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Β. Ξενόγλωσση 
 
∆εύτερο Μέρος 
 
Παραδείγµατα Ερευνητικών Εργασιών 
 
Παράρτηµα: Πίνακας Ερευνητικών Εργασιών που έχουν υλοποιηθεί 
στο παρελθόν από σχολεία της χώρας 
Προς τους Συναδέλφους Εκπαιδευτικούς Ιούνιος 2011 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, πολλά και ποικίλα έχουν γραφτεί για τις 
Ερευνητικές Εργασίες της Α΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου. ∆εν γράφτηκαν, όµως, αρκετά για 
εσάς, τους εκπαιδευτικούς που θα τις αναλάβετε και θα τις υποστηρίξετε. Για εσάς που θα 
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συνεργαστείτε µε τους έφηβους και τις έφηβες, σε ένα νέο πλαίσιο οργανωτικό, διδακτικό 
και παιδαγωγικό και θα βρεθείτε απέναντι σε ζητήµατα που θα ανακύπτουν και θα 
απαιτούν ευφάνταστες, δηµιουργικές και πρωτότυπες αποφάσεις, δράσεις και λύσεις. ∆εν 
γράφτηκαν αρκετά, για το ότι -παράλληλα µε τις Ερευνητικές Εργασίες- θα έχετε να 
αντιµετωπίσετε τα καθηµερινά και τρέχοντα ζητήµατα, ως εκπαιδευτικοί «ειδικότητας» και 
ως πρόσωπα και ως πολίτες που µοιράζονται τη σύγχρονη κρίσιµη συγκυρία. 
Για εσάς, θα θέλαµε να γράψουµε, εµείς. Για να σας πούµε ότι αναγνωρίζουµε το 
έργο σας, που είναι και έργο µας, τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του, τα προβλήµατα και 
τον καθηµερινό πνευµατικό και φυσικό κόπο που το συνοδεύουν, τη σηµασία του για την 
πορεία κάθε νέας γενιάς στη ζωή. Έχουµε, όµως, µια βαθιά και έντονη πεποίθηση, ότι το 
νέο πεδίο των Ερευνητικών Εργασιών, που βρίσκει χώρο και χρόνο µέσα στη σχολική ζωή 
του Λυκείου, αξίζει να το «δείτε» µε θετική διάθεση ως αξιόλογη πρόκληση. Αξίζει να 
σκεφτείτε τις δυνατότητες που θα προσφέρει στους µαθητές και τις µαθήτριές σας: 
δυνατότητες να φέρουν στο προσκήνιο και να πραγµατευτούν ζητήµατα που τους 
απασχολούν ή τους προβληµατίζουν, να µετασχηµατίσουν τις αγωνίες και τα όνειρά τους, 
τις αµφιβολίες και την αµφισβήτησή τους σε κριτικό και αυτοκριτικό λόγο, να 
αυτενεργήσουν και να δώσουν δηµιουργικές διεξόδους στα ενδιαφέροντα και τις 
δεξιότητές τους, να συναντήσουν και να συνεργαστούν µε τον «άλλο» -συµµαθητή, 
συµµαθήτρια- και να αναπτύξουν σχέση µε αυτόν, µέσα στο ίδιο το πεδίο του διδάσκω- 
µαθαίνω, να εξοικειωθούν µε τις αρχές της δηµοκρατίας, συνοµιλώντας µε επιχειρήµατα 
στη βάση του αλληλοσεβασµού και της αλληλοκατανόησης. 
Παράλληλα, όµως, αξίζει να σκεφτείτε και τις δυνατότητες που το νέο πεδίο 
προσφέρει σε εσάς, τους ίδιους: δυνατότητες να αναχθείτε σε «αυτοδιαχειριζόµενους 
δασκάλους» και να αποκτήσετε το δικαίωµα της «επιλογής» θεµάτων και δραστηριοτήτων, 
να αξιοποιήσετε όλα τα θετικά στοιχεία που διακρίνουν τη διδακτική σας φυσιογνωµία και 
προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάρτισή σας, την επαγγελµατική ή ερευνητική σας 
εµπειρία, τα βιώµατα και την εξειδίκευσή σας, να υπερκεράσετε τη «µοναξιά» του 
διδάσκοντος και να «απεγκλωβιστείτε» από τα στενά όρια της επιστήµης σας, 
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εγκαινιάζοντας ένα δηµιουργικό διάλογο µε τους συναδέλφους σας διαφορετικών 
ειδικοτήτων, να νιώσετε τη βαθιά ικανοποίηση του «παιδαγωγού» που δηµιουργεί µια νέα 
πτυχή στη σχολική ζωή και ανοίγει τα παράθυρα τις σκέψης των παιδιών σε νέα µονοπάτια, 
µε πλήρη συνείδηση, ότι η Παιδεία είναι ένα βαθειά ανθρώπινο και µεγάλο γεγονός. 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το εγχείρηµα των Ερευνητικών Εργασιών, το 
οποίο για κάποιους από εσάς, ίσως, φαντάζει θολό, απροσδιόριστο και αµφιλεγόµενο, 
ενέχει το φιλοσοφικό υπόβαθρο για να µπορέσει να αποκτήσει νόηµα και προοπτική. Ο 
Οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας έχει την προσδοκία να αποτελέσει ένα βοήθηµα που θα 
λειτουργήσει υποστηρικτικά και επιµορφωτικά για όλους. Εµείς, από την πλευρά µας, έτσι 
το αντιληφθήκαµε και µε αυτήν την προσδοκία δουλέψαµε. Για να προχωρήσει, όµως, να 
βρει τον βηµατισµό του και να τον ενδυναµώσει, έχει ανάγκη από τη δική σας στήριξη. 
Χρειάζεται τη δυναµική που κρύβετε µέσα σας, το παιδαγωγικό πάθος, χωρίς το οποίο 
καµία ουσιαστική αλλαγή στα εκπαιδευτικά πράγµατα δεν µπορεί να στεριώσει και να 
διαφυλάξει τα οράµατα µας για την Παιδεία, τους νέους, την κοινωνία. 
Πολύ φιλικά, Η συγγραφική Οµάδα του Ο∆ΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
Πρόλογος 
Σκοπός του παρόντος Οδηγού για την Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο 
Λύκειο είναι να παρουσιάσει µε σύντοµο και εύληπτο τρόπο (α) τις παιδαγωγικές, 
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κοινωνικές και πολιτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η καινοτοµία των 
Ερευνητικών Εργασιών, τις οποίες καθιερώνει η εκπαιδευτική πολιτική για το Νέο 
Λύκειο, και (β) τις εναλλακτικές παιδαγωγικές και διδακτικές επιλογές, µέσα από τις 
οποίες οι εκπαιδευτικοί µπορούν να προγραµµατίσουν, να καθοδηγήσουν και να 
αξιολογήσουν τις Ερευνητικές Εργασίες των µαθητών. 
