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Ξεκινάμε από το τέλος, το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ,  

τι θα μείνει από όλο αυτό; 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

« Ξεκινάμε και θα δούμε... » 

 Γενική ιδέα θέματος (H.Ford, S.Jobs), Συν-διαπραγμάτευση 

 Τι θα «δημιουργήσουν» και θα παρουσιάσουν οι μαθητές; 

 Τι θα ερευνήσουν; 

 Τι «εργαλεία» θα χρειαστούν; 

 Πόσο θα τους καθοδηγήσω; Τι θα διδάξω;  

 Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε και πόσο χρόνο έχουμε; 

 Πώς θα συνεργαστούν οι ομάδες; 

 Πώς θα δημιουργηθούν οι ομάδες; 



« Το μέγεθος είναι σημαντικό... » 
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Είναι οι γενικές και εκτενείς ερευνητικές εργασίες 

το ζητούμενο;; 

Μεγάλα project : μεγαλύτερα από 2 εβδ 

Μέτρια project : μέχρι 2 εβδομάδες 

Μικρά project : μέχρι 3 ώρες       

Karl Fray 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Θέμα 1ο (τριβή) 

Από βιωματικά εργαστήρια εκπαιδευτικών - Κρήτη 2012 

Θέμα 2ο (DaVinci) 

Θέμα 3ο (βρασμός) 

«Το μέγεθος είναι σημαντικό...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



 

 

Όλα τα προηγούμενα 

project είχαν συνολική 

διάρκεια υλοποίησης  

τρεις  ώρες. 

Περιελάμβαναν ορισμό 

ομάδων, σχεδιασμό 

πειραμάτων, 

πραγματοποίηση 

μετρήσεων, ανάλυση 

αποτελεσμάτων, εξαγωγή 

συμπερασμάτων καθώς 

και αξιολόγηση ομάδων 

με ρουμπρίκες 

αξιολόγησης Από βιωματικό εργαστήριο εκπαιδευτικών - Κρήτη 2012 

«Το μέγεθος είναι σημαντικό...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Το θέμα να είναι μικρό, απλό, «γνωστό» 

  

Αν το θέμα δεν ολοκληρωθεί  

υπεύθυνος είναι Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

« Το μέγεθος είναι σημαντικό... » 



« Ζουν ανάμεσά μας... » 

 Ερευνητικές Εργασίες: Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων 
       και τρόποι αντιμετώπισής τους 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



«Ζουν ανάμεσά μας...» 
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Ψήνεται το  popcorn με κινητά;; 



«Ζουν ανάμεσά μας...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

Ψήνεται το  popcorn με κινητά;; 

ΠΟΥ το ξέρουμε; 
(Χρειάζεται πειραματική έρευνα) 



Υπάρχει συνθετικό κρέας που επιδρά στο μυαλό μας;;; 

«Ζουν ανάμεσά μας...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Λειτουργούν οι κινητήρες με νερό;;; 

«Ζουν ανάμεσά μας...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Η Μασονία έριξε τους δίδυμους πύργους;; 

«Ζουν ανάμεσά μας...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών 

στο Νέο Λύκειο (Η.Ματσαγγούρας) 

Η παιδαγωγική αρχή της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης, 

…εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες διερεύνησης του φυσικού και 

κοινωνικού κόσμου, προκειμένου να μελετήσουν τα 

διαθέσιμα δεδομένα, πριν δώσουν τεκμηριωμένες 

απαντήσεις σε ερωτήματα, προτείνουν λύσεις σε προβλήματα 

και να λάβουν αποφάσεις για πολύπλοκα ζητήματα.  

 

  Από εισαγωγή Οδηγού Ερευνητικών Εργασιών.. 

«Ζουν ανάμεσά μας...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Επιπλέον δεν διέθεταν αποδεικτικά 

στοιχεία βασισμένα σε μελέτες, 

σχετικά με βελτίωση των αθλητικών 

επιδόσεων από τη χρήση των 

προϊόντων αυτών.  

Δημοσίευμα 1 Νοε 2012 Περίπου 350.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε 

από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  σε 

εταιρείες που εμπορεύονται «ενεργειακά 

βραχιόλια» Oι  εταιρείες προωθούσαν προς 

πώληση τα εν λόγω προϊόντα, με ισχυρισμούς 

όπως: ότι πρόκειται για ειδικής τεχνολογίας 

προϊόντα που χαρίζουν ισορροπία, ενέργεια, 

δύναμη, βοηθούν στην υγεία, ότι είναι αθλητικά 

προϊόντα τεχνολογίας για καλύτερες επιδόσεις, 

ότι βελτιώνουν την ισορροπία, κτλ  

Οι ανωτέρω ισχυρισμοί κρίθηκαν ως αναληθείς 

επειδή οι εταιρείες δεν προσκόμισαν 

αποδεικτικά στοιχεία για την επαρκή 

επιστημονική τεκμηρίωσή τους.  

