϊν, αξιοποίθςθ  και περιγραφι  
κατάλλθλων, τεχνικϊν και μεκόδων ςυλλογισ δεδομζνων 

4. Αιτιολόγθςθ  επιλογϊν  και αξιοποίθςθ  κατάλλθλων 
διαδικαςιϊν επεξεργαςίασ δεδομζνων.   

5. Κριτικι αποτίμθςθ πθγϊν, μεκόδων, ςυμπεραςμάτων   

6. Αποτελεςματικι αξιοποίθςθ ΤΠΕ ςτθν ζρευνα.  

7. Συνζπεια μελϊν ομάδασ προσ τον προγραμματιςμό 

8. Χριςθ μζςων, πόρων  και ΤΠΕ 



Αξιολόγθςθ Ρεριεχόμενου Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ 
Οκτϊ Περιγραφικζσ Υποκλίμακεσ 

1. Κατοχι ειδικϊν γνϊςεων  επί του κζματοσ και των ερευνθτικϊν  
ερωτθμάτων  τισ οποίεσ αξιοποιεί επιτυχϊσ.  

2. Κατανόθςθ εννοιϊν, γενικεφςεων, αρχϊν και κεωριϊν  

3. Προςζγγιςθ δεδομζνων ζρευνασ προσ διαμόρφωςθ κζςεων ομάδασ επί 
ερευνθτικϊν ερωτθμάτων μζςω αναλφςεων, ςυςχετίςεων και 
ςυλλογιςμϊν 

4. Διατφπωςθ με λογικό και ςυνεκτικό τρόπο κζςεων  τθσ ομάδασ που 
απαντοφν ςτα ερευνθτικά ερωτιματα βάςει των δεδομζνων.  

5. Αξιοποίθςθ ςυμπεραςματικϊν κζςεων ζρευνασ για διαμόρφωςθ 
τεκμθριωμζνων απαντιςεων ςτα ερευνθτικά ερωτιματα 

6. Υπεράςπιςθ κζςεων ομάδασ ζναντι εναλλακτικϊν και αντικζτων 
απόψεων και κριτικόσ ςχολιαςμόσ τουσ. 

7. Συςχζτιςθ κζματοσ και ςυμπεραςμάτων με καταςτάςεισ, προβλιματα 
και ηθτιματα τθσ πραγματικότθτασ.   

8. Κριτικι αποτίμθςθ των ατομικϊν, ομαδικϊν επιλογϊν και ρόλων.    



Αξιολόγθςθ Γλϊςςασ, Δομισ Ερευνθτικισ Ζκκεςθσ 

Επτά Περιγραφικζσ Κλίμακεσ 

1. Χριςθ όρων και επιςτθμονικισ ονοματολογίασ 

2. Σαφινεια, ακρίβεια και ροι γλϊςςασ  

3. Εςωτερικι ςυνοχι λόγου 

4. Οργάνωςθ ςτθν  παράκεςθ γνϊςεων, ιδεϊν, προτάςεων, 
ςυμπεραςμάτων, ςχολίων.  

5. Χριςθ κατάλλθλου κειμενικοφ είδουσ και φφουσ για περίςταςθ 
επικοινωνίασ  

6. Χριςθ απεικονιςτικϊν ςχθμάτων επιςτιμθσ  

7. Επιμζλεια  εκτφπωςθσ ερευνθτικισ ζκκεςθσ  



Αξιολόγθςθ Δθμόςιασ Ραρουςίαςθσ τθσ Ομαδικισ Εργαςίασ 
Ζξι Περιγραφικζσ Υποκλίμακεσ  

1. Ενθμζρωςθ για  προβλθματικι και διαδικαςίεσ  ζρευνασ  

2. Ενθμζρωςθ για δεδομζνα, ςυμπεράςματα ζρευνασ 

3. Χριςθ  γλϊςςασ με άνεςθ εκφοράσ, ορκό τόνο και ςαφι ειρμό   
κατάλλθλα για παρουςίαςθ. 

4. Χριςθ ςυμπλθρωματικϊν/πολυτροπικϊν μζςων και ΤΠΕ για 
ςτιριξθ λόγου και ςτισ κατάλλθλεσ ςτιγμζσ.  

5. Χριςθ χιοφμορ, δθμιουργικότθτασ και παραςτατικότθτασ ςτθ 
ςωςτι αναλογία και κατάλλθλθ ςτιγμι 

6. Ετοιμότθτα και πλθρότθτα απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ και τα 
ςχόλια του κοινοφ.  



Σασ ευχαριςτϊ 

        

 


