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Οι Ερευνητικές Εργασίες σε βήµατα

Τιμολέων Θεοφανέλλης

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου

∆ιερεύνηση επιθυµίας καθηγητών

�για συµµετοχή σε Project

�θέµατα

�2άδες καθηγητών

�Τουλάχιστον ένας ΠΕ2, 3 ή 4
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Κριτήρια επιλογής

Ενδιαφέρον µαθητών
Υποδοµές και πόροι
Ενδιαφέρον εκπαιδευτικών
Επικαιρότητα, τοπικότητα

“Οµπρέλες” θεµάτων

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες

Τέχνη και Πολιτισµός

Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία 
και 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

ή να συνδυάζουν κάποιους από αυτούς

Πχ 3 τµήµατα-> 4τµ ενδ. θέµατα: 1 από κάθε 
κύκλο
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∆ιερεύνηση επιθυµίας µαθητών

�Τους αρέσουν/ ενδιαφέρουν τα θέµατα;

Τι υποβάλει στο σύλλογο η κάθε 2άδα

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια 
επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, 
αναµενόµενα µαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά µέχρι 
300 λέξεις).
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (µέχρι 200 λέξεις)
∆. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (µέχρι 200 λέξεις)
Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Σύµβουλοι (συµµετέχοντες) καθηγητές

� Συναντήσεις- συνεργασία 

� Τρόπο εργασίας

� Αξιολόγηση

� Χρονοπρογραµµατισµός

� Ανταλλαγή εµπειριών

� ανατροφοδότηση

Καταγραφή υποδοµών σχολείου

�Εργαστήριο ΗΥ

�Αίθουσα προβολών 

�Βιβλιοθήκη

�Τηλεόραση – βίντεο

�Άλλα…
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Έγγραφη πρόταση καθηγητών

�Σύλλογος επιλέγει ν+1 θέµατα

�Ορίζονται 2άδες καθηγητών

�2 + 1 ώρες

Ανακοίνωση στους µαθητές

� θέµατα

� 2άδες καθηγητών

� ∆ηλώνουν 1η & 2η επιλογή ή (3η & 4η)
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Τµήµατα ενδιαφέροντος

� Ισοµεγέθη

� Προγραµµατισµός (γενικός)

� ∆ηµιουργία οµάδων

� Επιλογή θέµατος κάθε οµάδας

� Βασικά ερωτήµατα

� Ηµερολόγιο

� Αρµοδιότητες

στην οµάδα

� Καθορισµός τρόπου εργασίας

� Λεπτοµερής Προγραµµατισµός οµάδας 

� Συλλογή & αξιολόγηση υλικού (από πού;)

� ∆ηµιουργία - Συγγραφή 
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Ηµερολόγιο καθηγητή

� Προγραµµατισµός εργασίας

� ∆ράσεων, χρήσης εργαστηρίων, κ.ά.

� Καταγραφή εργασιών οµάδων & ατόµων

� Εξόδων 

Ηµερολόγιο οµάδας

� Κάτι σαν πρακτικό (τι λέει, ποιoς, ιδέες, προτάσεις, 
σχόλια)

� Καταγραφή πηγών & υλικού

� Σχεδιασµός & τροποποιήσεις του

� Προβλήµατα, γιατί; & λύσεις τους
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Ηµερολόγιο µαθητή

� Τι γίνεται σε κάθε συνάντηση

� Πηγές & υλικά 

� Αξιολόγηση οµάδας

� Αυτοαξιολόγηση

Απαραίτητα βήµατα

• Συλλογή υλικού, αξιολόγηση, επεξεργασία, 
σύνθεση

• Προκαταρκτική παρουσίαση, εποικοδοµητική 
κριτική, βελτίωση 

• ∆ηµιουργία φακέλου (υλικό), παράδοση 

• Παρουσίαση (σχολείο, τοπική κοινωνία, γονείς, 
εµπλεκόµενοι)

• Κοινοποίηση στο διαδίκτυο
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Ερωτήσεις;


