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11οο ΤΡΙΩΡΟΤΡΙΩΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝΟΜΑΔΩΝ, , 
««ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ»» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



Για το «πώς» θα κυλήσει το πρώτοπρώτο τρίωροτρίωρο των Ερευνητικών Εργασιών με τους
μαθητές, θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλές ιδέες. 
Μια από αυτές,  θα ήταν να ξεκινήσετε με την ολομέλεια του Τμήματος, 
επαναλαμβάνοντας την αρχική ενημέρωση,  επισημαίνοντας διεξοδικά τα
καινοτόμα και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των Ερευνητικών Εργασιών και
αφιερώνοντας χρόνο,  για να ακούσετε προσεχτικά τις ερωτήσεις,  τις
απόψεις,  τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των μαθητών και των μαθητριών
σας.

Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε τις ομάδες. 
Μια ιδέα προς αυτήν την κατεύθυνση,  θα ήταν να έχετε έτοιμα τέσσερα
διαφορετικά καρτελάκια,  να τα αναπαράγετε ανάλογα με τον αριθμό των
μαθητών και μαθητριών που απαρτίζουν το Τμήμα (αν έχετε 20 μαθητές και
μαθήτριες, θα ετοιμάσετε 4Χ5 καρτελάκια) και να τους τα μοιράσετε τυχαία.

Με τα καρτελάκια τους στο χέρι, τα παιδιά
θαθα ψάξουνψάξουν να βρουν τους συμμαθητές και
τις συμμαθήτριες που κρατούν ίδιο καρτελάκι,
θαθα ρωτήσουνρωτήσουν (αν δε γνωρίζουν) το όνομά τους, 
θαθα φτιάξουνφτιάξουν όλαόλα μαζίμαζί τηντην ««εστίαεστία»» τουςτους
(δυο θρανία για πάγκο εργασίας και γύρω του,  πέντε καθίσματα) καικαι θαθα
πάρουνπάρουν τητη θέσηθέση τουςτους σσ’’ αυτήναυτήν..
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καρτελάκικαρτελάκι 11οο

καρτελάκικαρτελάκι 22οο

καρτελάκικαρτελάκι 33οο

καρτελάκικαρτελάκι 44οο



Για να γίνουν όσα περιγράψαμε, θα χρειαστούν τουλάχιστον δυο διδακτικές ώρες. Ο χρόνος που θα
απομείνει, θα μπορούσε να αφιερωθεί στη σύνταξη ενός «συμβολαίου» συνεργασίας1. 
Στο «συμβόλαιο» αυτό, θα καταλήξετε μετά από συζήτηση με τα παιδιά. Η συζήτηση θα διεξαχθεί
στις ήδη διαμορφωμένες ομάδες και θα ακολουθήσει τη διαδικασία με την οποία θα γίνονται
εφεξής όλες οι εργασίες που προϋποθέτουν τη συνομιλία‐επικοινωνία μεταξύ των μελών των
ομάδων μας. 

Για το λόγο αυτό, εφοδιάζετεεφοδιάζετε τις τέσσερις ομάδες σας με μεγάλα χάρτινα «Φύλλα Εργασίας»
(διαστάσεων 50Χ70)  και με ένα καρτελάκι με τον τίτλο «Συμβόλαιο»,  όπου θα αναφέρονται
επιγραμματικά οι υποχρεώσεις τους και ζητάτε από τους μαθητές να σκεφτούν και να καταγράψουν
(i) με ποιες συμφωνούν και γιατί (ii) ποιες τους φαίνονται δύσκολες,  πώς τις τροποποιούν και γιατί, 
(iii) ποιες δεν κατανοούν, (iv) ποιες διαγράφουν και (v) ποιες προσθέτουν.

Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή,  τους ενθαρρύνετε να παρουσιάσουν το «Φύλλο Εργασίας» της
ομάδας τους,  στην ολομέλεια του Τμήματος και όλοι μαζί,  επιχειρείτε να συντάξετε το τελικό
«Συμβόλαιο», το οποίο θα είναι αποδεκτό απ’ όλους και θα τους δεσμεύει. 
Μια σημαντική δέσμευση που χρειάζεται να αποδεχτούν τα παιδιά, είναι να αναλάβουν απόαπό κοινούκοινού
νανα ετοιμάζουνετοιμάζουν τιςτις ««εστίεςεστίες»» τουςτους, ,  όπως έκαναν κατά το προηγούμενο δίωρο καικαι νανα φέρνουνφέρνουν τητη
σχολικήσχολική τάξητάξη στηνστην αρχικάαρχικά τηςτης μορφήμορφή, μετά το τέλος του τρίωρου των Ερευνητικών Εργασιών.

ΑνΑν έχετεέχετε διαθέσιμοδιαθέσιμο χρόνοχρόνο, , τουςτους ζητάτεζητάτε νανα συμπληρώσουνσυμπληρώσουν τοτο πρώτοπρώτο φύλλοφύλλο τουτου προσωπικούπροσωπικού τουςτους
ΗμερολογίουΗμερολογίου, , γιαγια νανα έχουνέχουν μιαμια πρώτηπρώτη άποψηάποψη γιαγια μιαμια απόαπό τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις τουςτους..

1. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο. 
Πρώτο Μέρος. Δεύτερο Κεφάλαιο. ΙΙI. Προϋποθέσεις για τη λειτουργικότητα της ομάδας (σελ. 47‐52). 



22οο ΤΡΙΩΡΟΤΡΙΩΡΟ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣΘΕΜΑΤΟΣ, , 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑΕΡΩΤΗΜΑΤΑ



33οο ΤΡΙΩΡΟΤΡΙΩΡΟ
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, , 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ,,
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΠΟ‐‐ΘΕΜΑΤΩΝΘΕΜΑΤΩΝ, , 
ΠΗΓΩΝΠΗΓΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣΈΡΕΥΝΑΣ, , ΜΕΘΟΔΩΝΜΕΘΟΔΩΝ, , 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



44οο ‐‐ 1010οο ΤΡΙΩΡΟΤΡΙΩΡΟ
ΣΥΛΛΟΓΗΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, , 
ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, , 
ΕΔΙΑΜΕΣΕΣΕΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣΣΥΝΘΕΣΕΙΣ,,
ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΕΙΣΑΝΑΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, , 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝΚΕΙΜΕΝΩΝ,,
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, , ΕΡΜΗΝΕΙΕΣΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, , ΚΡΙΤΙΚΗΚΡΙΤΙΚΗ, , 
ΤΕΛΙΚΗΤΕΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, , 
ΤΕΛΙΚΑΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



1111οο ‐‐ 1212οο ΤΡΙΩΡΟΤΡΙΩΡΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, , 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, , 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝΕΚΘΕΣΕΩΝ‐‐ΦΑΚΕΛΩΝΦΑΚΕΛΩΝ, , 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, , 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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