«Ζουν ανάμεσά μας...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Η Ε.Ε. ζητά τεκμηριωμένες απαντήσεις σε 

 ερωτήματα και επιστημονικό υπόβαθρο 

Η αντιγραφή και παράθεση άκριτων 

πληροφοριών δεν είναι αποδεκτή 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

« Ζουν ανάμεσά μας... » 



«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται στο τέλος…» 
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«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται στο τέλος…» 
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Όταν η ερευνητική εργασία κοντεύει να ολοκληρωθεί, 

αρκετοί εκπαιδευτικοί αρχίζουν να προβληματίζονται 

για τη μέθοδο αξιολόγησης που θα ακολουθήσουν 

Παράλληλα, οι μαθητές, αρχίζουν να δυσανασχετούν 

γιατί δεν γνώριζαν από πριν τη μέθοδο 

αξιολόγησης και δεν έχουν αποδώσει όσο θα 

μπορούσαν 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



 

Στις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται,  

 οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες,  

 η συστηματική παρατήρηση,  

 ο φάκελος μαθητή (portfolio),  

 οι ρουμπρίκες αξιολόγησης, 

 η αυτοαξιολόγηση των μαθητών,  

 η αξιολόγηση από τους συμμαθητές  

Τεχνικές αξιολόγησης 

      στο τέλος...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται 



Η ρουμπρίκα αποτελεί ένα είδος περιγραφικής 

αξιολόγησης, παρέχοντας έναν τρόπο αποτίμησης της 

επίδοσης των μαθητών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 

και διαβαθμίσεις ποιότητας για καθένα από αυτά. 

 

Οι ρουμπρίκες παρέχουν στους εκπαιδευτικούς μια 

αντικειμενική μέθοδο αξιολόγησης δεξιοτήτων και 

βοηθούν να δοθεί μια απάντηση στην εξής τυπική 

ερώτηση: “Γιατί μου αποδόθηκε αυτή η βαθμολογία;  

Τι έκανα; ” (Starr 2000). 

Ρουμπρίκες αξιολόγησης 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

      στο τέλος...» 
«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται 



Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

      στο τέλος...» 
«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται 

Ρουμπρίκες αξιολόγησης 



Κατασκευή Ρουμπρίκας Αξιολόγησης 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

      στο τέλος...» 
«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται 



Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

      στο τέλος...» 
«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται 

Κατασκευή Ρουμπρίκας Αξιολόγησης 



Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

      στο τέλος...» 
«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται 

Κατασκευή Ρουμπρίκας Αξιολόγησης 



Οι ρουμπρίκες εξειδικεύονται σύμφωνα με την κάθε Ε.Ε. σε συνεργασία με τους μαθητές  

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

      στο τέλος...» 
«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται 

Κατασκευή Ρουμπρίκας Αξιολόγησης 



Οι μαθητές συνδιαμορφώνουν τα κριτήρια αξιολόγησης 

zanneiolykeio.blogspot.com 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

      στο τέλος...» 
«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται 

Ρουμπρίκες αξιολόγησης 



Η περιγραφή του τρόπου που θα αξιολογηθούν οι μαθητές, 

καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται  

στην αρχή της Ερευνητικής Εργασίας σε συνεργασία 

με τους μαθητές. 

Η ανάληψη της ευθύνης της μάθησης από το μαθητή σε 

συνδυασμό με την αυτοαξιολόγηση οδηγούν το μαθητή στη 

μεταγνώση. 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

      στο τέλος...» 
«Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται 



 Τι είναι η ατομική εργασία; 

 Τι είναι η «ομαδική» εργασία; 

 Τι είναι η ομαδοσυνεργατική εργασία; 

« Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν...» 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 
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 Τι είναι η ομαδοσυνεργατική εργασία; 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Γιάννης Τζωρτζάκης 15/4/2013 

Οργανωτικό Σχήμα 1 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Οργανωτικό Σχήμα 1 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Οργανωτικό Σχήμα 2 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/4/2013 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Το σχήμα αυτό προσφέρεται 

για θέματα μεγάλης ευρύτητας, τα 

οποία αναλύει σε υποθέματα 

συγκεκριμένης επιστημονικής 

ειδικότητας. 