Τα ζητήµατα αυτά αναπτύσσονται στο Πρώτο Μέρος του Οδηγού, όπου οι 
εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται µε συνοπτικό τρόπο και σχετικά παραδείγµατα για 
την «παιδαγωγική φιλοσοφία» των Ερευνητικών Εργασιών, την οποία εκφράζουν 
τρεις παιδαγωγικές αρχές: 
1. Η αρχή της ∆ιεπιστηµονικής Συνεργασίας των Καθηγητών. 
2. Η αρχή της ∆ιερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης. 
3. Η αρχή της Οµαδικής Συνεργασίας των Μαθητών. 
Ακόµη, ενηµερώνονται για τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες θα καθοριστούν τα 
διεπιστηµονικά θέµατά τους, οι εναλλακτικοί τρόποι επιµερισµού των θεµάτων και 
η ανάθεση των υπο-θεµάτων στις µαθητικές οµάδες, οι τρόποι συνεργασίας των 
οµάδων και οι τρόποι εποπτείας των οµάδων. Τέλος, ενηµερώνονται για τα 
κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης των συλλογικών Ερευνητικών Εργασιών 
και της ατοµικής συµβολής των µαθητών στο συλλογικό έργο. 
Στο ∆εύτερο Μέρος του Οδηγού παρατίθενται εννέα διεπιστηµονικές Ερευνητικές 
Εργασίες, προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες 
διαµόρφωσης διεπιστηµονικών θεµάτων και τις µεθόδους διερεύνησής τους µέσα 
από εναλλακτικές µορφές οργάνωσης της οµαδικής (συν-)εργασίας. 
∆ιευκρινίζεται ότι τόσο οι προτάσεις του Πρώτου Μέρους, που συνέγραψε ο Ηλ. Γ. 
Ματσαγγούρας, όσο και οι επιλογές των παραδειγµάτων του ∆εύτερου Μέρους του 
Οδηγού, που συνέγραψαν µέλη της συγγραφικής οµάδας και συνεργάτες τους, είναι 
ενδεικτικές και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο της 
καθοδήγησης των Ερευνητικών Εργασιών και σε καµία περίπτωση δεν είναι 
δεσµευτικές γι’ αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις ανάγκες 
των σχολείων τους, των τάξεών τους και των µαθητών τους και µε αυτή τη γνώση 
ως κριτήριο ασκούν την επιστηµονική τους κρίση για τις επιλογές τους, ώστε να 
διασφαλισθούν σε κάθε περίπτωση η χαρά της µάθησης, η φαντασία της 
δηµιουργικότητας, η περιέργεια της διερεύνησης και ο επιστηµονικός τρόπος 
σκέψης και εργασίας . 
Για τη συγγραφική Οµάδα Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας 
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Ι. Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στην Εκπαίδευση 
Οι Ερευνητικές Εργασίες θεσµοθετούνται από τον Σεπτέµβριο του 2011 ως µέρος 
του υποχρεωτικού προγράµµατος του Νέου Λυκείου. Η εκπόνηση τέτοιων 
εργασιών είναι σύµφωνη µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση και τον 
διδακτικό προσανατολισµό των Προγραµµάτων Σπουδών και µε τις πρακτικές που 
ισχύουν δεκαετίες τώρα στα εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών. 
Ως επιλογή εκπαιδευτικής πρακτικής οι Ερευνητικές Εργασίες εντάσσονται 
οµαλά στην όλη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου (σελ. 10-11), η οποία 
αντιλαµβάνεται τους µαθητές ως µικρούς «διανοούµενους», «επιστήµονες» και 
«ερευνητές». Πρόκειται, για τα δεδοµένα του ελληνικού Λυκείου, για σηµαντική 
εκπαιδευτική καινοτοµία. Στη συνέχεια, αφού προσδιορίσουµε την έννοια της 
εκπαιδευτικής καινοτοµίας, θα αναφερθούµε στις παιδαγωγικές αρχές που 
στηρίζουν την καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών και στις διδακτικές και 
εκπαιδευτικές προεκτάσεις τους. 
Η παιδαγωγική βιβλιογραφία, λοιπόν, ορίζει ως εκπαιδευτική καινοτοµία κάθε 
ευρύτερης έκτασης παρέµβαση στην εκπαίδευση που στηρίζεται σε πρωτοπόρες και 
πρωτότυπες παιδαγωγικές αρχές και ιδέες, οι οποίες εφαρµοζόµενες επιφέρουν 
σηµαντικές αλλαγές στη νοοτροπία, στις πρακτικές, στους ρόλους και στη γενικότερη 
κουλτούρα του σχολείου. Οι Ερευνητικές Εργασίες υπάγονται στην κατηγορία των 
εκπαιδευτικών καινοτοµιών, διότι βασίζονται σε συγκεκριµένες παιδαγωγικές αρχές, οι 
οποίες, όταν διατυπώθηκα και πρωτο-εφαρµόστηκαν πριν από µερικές δεκαετίες σε 
σχολικά συστήµατα του εξωτερικού, ήταν και πρωτοπόρες και πρωτότυπες και, όντως, 
δηµιούργησαν µε την εφαρµογή τους νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σήµερα, βεβαίως, οι 
παιδαγωγικές αυτές αρχές και το πλαίσιο που δηµιουργούν αποτελούν µέρος της 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας των εν λόγω εκπαιδευτικών συστηµάτων. 
Για τα δεδοµένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, βέβαια, η πρόσφατη 
θεσµοθέτηση των Ερευνητικών Εργασιών στο υποχρεωτικό πρόγραµµα του Νέου Λυκείου 
αποτελεί καινοτοµία, η οποία στηρίζεται σε τρεις παιδαγωγικές αρχές, που είναι οι εξής: 
8 
1. Η αρχή της ∆ιερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης, 
2. Η αρχή της ∆ιεπιστηµονικής Συνεργασίας των Εκπαιδευτικών 
3. Η αρχή της Οµαδικής Συνεργασίας των Μαθητών. 
Οι παραπάνω παιδαγωγικές αρχές, όταν εφαρµόζονται, αποδεδειγµένα αλλάζουν 
τους διδακτικούς ρόλους των εκπαιδευτικών, τους µαθησιακούς ρόλους των µαθητών, 
καθιερώνουν νέες εκπαιδευτικές πρακτικές διερεύνησης και συνεργασίας και, εν γένει, 
δηµιουργούν µια εκπαιδευτική κουλτούρα που ενθαρρύνει ακόµη περισσότερο την 
πρωτοβουλία, την επιλογή , τον πειραµατισµό και την ατοµική και οµαδική ευθύνη. Όλα τα 
παραπάνω στοιχεία, τα οποία συνεπάγεται η καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών, 
αναµένεται να ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό ρόλο του Λυκείου και να προετοιµάσουν 
καλύτερα τους απολυτηριούχους του για τις µετα-Λυκειακές τους σπουδές και 
επαγγελµατικές δραστηριότητες. 
