
Γιϊννησ  Τούρλοσ, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγοσ, 
Πρόεδροσ Πανελλόνιασ Ένωςησ Καθηγητών 
Τεχνολογύασ (ΠΕΚΑΤΕ) 
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 Να μπορεύ ο μαθητόσ να εφαρμόζει τον 
επιςτημονικό τρόπο ϋρευνασ.  

 Να κατακτόςει αυτό την ικανότητα 
ςυμμετϋχοντασ ςε ϋρευνα (μαθαύνει 
ςτην/από την πρϊξη) 

 Να επικεντρωθούμε ςτο «πλαύςιο», τη 
διαδικαςύα και όχι ςτο αποτϋλεςμα τησ 
ϋρευνασ. 
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1. Πρώτο τετρϊμηνο – Μαθαύνω να ερευνώ 
 Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ  

 Εξοικεύωςη με τη μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ 

 Χωριςμόσ ςε ομϊδεσ, επιλογό και οργϊνωςη τησ 
πρωτότυπησ ϋρευνασ 

 

2. Δεύτερο τετρϊμηνο-Η δικό μου ϋρευνα  

 Εκτϋλεςη και ολοκλόρωςη ϋρευνασ (παραδοτϋα) 

 Παρουςύαςη και αξιολόγηςη ϋρευνασ 
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 Ανϊθεςη εργαςιών - πιθανϊ θϋματα: (4 ώρεσ) 

 Ποια η  διαφορϊ τησ ανακϊλυψησ – εφεύρεςησ; 

 Τι ονομϊζουμε ϋρευνα; 

 Σε τι διαφϋρει η ποιοτικό από την ποςοτικό ϋρευνα; 

 Ποια εύναι τα χαρακτηριςτικϊ τησ πειραματικόσ 
ϋρευνασ; 

 Ποια η διαφορϊ τησ εξαρτημϋνησ από την ανεξϊρτητη 
μεταβλητό; 
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1. Παραδεύγματα ερευνών-ϊξονεσ           (1-2 ώρεσ) 

2. Στϊδια τησ ϋρευνασ                (1-2 ώρεσ) 

3. Παρϊδειγμα/τα πειραματικόσ ϋρευνασ   (2 ώρεσ) 
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ό εναλλακτικϊ (αντύ για βόματα 1-3)  
 
 Εκτϋλεςη 2-3 κατευθυνόμενων ερευνών για 

κατανόηςη ςταδύων  ϋρευνασ  (ανακαλυπτικϊ, 
6-8 ώρεσ)  

 Μύα περιγραφικό (παρατηρώ) 
 Μύα πειραματικό (ελϋγχω μεταβλητϋσ) 
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 Βαςικϊ βόματα (πρώτη ϋρευνα): 

1. Ποιο εύναι το πρόβλημα; - Τύτλοσ (ενδιαφϋρον) 

2. Ποια εύναι η γνώμη ςου; - Υπόθεςη (εμπλοκό) 

3. Πωσ θα βρεισ την απϊντηςη; - Διαδικαςύα 

4. Τι βρόκεσ; - Αποτελϋςματα  

5. Τι ςημαύνει αυτό που βρόκεσ; - Ανϊλυςη και 
Συμπερϊςματα 
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1. Τύτλοσ τησ ϋρευνασ  
2. Περιγραφό του ςκοπού τησ ϋρευνασ 
3. Περιγραφό των κοινωνικών αναγκών που 

εξυπηρετεύ η ϋρευνα 
4. Υπόθεςη  
5. Περιγραφό τησ διαδικαςύασ που 

ακολούθηςε ο ερευνητόσ  και καταγραφό 
μετρόςεων 

6. Ανϊλυςη και Συμπερϊςματα  
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 Καταγρϊφουν όλα τα βόματα (Τύτλο, ςκοπό, 
διαδικαςύα,...) 

 Καταγρϊφουν τισ μετρόςεισ 
 Φτιϊχνουν γραφόματα (μιλιμετρϋ) 
 Παραδύδουν ςτο επόμενο μϊθημα όλα τα 

παραπϊνω. Επεξεργαςύα και 
ςυμπερϊςματα (εργαςύα ςτο ςπύτι) 

 Προτεύνουν «επϋκταςη» τησ ϋρευνασ  
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 Προτϊςεισ για ϋρευνα              (2 ώρεσ)  

 Επιλογό ϋρευνασ/ομϊδασ – κριτόρια               
          (2 ώρεσ) 

 Καταμεριςμόσ εργαςιών – παραδοτϋων                                        
                                                        (2 ώρεσ) 

 Οργϊνωςη ϋρευνασ, αναζότηςη 
πληροφοριών και πρώτο μϋροσ τησ γραπτόσ         
                           (2 ώρεσ) 
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 Εκτϋλεςη τησ ϋρευνασ (εργαςτόριο ό ςπύτι ό 
ςυνδυαςμόσ) και παρϊλληλα ολοκλόρωςη 
γραπτόσ  

 Έλεγχοσ κϊθε ώρα μαθόματοσ (ςεμινϊρια 
προόδου)                       (4-6 ώρεσ)  

 Οργϊνωςη τελικού ςεμιναρύου                  (1 ώρα) 

 Παρουςύαςη ϋρευνασ - Συμπερϊςματα  (2 ώρεσ) 

 Έκθεςη - παρουςύαςη ςτο ςχολεύο (αφύςα) 
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 Στοχεύουμε να ανακαλύψουμε νϋα 
γνώςη;  

 «Διδϊςκουμε» μϋθοδο 
 Στην ομϊδα «κερδύζουν» όλοι 
 Αξιολογούμε όςα περιςςότερα 

μπορούμε 
 Χρειϊζεται οργϊνωςη και χρόνοσ  
 Δεν κρινόμαςτε από τισ εργαςύεσ των 

μαθητών/τριών μασ 
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Ευχαριςτώ για την προςοχό ςασ 

 
 

Γιϊννησ  Τούρλοσ 
 ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγοσ 

  
iotour2@gmail.com 

6996179424 
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