 

Παρατηρείται ότι η επιλογή 

του συγκεκριμένου σχήματος 

όταν δεν συντρέχουν οι 

παραπάνω λόγοι οδηγεί σε 

αύξηση του φόρτου εργασίας του 

εκπαιδευτικού 

 

Οργανωτικό Σχήμα 2 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Γιάννης Τζωρτζάκης 15/4/2013 

Οργανωτικό Σχήμα 3 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/4/2013 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Γιάννης Τζωρτζάκης 15/4/2013 

Οργανωτικό Σχήμα 3 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Οργανωτικό Σχήμα 3 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

Οι  διαφορετικοί 

συνδυασμοί 

οδηγούν σε αύξηση 

του εύρους ή του 

βάθους του θέματος  

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Δ. Τέταρτο Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων: 

 Το θέμα προσεγγίζεται μέσω ενός κριτικά ερμηνευτικού κύκλου σε 

τέσσερις φάσεις, από τρεις ομάδες και την ολομέλειά τους 

Οργανωτικό Σχήμα 4 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Η στρατηγική Jigsaw (συναρμολόγηση) χρησιμοποιείται όταν απαιτείται 

συνεργασία μεταξύ μελών διαφορετικών ομάδων που έχουν τον ίδιο ρόλο 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Ερώτηση: Με ποιο τρόπο (οργανωτικό σχήμα) γίνεται ΚΥΡΙΩΣ η κατανομή του 
θέματος στις ομάδες; 

Τρόποι συνεργασίας μαθητών και ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



Η συνεργασία των μαθητών έχει άμεση σχέση με τον 

τρόπο ορισμού των ομάδων καθώς και με το 

οργανωτικό σχήμα που έχει επιλεγεί για την 

Ερευνητική Εργασία. Προβλήματα σε αυτό το επίπεδο 

μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της τάξης 

συνολικά. 

Η εργασία πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τρόπο που 

να εμπλέκει μαθητές και ομάδες σε περισσότερα 

αντικείμενα / ρόλους και να τους ωθεί στη συνεργασία. 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

    «Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν..» 



« Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;... » 

Σύμφωνα με μελέτες, οι ομάδες των μαθητών που 

συμμετέχουν σε projects πρέπει να είναι 

ισοδύναμες και ανομοιογενείς, ως προς 

το επίπεδο μαθησιακών ικανοτήτων .  

Παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί επιτρέπουν στους 

μαθητές να επιλέγουν οι ίδιοι τις ομάδες τους, χωρίς σαφή 

κριτήρια, με αποτέλεσμα αυτές να μην είναι ισοδύναμες 

αλλά και να υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές. 

 Ερευνητικές Εργασίες: Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων 
       και τρόποι αντιμετώπισής τους 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



 

 

         Ακούω και ξεχνάω 

             βλέπω και θυμάμαι 

                   κάνω και καταλαβαίνω  
                                                              

     Κομφούκιος 



Ακούω 

 Βλέπω 

Κάνω 

9% 

20% 

75% 

Μέθοδος Διδασκαλίας / Παραμένουσα Γνώση  

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Ακούω 

 Βλέπω 

Κάνω 

Συζητάω 

Διδάσκω 

9% 

20% 

50% 

75% 

90% 

Μέθοδος Διδασκαλίας / Παραμένουσα Γνώση  

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Ακούω 

 Βλέπω 

Κάνω 

Συζητάω 

Διδάσκω 

9% 

20% 

50% 

75% 

90% 

Project 

Based 

Learning 

Μέθοδος Διδασκαλίας / Παραμένουσα Γνώση  

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

Ερώτηση: Από ποιον επιλέγονται τα μέλη των ομάδων των μαθητών; 

Ερώτηση: Με ποιο κριτήριο γίνεται η επιλογή των μελών των ομάδων; 



Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Τρόπος ορισμού 

1. Με κλήρωση 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα 

Κανείς δεν κατηγορεί την 

τύχη 

Μειονεκτήματα 

Μόνο τυχαία θα έχουμε 

ισοδύναμες ομάδες 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Τρόπος ορισμού 

1. Με κλήρωση 

 

2. Επιλογή καθηγητή 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα 

Κανείς δεν κατηγορεί την 

τύχη 

Εξασφαλίζεται κάποιας 

μορφής ισοδυναμία 

Μειονεκτήματα 

Μόνο τυχαία θα έχουμε 

ισοδύναμες ομάδες 

Υπάρχουν αντιρρήσεις 

Ο καθηγητής δεν 

γνωρίζει επαρκώς τους 

μαθητές του 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 



Τρόπος ορισμού 

1. Με κλήρωση 

 