ΙΙ. Η ∆ιερευνητική Προσέγγιση της Μάθησης στις Ερευνητικές Εργασίες 
Α. Ορισµός, Σπουδαιότητα και Είδη ∆ιερευνητικών Προσεγγίσεων 
Είναι άξιο επισήµανσης το γεγονός ότι το Νέο Λύκειο από τις διαφορετικές µορφές 
projects που χρησιµοποιούνται διεθνώς στην εκπαίδευση επέλεξε τα ερευνητικής 
κατεύθυνσης(Inquiry Learning/Projects) και χρησιµοποίησε τον όρο «Ερευνητική 
Εργασία» για να ονοµατίσει την θεσµοθετούµενη καινοτοµία, υποδηλώνοντας έτσι 
και την επιστηµονική βάση της, που σηµατοδοτεί η έννοια της έρευνας, και τα 
στοιχεία της µεθόδου, της ενεργού δράσης και του αποτελέσµατος, που 
εµπεριέχονται στην έννοια της εργασίας και, µάλιστα, της εργασίας µε 
επιστηµονικό υπόβαθρο. Εντάσσοντας, τέλος, το Νέο Λύκειο την καινοτοµία των 
Ερευνητικών Εργασιών στον υποχρεωτικό κορµό του Προγράµµατος Σπουδών και 
του Ωρολογίου Προγράµµατος δηλώνει έµπρακτα την υιοθέτηση της πρώτης από 
τις τρεις παιδαγωγικές αρχές που αναφέραµε, που είναι η αρχή της διερευνητικής 
προσέγγισης της µάθησης. 
Η εν λόγω παιδαγωγική αρχή παραπέµπει σε εναλλακτικές προσεγγίσεις 
διερευνητικής µάθησης, οι οποίες εµπλέκουν τους µαθητές σε διαδικασίες 
διερεύνησης του φυσικού και κοινωνικού κόσµου, προκειµένου να µελετήσουν τα 
διαθέσιµα δεδοµένα, πριν δώσουν τεκµηριωµένες απαντήσεις σε ερωτήµατα, 
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προτείνουν λύσεις σε προβλήµατα και λάβουν αποφάσεις για πολύπλοκα 
ζητήµατα. 
Το παιδαγωγικό κέρδος είναι διπλό, καθότι οι µαθητές αποκτούν βαθιά 
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γνώση σε επίπεδο λειτουργικής κατανόησης (βλ. Ματσαγγούρας 2001:142) για τα 
θέµατα που µελετούν, ενώ, ταυτόχρονα, µε τη συστηµατική εµπλοκή τους σε 
τέτοιες διαδικασίες, αναπτύσσουν στάσεις και γνωστικο-µεθοδολογικές ικανότητες 
διερεύνησης θεµάτων και διαχείρισης αβέβαιων και συγκρουσιακών καταστάσεων 
(βλ. Joyce, Weil and Calhoun 2008). Η διασφάλιση της γνώσης και της κατανόησης 
και ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων διερεύνησης θεµάτων και διαχείρισης 
αβέβαιων και συγκρουσιακών καταστάσεων διασφαλίζουν την αυτονοµία σκέψης, 
µάθησης και δράσης των µαθητών, η οποία είναι απώτερο ζητούµενο της 
εκπαίδευσης. 
Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις διερευνητικής µάθησης διαφέρουν µεταξύ 
τους και ως προς τον βαθµό καθοδήγησης που ενσωµατώνουν και ως προς τα 
µεθοδολογικά εργαλεία και της πηγές άντλησης των δεδοµένων που αξιοποιούν. 
Αναφορικά µε το βαθµό καθοδήγησης, οι εναλλακτικές προσεγγίσεις σχηµατίζουν 
ένα συνεχές, το οποίο ξεκινάει από τις απολύτως ελεγχόµενες µορφές 
διερευνητικής µάθησης , όπου ο εκπαιδευτικός ορίζει και τα ερωτήµατα και τα 
ακριβή βήµατα της διερεύνησης, οπότε οι µαθητές ακολουθούν τα προτεινόµενα 
βήµατα και κάνουν συγκεκριµένες δράσεις για να επαληθεύσουν συγκεκριµένη 
αρχή ή γενίκευση ή σε µια ηπιότερη παραλλαγή να οδηγηθούν σε δικά τους, µη 
προκαθορισµένα, συµπεράσµατα, συνεχίζει µε µορφές µάθησης σε πλαίσιο 
φθίνουσας καθοδήγησης, όπου ο εκπαιδευτικός θέτει τα ερωτήµατα και οι 
µαθητές επιλέγουν τα βήµατα και τις δράσεις της έρευνας, και το συνεχές 
ολοκληρώνεται µε τελείως ακαθοδήγητες µορφές διερευνητικής µάθησης, όπου 
και τα ερωτήµατα και τις διερευνητικές δράσεις καθορίζονται από τους µαθητές, 
χωρίς παρεµβάσεις του εκπαιδευτικού (βλ. Herron 1971, Hmelo-Silver, Duncan and 
Chinn 2007). 
Οι Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου ακολουθούν για τα κοινά ερωτήµατα 
που έχουν διαµορφωθεί στην Ολοµέλεια του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος» την 
προσέγγιση της φθίνουσας καθοδήγησης, διότι έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 
αποτελεσµατική (βλ. Hmelo-Silver, Duncan and Chinn 2007), και την ελεύθερη 
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διερεύνηση για τα ερωτήµατα που πρόσθεσαν οι επιµέρους οµάδες στη δική τους 
προβληµατική. Ως γενική επιλογή προτιµούν τις δύο αυτές µορφές µάθησης από την 
ελεγχόµενη µορφή, διότι στις περισσότερες δεν υπάρχουν προκαθορισµένα «ορθές 
απαντήσεις», οπότε το ζητούµενο είναι η αναζήτηση πρόσφορων ερµηνειών και 
λύσεων σε προβλήµατα και ζητήµατα. Σε αυτή τη λογική, βεβαίως, δεν αποκλείονται 
και οι προσέγγισης της πρώτης κατηγορίας, όταν η φύση του θέµατος και των 
ερωτηµάτων το επιβάλλει. 
Αντικείµενο της µάθησης στο διδακτικό πλαίσιο της φθίνουσας 
καθοδήγησης, που διασφαλίζουν τα µοντέλα «γνωστικής µαθητείας» (cognitive 
apprenticeship βλ. Ματσαγγούρας 2000: 104 και 130, Κουλουµπαρίτση 2003:161- 
164), αποτελεί η ανάπτυξη (α) της κατανόησης των προαπαιτούµενων επιστηµονικών 
γνώσεων , (β) των διαδικασιών, µεθόδων και µέσων έρευνας, (γ) των τρόπων 
επιχειρηµατολογίας και επεξηγήσεων, (δ) του επιστηµονικού τρόπου σκέψης σε 
µεταγνωστικό επίπεδο, (ε) των επιστηµονικών ειδών λόγου και (στ) της στοχαστικής 
ανάλυσης διαδικασιών και συµπερασµάτων µε επιστηµονικά και αξιακά κριτήρια 
(βλ. και Hmelo-Silver, Duncan and Chinn 2007). 
Ο ρόλος της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding) επιτελείται µε 
πολλούς τρόπους, µε τους οποίους ο εκπαιδευτικός (α) διδάσκει, (β) παρωθεί τους 
µαθητές του να αναπτύξουν σηµεία της ερευνητικής διαδικασίας ή/και έκθεσής 
τους και (γ) εµψυχώνει τους µαθητές του. Αναλυτικότερα, οι µορφές αυτές είναι οι 
παρακάτω: 
α. Οι διδακτικές µορφές φθίνουσας καθοδήγησης περιλαµβάνουν τις επεξηγήσεις 
και την παροχή βασικών πληροφοριών, όταν η ανάγκες κατανόησης και εφαρµογής 
το απαιτούν. Σε καµία περίπτωση, όµως, δεν πρέπει να µετατρέψουν τις 
Ερευνητικές Εργασίες πλαίσιο µονολογικών διδασκαλιών. 
β. Οι παρωθητικές µορφές φθίνουσας καθοδήγησης ζητούν από τους µαθητές 
(1) να συσχετίσουν έννοιες µεταξύ τους, (2) να συσχετίσουν αφηρηµένες έννοιες ή 
αποπλαισιωµένες γενικεύσεις µε συγκεκριµένα παραδείγµατα, (3) να επεξηγήσουν 
φαινόµενα, (4) να ερµηνεύσουν καταστάσεις, (5) να αντιµετωπίσουν παρανοήσεις 
(misconceptions), (6) να διατυπώσουν αξιολογήσεις, γενικεύσεις, διευκρινίσεις, 
επιχειρήµατα, ιεραρχήσεις, κατηγοριοποιήσεις, κρίσεις, προβλέψεις, προγραµµατισµούς, 
προτάσεις, συλλογισµούς, συµπεράσµατα, υποθέσεων , (7) να κάνουν ιεραρχήσεις, 
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κατηγοριοποιήσεις, , προγραµµατισµούς, σχεδιασµούς και ταξινοµήσεις, (8) να αναδείξουν 
αιτιώδεις, χρονικές, προθετικές και συγκριτικές σχέσεις παραδοχές και συνεπαγωγές,(9) να 
οπτικοποιήσουν πληροφορίες, (10) να διαµορφώσουν πειραµατικές διατάξεις για 
συσχετίσεις και επαληθεύσεις 
γ. Οι εµψυχωτικές µορφές φθίνουσας καθοδήγησης περιλαµβάνουν (1) επιβράβευση των 
προσπαθειών ή/και των αποτελεσµάτων, (2) ψυχολογική ενθάρρυνση, προτροπή και 
παρώθηση σε δύσκολες στιγµές, (3) συσχέτιση των θετικών αποτελεσµάτων µε την 
προσπάθεια και (4) παροχή νύξεων (βλ. και Vygotsky 1987:215-216· Wells 2002:137 και 
332). 
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι διερευνητικές προσεγγίσεις δεν 
καταργούν τον διδακτικό ρόλο του εκπαιδευτικού, αλλά τον αξιοποιούν κατά 
περίπτωση και στο βαθµό που είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι οι µαθητές 
κατέχουν την προαπαιτούµενη γνώση, για να κατανοούν το πλαίσιο των 
ερωτηµάτων, αλλά και το πλαίσιο ερµηνείας των ευρηµάτων. Επίσης, γίνεται 
σαφές ότι οι διερευνητικές διαδικασίες, πριν γίνουν µέσον µάθησης, πρέπει να 
γίνουν αντικείµενο µάθησης. Το έργο αυτό ανήκει στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
καλούνται να το επιτελέσουν σε συνθήκες «γνωστικής µαθητείας» (βλ. Lave and 
Wenger 1991, Ματσαγγούρας 2000:104 και 130, Κουλουµπαρίτση 2003:161-164). 
Αναφορικά µε τα µεθοδολογικά εργαλεία και τις πηγές άντλησης των 
δεδοµένων, παρατηρούνται, επίσης, µεγάλες διαφορές µεταξύ των εναλλακτικών 
προσεγγίσεων διερευνητικής µάθησης, οι οποίες οφείλεται στα διαφορετικά 
επιστηµολογικά πεδία διερεύνησης, στη φύση των ερωτηµάτων, παράγοντες που 
αποδίδουν κάθε φορά διαφορετική µορφή στη διερευνητική µάθηση. Για παράδειγµα, 
στη µελέτη κοινωνικο-ιστορικών θεµάτων η διερευνητική προσέγγιση αναλύει 
ερµηνευτικά πρωτογενείς κυρίως πηγές, µε τη συνεπικουρία και δευτερογενών στην 
περίπτωση των µαθητών τουλάχιστον, για να κατανοήσει τα ιστορικά γεγονότα και 
να αναδείξει τον τρόπο µε τον οποίο αυτά σχετίζονται µε το σήµερα. Αντίθετα, στη 
µελέτη θεµάτων του φυσικού κόσµου χρησιµοποιεί ως µεθοδολογικά εργαλεία την 
παρατήρηση και την περιγραφική εξήγηση ή/και τον πειραµατισµό σε συνθήκες 
εργαστηρίου. Τέλος, στη µελέτη κοινωνικών θεµάτων η διερευνητική προσέγγιση 
χρησιµοποιεί συνδυαστικά την παρατήρηση και την καταγραφή, τα ερωτηµατολόγια 
και τις συνεντεύξεις, αλλά και την ερµηνευτική µελέτη πρωτογενών πηγών που 
σχετίζονται µε τα ερωτήµατα του θέµατος, για να κατανοήσει και να εξηγήσει 
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ατοµικές ή οµαδικές επιλογές, στάσεις, συµπεριφορές, καταστάσεις και κοινωνικά 
προβλήµατα. 
Σε κάθε περίπτωση, όµως, ασχέτως από (α) το βαθµό καθοδήγησης και (β) τα 
µεθοδολογικά εργαλεία και τις πηγές άντλησης των δεδοµένων τους, οι εµπλεκόµενοι 
στη διερευνητική µάθηση µαθητές καλούνται να κατανοήσουν αυθεντικές 
καταστάσεις του φυσικού και κοινωνικού κόσµου ή/και να επιλύσουν πραγµατικά 
προβλήµατα (βλ. Molebash, Dodge, Bell, Mason, and Irving 
http://webinquiry.org/WIP_Intro.htm, ανάκτηση 6-6-2011 ). Στην περίπτωση των 
Ερευνητικών Εργασιών του Λυκείου, προβλέπεται οι οµάδες, σε ειδική ηµερίδα, να 
τα κοινοποιούν τα αποτελέσµατα της έρευνας στη σχολική και στην ευρύτερη 
κοινότητα, ενώπιων της οποίας εξηγούν και υποστηρίζουν τα ευρήµατα τους. 