2. Επιλογή καθηγητή 

 

 

 

3. Επιλογή από μαθητές 

Πλεονεκτήματα 

Κανείς δεν κατηγορεί την 

τύχη 

Εξασφαλίζεται κάποιας 

μορφής ισοδυναμία 

Μειονεκτήματα 

Μόνο τυχαία θα έχουμε 

ισοδύναμες ομάδες 

Υπάρχουν αντιρρήσεις 

Ο καθηγητής δεν 

γνωρίζει επαρκώς τους 

μαθητές του 

Οι μαθητές αισθάνονται 

ασφάλεια και οικειότητα 

Υπάρχουν 
απομονωμένοι μαθητές  

Δεν υπάρχει ισοδυναμία 

Υπάρχουν συνεχώς 

αιτήματα αλλαγής ομάδας 

Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 



Τρόπος ορισμού 

1. Με κλήρωση 

 

2. Επιλογή καθηγητή 

 

 

 

3. Επιλογή από μαθητές 

Πλεονεκτήματα 

Κανείς δεν κατηγορεί την 

τύχη 

Εξασφαλίζεται κάποιας 

μορφής ισοδυναμία 

Μειονεκτήματα 

Μόνο τυχαία θα έχουμε 

ισοδύναμες ομάδες 

Υπάρχουν αντιρρήσεις 

Ο καθηγητής δεν 

γνωρίζει επαρκώς τους 

μαθητές του 

Οι μαθητές αισθάνονται 

ασφάλεια και οικειότητα 

Υπάρχουν 
απομονωμένοι μαθητές  

Δεν υπάρχει ισοδυναμία 

Υπάρχουν συνεχώς 

αιτήματα αλλαγής ομάδας 

Πώς θα λυθεί το 

πρόβλημα;;; 

Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 



Η μέθοδος του κοινωνιογράμματος 

Δεν υπάρχουν απομονωμένοι μαθητές, 

υπάρχει οικειότητα και ασφάλεια, 

αλλά...................... 

Δεν υπάρχει ισοδυναμία των ομάδων 

 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 



Slavin- STAD, TGT (μαθητικοί 

αγώνες) 

Για παιδαγωγικούς λόγους,   προκρίνονται συνήθως οι 

ανομοιογενείς,  
ως προς το επίπεδο μαθησιακών ικανοτήτων και το 

φύλο, τετραμελείς ομάδες, οι οποίες ιδεατά 

συμπεριλαμβάνουν έναν μαθητή (ή μαθήτρια) υψηλής 

σχολικής επίδοσης,  
δύο μέτριας και έναν χαμηλής.  

 
Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών 

στο Νέο Λύκειο (Η.Ματσαγγούρας) 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 



Τρόπος ορισμού 

 

“Μέθοδος Slavin” 

 

 

Πλεονεκτήματα 

 

Εξασφαλίζεται 

ισοδυναμία ως προς τις 

επιδόσεις 

Δεν υπάρχουν 

απομονωμένοι μαθητές 

Με επιλογή από τους 

ίδιους τους μαθητές 

εξασφαλίζεται και η 

ασφάλεια και οικειότητα  

Μειονεκτήματα 

 

Η επιλογή στηρίζεται στο 

«βαθμό» 

Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 



“Η μέθοδος των κλίσεων και 

ικανοτήτων των μαθητών”  

Συστημική προσέγγιση 

Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Ο καθηγητής καθορίζει τα 

κριτήρια (επίδοση ή/και άλλα) και 

οι μαθητές επιλέγουν σύμφωνα 

με αυτά. 

Εδώ τα κριτήρια είναι δεξιότητες 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 



Τρόπος ορισμού 

 

Συστημική μέθοδος 

 

 

Πλεονεκτήματα 

Εξασφαλίζεται 

ισοδυναμία ως προς τις 

κλίσεις και ικανότητες 

Δεν υπάρχουν 

απομονωμένοι μαθητές 

Οι ίδιοι οι μαθητές 

εξασφαλίζουν 

ισοδυναμία επιδόσεων 

και φύλου 

Εξασφαλίζεται και η 

ασφάλεια και οικειότητα  

Μειονεκτήματα 

Χρειάζεται εμπειρία από 

τον καθηγητή στον 

«ορισμό» των κριτηρίων 

ανάλογα με το θέμα και 

τον τρόπο συνεργασίας 

των ομάδων 

Θέλουμε να έχουμε «ισοδύναμες» ομάδες 

Προτάσεις τρόπων ορισμού ομάδων 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

«Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...» 