Οι οµάδες µαθητών Λυκείου που αναλαµβάνουν την εκπόνηση 
Ερευνητικών Εργασιών, σε όλες τις φάσεις της συλλογικής διερεύνησης και της 
παρουσίασης των αποτελεσµάτων και των προτάσεων τους αξιοποιούν 
προσεγγίσεις, µεθόδους και πρακτικές της επιστήµης, της τεχνολογίας και των 
τεχνών, για να συνεργαστούν, να ερευνήσουν, να επεξηγήσουν, να κρίνουν, να 
συνθέσουν, να σχολιάσουν και να προτείνουν. Έτσι, οι µαθητές µυούνται, κατά την 
έκφραση του Driver (στο Ματσαγγούρας 2001:497) ενεργά και µέσα σε αυθεντικά 
πλαίσια προβληµατισµού στον επιστηµονικό τρόπο έρευνας, σκέψης, 
συγκρότησης της γνώσης και έκφρασης και στην κοινωνική οπτική των επιµέρους 
κλάδων της επιστήµης, της τεχνολογίας και της τέχνης. 
Οι παραπάνω δυνατότητες εξηγούν γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες έχουν ευρεία 
εφαρµογή τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης πολλών 
χωρών. Για την πληρέστερη τεκµηρίωση της εκπαιδευτικής σηµαντικότητας των 
Ερευνητικών Εργασιών, η σχετική βιβλιογραφία (βλ. Steinberg and Kincheloe 1998, 
Kellett 2005, Exline n.d.) επισηµαίνει αναλυτικότερα ότι: 

ενεργοποιούν τη σκέψη, τη δηµιουργικότητα και την πρωτοβουλία των 
µαθητών µέσα από την άµεση και ενεργό εµπλοκή τους σε όλες τις φάσεις 
της Ερευνητικής Εργασίας, 
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αυξάνουν το ενδιαφέρον για τα επιµέρους µαθήµατα, διότι οι µαθητές 
αντιλαµβάνονται στην πράξη τη συµβολή των διδασκόµενων µαθηµάτων 
στην κατανόηση του κόσµου και στην αντιµετώπιση των καθηµερινών 
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προβληµάτων και των µεγάλων ζητηµάτων της ζωής σε τοπικό και σε 
παγκόσµιο επίπεδο, 

ασκούν τους µαθητές στον τρόπο σκέψης και στην επιστηµονική µέθοδο των 
επιµέρους ειδικοτήτων, όπως ο σκοπός της εκπαίδευσης επιβάλλει, µέσα σε 
αυθεντικές συνθήκες εργασίας, 

στοχεύουν στην ανάπτυξη του στοχασµού, της κριτικής και αυτοκριτικής 
σκέψης και της προσωπικής ευθύνης γύρω από τις ανθρώπινες επιλογές και 
πράξεις, τα κυρίαρχα πρότυπα, τις αξίες και τα εµπλεκόµενα κοινωνικο- 
πολιτικά και ηθικά διλήµµατα στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες, 

προάγουν τη συλλογικότητα και συνεργασία, δεδοµένου ότι οι µαθητές στο 
πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών συνεργάζονται κατά οµάδες για τη 
µελέτη των θεµάτων και την εκπόνηση κοινών εργασιών µε επιστηµονικό 
υπόβαθρο, τη δηµιουργία καλλιτεχνικών συνθέσεων και την κατασκευή 
ποικίλων τεχνηµάτων (κατασκευών, τεχνολογικών λύσεων, εικαστικών 
δηµιουργηµάτων, κλπ), 

δηµιουργούν διαύλους επικοινωνίας του σχολείου µε την τοπική κοινωνία, 
τα προβλήµατά της και τους φορείς της, 

εξετάζουν τα θέµατα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο 
προετοιµάζοντας έτσι τους µαθητές να σκέπτονται και να ενεργούν 
υπεύθυνα ως Έλληνες πολίτες του κόσµου. 
Στη χώρα µας, µε πρωτοβουλία αρκετών εκπαιδευτικών, έχουν υλοποιηθεί 
ερευνητικές εργασίες σε Λύκεια στο πλαίσιο είτε µεµονωµένων µαθηµάτων είτε 
των προαιρετικών καινοτόµων προγραµµάτων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή 
Υγείας και Πολιτιστικά θέµατα) και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν επιτύχει και 
αξιόλογες διακρίσεις. 
Β. Ταξινόµηση των Ερευνητικών Εργασιών 
Οι Ερευνητικές Εργασίες ποικίλουν ως προς τη θεµατολογία τους, τους σκοπούς 
τους και στις προσεγγίσεις τους και γι’ αυτό ποικίλουν και οι τρόποι ταξινόµησής 
τους. Από διδακτικής πλευράς, µας ενδιαφέρουν ταξινοµήσεις που δηµιουργούνται 
µε βάση τον απώτερο σκοπό των ερευνητικών εργασιών. Τέτοιοι σκοποί, για 
παράδειγµα, είναι οι παρακάτω: 
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1. Η βαθύτερη κατανόηση του φυσικού και κοινωνικού κόσµου, όπως είναι, για 
παράδειγµα, τα θέµατα « Οι µέλισσες ως ‘µαθηµατικοί’ της φύσης, ‘αρχιτέκτονες’ 
και ‘κοινωνιολόγοι’» και «Η µόδα στην ένδυση και οι οικονοµικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές διαστάσεις της». 
2. Η επίλυση προβληµάτων και η λήψη αποφάσεων σε προβληµατικές 
καταστάσεις, όπως είναι, για παράδειγµα, το θέµα «Η διαχείριση των υδάτινων 
πόρων ως παγκόσµιο πρόβληµα και οι κοινωνικές και διακρατικές προεκτάσεις». 
 
3. Η κατασκευή ποικίλης φύσης αντικειµένων και συστηµάτων, όπως είναι για 
παράδειγµα τα θέµατα «Η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος», «Η 
κατασκευή οικολογικού αυτοκινήτου», «Η κατασκευή κέντρου µέτρησης ρύπων», 
«Η δηµιουργία ψηφιακών αρχείων και σχεδίων ανάπλασης των χώρων του 
σχολείου και της γειτονιάς», «Η κατασκευή σε πλαίσιο διαδραστικής 
προσοµοίωσης ορύγµατος υδραγωγείου αξιοποιώντας µαθηµατικές γνώσεις και 
τεχνολογία της εποχής του Ευπαλίνου σε τοποθεσία ανάλογη µε εκείνη της Σάµου». 
4. Η καλλιτεχνική έκφραση, όπως είναι, για παράδειγµα, το θέµα «Η οργάνωση 
µιας θεατρικής παράστασης», το οποίο µπορεί να εµπλέξει τον θεατρικό λόγο, τις 
παραστατικές τέχνες, τις εικαστικές και τη µουσική και να αναφέρεται σε σύγχρονα 
ή διαχρονικά ζητήµατα ατόµων, οµάδων, κοινωνιών ή πολιτισµών. 
5. Ο συνδυασµός σκοπών από τους παραπάνω, όπως είναι, για παράδειγµα, το 
θέµα «Γεωργία και πείνα: Κατανόηση των αγροτοπαραγωγικών και πολιτικών 
διαστάσεων των επισιτιστικών κρίσεων και προτάσεις επίλυσής τους». 
Η ανάδειξη του σκοπού της Ερευνητικής Εργασίας είναι σηµαντικός, διότι το 
είδος του σκοπού καθορίζει, µεταξύ άλλων, το είδος των δραστηριοτήτων και των 
κριτηρίων αξιολόγησης. 
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει ως κριτήριο ταξινόµησης και η ανάδειξη 
της επιστηµονικής ταυτότητας του θέµατος, που προσδιορίζει ποιο από τα τέσσερα 
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γνωστικά πεδία (1. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες, 2. Φυσικές Επιστήµες, 
Μαθηµατικά και Τεχνολογία, 3. Τέχνες και Πολιτισµός και 4. Περιβάλλον και 
Αειφορία) και ποια συγκεκριµένα από τα διδασκόµενα µαθήµατα έχουν 
πρωτεύοντα ρόλο στη συγκεκριµένη ερευνητική εργασία. 
ΙΙΙ. Η ∆ιεπιστηµονική Συνεργασία στις Ερευνητικές Εργασίες 
15 
A. Παιδαγωγική Σπουδαιότητα της ∆ιεπιστηµονικότητας 
Η σφαιρική κατανόηση του κοινωνικού και του φυσικού κόσµου ως διακριτών 
οντοτήτων και, κυρίως των σχέσεων αλληλεπίδρασης των δύο κόσµων, που βιώνει 
ο άνθρωπος, προϋποθέτει την αξιοποίηση των αλληλοσυµπληρούµενων οπτικών 
θέασης, τις οποίες εκφράζουν οι διαφορετικοί κλάδοι της επιστήµης, της τέχνης, 
της τεχνολογίας και της ηθικής. Αυτό οδήγησε την επιστήµη και την εκπαίδευση στη 
διεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης(βλ. Klein 1990, 2001, Tchudi and Lafer 
1996, Wood 2001). 
Σε αυτή τη λογική, η εγκυροποίηση των δεδοµένων, που επεξεργάζονται οι 
φυσικές επιστήµες, τα ερµηνευτικά σχήµατα που διατυπώνουν οι κοινωνικές 
επιστήµες, οι αισθητικές αποτίµησης που εκφράζει η τέχνη, οι πρακτικές λύσεις 
που προτείνει η τεχνολογία και οι αξιακές αποτιµήσεις που διατυπώνει η ηθική 
εκφράζουν διαφορετικές αλλά αλληλοσυµπληρούµενες προσεγγίσεις του 
κοινωνικού και φυσικού κόσµου στην συνύπαρξή τους(βλ. και Morin 2000α). 
H σηµασία για την εκπαίδευση της διεπιστηµονικής προσέγγισης, που ξεπερνά 
τους διαχωρισµούς και τα όρια των επιµέρους επιστηµονικών κλάδων (βλ. Klein 
2001, Tchudi and Lafer 1996, Wood 2001, Αγγελάκος 2003, Ματσαγγούρας 2004), 
είναι µεγάλη, διότι µόνο αυτή δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να ξεπεράσουν 
τους κλαδικούς διαχωρισµούς και να προσεγγίσουν την πολύπλοκη 
πραγµατικότητα ισορροπηµένα µέσω της σκέψης, των συναισθηµάτων και του 
σώµατος, όπως επισηµαίνεται στο Manifesto of Trandisciplinarity ( βλ. Nicolescu 
2002: 147-153 ). Αυτό δεν απαξιώνει την εκπαιδευτική σπουδαιότητα των 
διακριτών επιστηµονικών κλάδων του Προγράµµατος Σπουδών, διότι η 
ολοκληρωµένη εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει και πράξεις διαχωρισµού 
γνώσεων και κλάδων και πράξεις σύνδεσής τους (βλ. Morin 2000β:29). 
Αυτή τη θέση εκφράζει η παιδαγωγική αρχής της διεπιστηµονικής συνεργασίας 
των Καθηγητών, που µε τα µαθήµατά τους εκφράζουν τους διαφορετικούς κλάδους 
και τις διαφορετικές οπτικές προσέγγισης του κόσµου. Πρόκειται για τη δεύτερη 
παιδαγωγική αρχή στην οποία στηρίζεται η καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών. 
Η σπουδαιότητα της διεπιστηµονικότητας επιβεβαιώνεται, εντός και εκτός 
σχολείου, από το γεγονός ότι, συχνά, η µελέτη των φυσικών και των κοινωνικών 
φαινοµένων, η κατανόηση, η διαχείριση και αντιµετώπιση των φυσικών και 
16 
κοινωνικών προβληµάτων, η κατασκευή συσκευών και συστηµάτων και η 
καλλιτεχνική δηµιουργία προϋποθέτουν τη διεπιστηµονική συνεργασία πολλών 
επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών κλάδων, αλλά και των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα µαθήµατα. 
Η καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών του Λυκείου προκρίνει, λοιπόν, τις 
διεπιστηµονικές συµπράξεις δύο ή περισσοτέρων επιστηµονικών κλάδων κατά τη 
διερεύνηση ενός θέµατος, καθώς και τις διαθεµατικές προεκτάσεις του σε άλλους 
τοµείς του επιστητού (βλ. και Ματσαγγούρας 2004). Αυτό σηµαίνει ότι οι 
Ερευνητικές Εργασίες είναι κατά βάση διεπιστηµονικής φύσης και ως τέτοιες δεν 
αποτελούν αποκλειστικότητα συγκεκριµένων µαθηµάτων και ειδικοτήτων, αλλά 
πεδίο συνεργασίας µαθηµάτων και εκπαιδευτικών. 