Στις Ερευνητικές Εργασίες ο καλύτερος τρόπος 

ορισμού ομάδων είναι αυτός που επιτρέπει την 

καλύτερη δυνατή συνεργασία και απόδοση 

των ομάδων χωρίς να δημιουργεί  αντιπάθειες και 

απομονωμένους μαθητές 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

« Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;... » 



Οι άνθρωποι είναι 

σαν  εμένα, μόνο 

στο περιτύλιγμα 

διαφέρουν λίγο, έχουν 
και αξιολόγηση… 

 Ερευνητικές Εργασίες: Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων 
       και τρόποι αντιμετώπισής τους 

« Εγώ ξέρω » 

© Planet of  the Apes, 20th Century Fox 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 



Υπάρχουν διάφορα είδη project με σημαντικές διαφορές στην 

υλοποίηση. Οι Ερευνητικές είναι κάτι ιδιαίτερο 

« Εγώ ξέρω » 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

Project 



Υπάρχουν διάφορα είδη project με σημαντικές διαφορές στην 

υλοποίηση. Οι Ερευνητικές είναι κάτι ιδιαίτερο 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

Project 

Μέθοδος Project 

      Η Μέθοδος Project αφορά σε μία ομάδα μαθητών που: 

 Αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα 

 Προγραμματίζει μόνη της την πορεία των ενεργειών της 

 Ενεργεί για την ολοκλήρωση του στόχου που προγραμμάτισε 

K.FREY, Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT 

« Εγώ ξέρω » 



Υπάρχουν διάφορα είδη project με σημαντικές διαφορές στην 

υλοποίηση. Οι Ερευνητικές είναι κάτι ιδιαίτερο 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

Project 

Μέθοδος Project 

Ερευνητικές 

Εργασίες 

Άλλα είδη project 
 

     Τεχνολογία,  

     Περιβαλλοντική,  

     Πολιτιστικά, 

     eTwinning 

     Δεύτερης ευκαιρίας,  

     Μεταπτυχιακά κτλ 

ΕΘΔ 

« Εγώ ξέρω » 



Η μέθοδος project είναι κάτι συγκεκριμένο. Το κάθε 

«μάθημα» όμως που ακολουθεί τη μέθοδο είναι 

διαφορετικό από τα άλλα παρεμφερή μαθήματα και 

έχει τους δικούς του κανόνες 

• να μελετηθεί ο Οδηγός του μαθήματος 

• να εφαρμοστούν «επακριβώς» η μέθοδος και 

η διαδικασία που περιγράφονται 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

Για τη σωστή εφαρμογή των Ερ.Εργασιών πρέπει : 

« Εγώ ξέρω » 



Λάθος #1 «Ξεκινάμε και θα δούμε...» 

Λάθος #2 «Το μέγεθος είναι σημαντικό...»  

Λάθος #3 «Ζουν ανάμεσά μας...»  

Λάθος #4 «Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος...»  

Λάθος #5 «Οι δικοί μου δε θέλουν να συνεργαστούν...»  

Λάθος #6 «Εσένα Μαρία δε σε θέλει κανείς;...»  

Λάθος #7 «Εγώ ξέρω»  

 Ερευνητικές Εργασίες: Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων 
       και τρόποι αντιμετώπισής τους 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

    Συνοπτικά 



#1 Βάζουμε συγκεκριμένους στόχους και χρόνους από πριν 

#2 Περιορίζουμε το μέγεθος και απλοποιούμε  

#3 Απαιτούμε επιστημονικότητα / τεκμηριωμένες απαντήσεις 

#4 Σχεδιάζουμε / συνδημιουργούμε την αντικειμενική μέθοδο 

ομαδικής αξιολόγησης από την αρχή  

#5 Σχεδιάζουμε αλληλοεμπλεκόμενες δραστηριότητες  

#6 Συνδιαμορφώνουμε κατάλληλα τις ομάδες  

#7 Μελετάμε και εφαρμόζουμε ….. και μελετάμε …..και…… 

 Ερευνητικές Εργασίες: Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων 
       αι τρόποι αντιμετώπισής τους 

Γιάννης Τζωρτζάκης 15/6/2013 

    Συνοπτικά 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Γιάννης Τζωρτζάκης 
 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 

(Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων & Τοπογράφων) 

Περιφέρεια Κρήτης και Κυκλάδων 

 

johntzortzakis@gmail.com 
  