Η έρευνα επισηµαίνει ότι η συνεργασία εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 
διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, µετά τις πρώτες δυσκολίες εισπράττεται θετικά από τους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν σε 
µεγαλύτερο βάθος θέµατα που κινητοποιούν τους µαθητές.(βλ. Edgerton 1990). Επιπλέον, 
διαπιστώνει ότι η συνεργασία εκπαιδευτικών παράγει νέα γι΄αυτούς γνώση, οδηγεί σε 
επεξεργασµένες προτάσεις και επιλογές κατά τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση 
προβληµάτων . Θεωρεί, µάλιστα, ότι η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών µετατρέπει 
το σχολείο σε κοινότητα µάθησης και επαγγελµατικής ανάπτυξης, η οποία λειτουργεί ως 
µία µορφή διαρκούς ενδο-σχολικής επιµόρφωσης, µε σηµαντικά οφέλη για τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τη σχολική µονάδα και, κυρίως, τους µαθητές (βλ. 
Morrissey 2000, Achinstein 2002 Annenberg Institute for School Reform 2004). 
Όταν, µάλιστα, η συνεργασία αφορά εκπαιδευτικούς διαφορετικών 
ειδικοτήτων η σηµασία του διαλόγου και της συνεργασίας µεταξύ τους αποκτά και 
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επιπρόσθετη σηµασία, επιστηµονολογική και ψυχολογική , διότι δίνει τη δυνατότητα 
υπερκερασµού της «µοναξιάς» επιστηµών και επιστηµόνων και αξιοποίησης 
δυνατοτήτων της διεπιστηµονικής σύµπραξης (βλ. Klein 1990, Stehr and Weingar 
2000:118-120, Thomson 2009) . Μέσα σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο διεπιστηµονικής 
συνεργασίας οι µαθητές κατανοούν καλλίτερα πώς είναι οργανωµένοι ο φυσικός 
και ο κοινωνικός κόσµος, πώς αλλάζουν, πώς αλληλοσυσχετίζονται οι δύο αυτοί 
κόσµου, πώς επικοινωνούµε µεταξύ των δύο αυτών κόσµων και, τέλος, πώς 
αναπαριστούµε και εκφράζουµε τη γνώση και την εµπειρία µας για τους δύο 
17 
κόσµους(βλ. Exline n.d.) Σε κάθε περίπτωση 
συνεργασίας, οι συνεργαζόµενοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των Ερευνητικών 
Εργασιών µπορεί να ασχοληθούν µε τον σχεδιασµό της έρευνας ή/και µε τη 
συνεργατική διδασκαλία ( team teaching) κατά την υλοποίησής. Βέβαια, οι 
πρακτικές συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών δεν είναι κυρίαρχες στα σχολεία 
διεθνώς, αλλά οι συλλογικές Έρευνες τις προωθούν. 
Τελικά προϊόντα της διεπιστηµονικής ερευνητικής διαδικασίας της 
µαθητικής οµάδας είναι πρωταρχικώς η Ερευνητική Έκθεση, το τέχνηµα ή/και η 
δράση παρέµβασης. H Ερευνητική Έκθεση (research report) παρουσιάζει σε συνεχή 
λόγο το θέµα της έρευνας και την προβληµατική του, τους στόχους, τις ερευνητικές 
διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων, τα συµπεράσµατα και την 
κριτική τοποθέτηση (reflection) της οµάδας στην τρόπο που εργάστηκε και στα 
συµπεράσµατα που συνήγαγε και τις κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές συνεπαγωγές 
τους. Οι οµάδες πρέπει να προσέξουν τα τυπο-εκδοτικά χαρακτηριστικά του 
στησίµατος των σελίδων, των ενοτήτων και της συνολικής έκθεσης. Τέτοια είναι οι 
τίτλοι και υπότιτλοι, τα περιεχόµενα, ο πρόλογος, η ορθή δοµή του κύριου µέρους, 
η ορθή σχέση κειµένου και εικόνων, τα συµπεράσµατα, οι προτάσεις, ο επίλογος, 
τρόπος των βιβλιογραφικών αναφορών και της παράθεσης της βιβλιογραφίας. 
Ειδικότερα, για τη δοµή του κυρίου µέρους πρέπει να υπάρχει εισαγωγή στο θέµα 
και στα ερωτήµατα, στα µέσα και στη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των 
δεδοµένων, στα συµπεράσµατα και στην κριτική αποτίµηση µέσων, διαδικασιών, 
συµπερασµάτων, προτάσεων, προσώπων και ζητηµάτων. 
Το τέχνηµα (artifact) που εκφράζει (την) κεντρική ιδέα της Ερευνητικής 
Εργασίας και µπορεί να έχει τη µορφή κατασκευής, καλλιτεχνικής σύνθεσης, 
δισδιάστατης ή τρισδιάστατης αναπαράστασης, κολλάζ, αφίσας, βίντεο, φιλµ, 
δρώµενου για την έκφραση κάποιας κεντρικής ιδέας ή την ανάδειξη κάποιου 
ζητήµατος. 
Τέλος, οι δράσεις(action) µπορεί να συµπεριλαµβάνουν την οργάνωση µιας 
σχολικής εκδροµής ή εκδήλωσης µε συγκεκριµένη εστίαση, ατοµικές αλλαγές στις 
στάσεις, τις προκαταλήψεις και τις επιλογές των µελών ή/και µεγαλύτερης έκτασης 
παρεµβάσεις στο άµεσο περιβάλλον του σχολείου και της τοπικής κοινότητας ή το 
18 
ευρύτερο της κοινωνίας, πάντοτε µε την εποπτεία των υπευθύνων για την 
Ερευνητική Εργασία εκπαιδευτικών. 
*** 
Β. Ωρολόγιο Πρόγραµµα, Καθορισµός Θεµάτων και Εµπλοκή Καθηγητών και 
Μαθητών 
Για τη διεξαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών προβλέπεται στο Ωρολόγιο 
Πρόγραµµα για όλα τα τµήµατα του Λυκείου ένα τρίωρο (στην Α΄ Λυκείου) ή 
δίωρο (στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου) την εβδοµάδα, κατά το οποίο οι µαθητές θα 
εργάζονται, υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών, κατά βάση εντός 
του σχολείου, σε θέµα που έχουν επιλέξει. Τα θέµατα καθορίζονται, µετά από 
διερευνητικές συζητήσεις των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές εντός των δυο 
πρώτων εβδοµάδων λειτουργίας της σχολικής µονάδας κάθε Σεπτέµβριο, από το 
σύλλογο διδασκόντων. Ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει για τα θέµατα 
ανάµεσα στα οποία οι µαθητές θα κληθούν να επιλέξουν µε βάση τεκµηριωµένη 
εισήγηση κατά προτίµηση δύο εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι 
προτίθενται να εποπτεύσουν και να καθοδηγήσουν την εκπόνηση του κάθε 
θέµατος. Εγκρίνει τόσα θέµατα όσα είναι αναγκαία για τη δηµιουργία λειτουργικών 
«Τµηµάτων Ενδιαφέροντος» και, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες 
προτάσεις από αυτές που µπορούν να προσφερθούν, ο σύλλογος διδασκόντων 
επιλέγει κατά πλειοψηφία τα επικρατέστερα. Κατά τη σχετική διαδικασία ο 
σύλλογος φροντίζει να υπάρχουν ποικίλης επιστηµονικής ταυτότητας και στόχευσης 
θέµατα, ώστε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο οι µαθητές να έχουν 
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την ευκαιρία να εµπλακούν σε όσο το δυνατό διαφορετικής φύσης και στόχευσης 
θέµατα. 
Μετά την έγκριση των θεµάτων οι µαθητές όλων των τµηµάτων καλούνται 
να δηλώσουν ποιο από τα εγκριθέντα θέµατα αποτελεί την πρώτη τους επιλογή και 
ποιο τη δεύτερη. Έτσι, δηµιουργούνται «Τµήµατα Ενδιαφέροντος» από µαθητές 
διαφορετικών τµηµάτων, ιδίου κατά το δυνατόν µεγέθους, οι οποίοι εν συνεχεία 
χωρίζονται σε οµάδες των τεσσάρων, κατά προτίµηση, µελών, κατά τη διακριτική 
ευχέρεια των εκπαιδευτικών. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια όλοι οι µαθητές να 
τοποθετηθούν σε «Τµήµα Ενδιαφέροντος», που θα επεξεργασθεί το θέµα της 
πρώτης τους επιλογής. Ωστόσο, εάν σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν σταθεί 
19 
δυνατό, οι αντίστοιχοι µαθητές έχουν προτεραιότητα στην επιλογή θεµάτων στο 
επόµενο τετράµηνο. Τα θέµατα ολοκληρώνονται στο πρώτο τετράµηνο και, στη 
συνέχεια, καθορίζονται µε τις ίδιες διαδικασίες θέµατα και για το δεύτερο 
τετράµηνο. Η συµµετοχή των µαθητών σε Ερευνητική Εργασία και στα δύο 
τετράµηνα είναι υποχρεωτική. Για την καλύτερη λειτουργικότητα της ζώνης των 
Ερευνητικών Εργασιών στο ωρολόγιο πρόγραµµα, ενδείκνυται η σχετικά ισοµερής 
κατανοµή των µαθητών στα προτεινόµενα θέµατα, αλλά η ισοµέρεια πρέπει να 
διασφαλίζεται κυρίως µέσα από τον καθορισµό των κατάλληλων θεµάτων και τον 
συνδυασµό των εµπλεκοµένων µαθηµάτων και εκπαιδευτικών. 
Στο τέλος του τετραµήνου, µε την ολοκλήρωση της Ερευνητικής Εργασίας, 
οι οµάδες παρουσιάζουν δηµόσια στο πλαίσιο ειδικών παράλληλων ηµερίδων τις 
εργασίες τους στη σχολική κοινότητα και απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις, κατά τη 
διάρκεια σύντοµης συζήτησης που θα ακολουθεί την κάθε παρουσίαση. 
Ταυτόχρονα, γίνεται υποχρεωτικά κοινοποίηση όλων των Ερευνητικών Εργασιών 
και στην ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα µέσω του διαδικτύου και 
άλλων πρόσφορων τρόπων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, εκτός από την 
διάχυση «καλών πρακτικών», και η απαραίτητη διαφάνεια που αποτελεί 
προϋπόθεση της εγκυρότητας της σχετικής διαδικασίας. 
Οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί βαθµολογούν τους µαθητές µε βάση: 
α. το αποτέλεσµα της όλης Ερευνητικής Εργασίας, 
β. τη συµµετοχή τους σε όλες τις διαδικασίες της εκπόνησής της και 
γ. τη συγκρότηση και την πληρότητα της δηµόσιας παρουσίασης και υποστήριξης 
της εργασίας τους. 
Οι διαδικασίες παρουσίασης και υποστήριξης αποβλέπουν στην εξοικείωση των 
µαθητών µε την έκθεση και τη διαχείριση του δηµόσιου λόγου, αλλά και στη 
διασφάλιση της ποιότητας και, κυρίως, της γνησιότητας των εργασιών. 
IV. H Οµαδοσυνεργατική Προσέγγιση στις Ερευνητικές Εργασίες 
Η τελευταία από τις τρεις παιδαγωγικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι Ερευνητικές 
Εργασίες είναι, όπως έχουµε αναφέρει, η παιδαγωγική αρχή της συνεργασίας των 
µαθητών, η οποία µετατοπίζει τη µαθησιακή διαδικασία από τη δασκαλο-µαθητική 
επικοινωνία στη δια-µαθητική συνεργασία, µε τον εκπαιδευτικό να καθοδηγεί και 
20 
να στηρίζει αυτή τη συνεργασία. Την εν λόγω αρχή υλοποιεί η γνωστή ως 
«οµαδοσυνεργατική προσέγγιση» στη µάθηση, η οποία κατά την κοινωνική 
οργάνωση των µαθητών της σχολικής τάξης επιλέγει να τους οργανώσει σε µικρο- 
οµάδες, για λειτουργικούς και παιδαγωγικούς λόγους. Ο αριθµός των 
συνεργαζόµενων µελών κάθε οµάδας είναι συνήθως τέσσερις, ενώ δεν 
αποκλείονται και φάσεις ατοµικής εργασίας, οι οποίες, όµως, πρέπει υποχρεωτικά 
να καταλήγουν σε συλλογικές συνθέσεις. Για να αποτελέσουν βέβαια οι τρεις, 
τέσσερις, πέντε ή έξι µαθητές οµάδα, δεν αρκεί να βρεθούνε µαζί. Πρέπει να 
συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, τις οποίες η σχετική βιβλιογραφία (βλ. 
Johnson, Johnson και Smith 1998, Slavin 1994, Ματσαγγούρας 2000:72-83, 
Ματσαγγούρας 2004: 248, Prince 2004) ορίζει ως εξής: 
α. κατανόηση και αποδοχή κοινών σκοπών 
β. σαφής θετική αλλελεξάρτηση µεταξύ των µελών της οµάδας 
γ. συνθήκες άµεσης οπτικής επαφής και επικοινωνίας µεταξύ των µελών 
δ. ενεργός αλληλο-παρωθητική επικοινωνία µεταξύ όλων των µελών 
ε. αποκέντρωση της διδασκαλικής εξουσίας και ανάθεση ρόλων στα µέλη 
στ. απόδοση λόγου(accountability) 
ζ. ίσες ευκαιρίες επιτυχίας σε όλα τα µέλη 
η. συνεργατικές ή συναγωνιστικές σχέσεις µε υπόλοιπες οµάδες 
Όταν το οµαδοσυνεργατικό σύστηµα οργάνωσης της σχολικής τάξης 
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εφαρµόζεται στις Ερευνητικές Εργασίες, οι τελευταίες αποκαλούνται 
(οµαδο-)Συνεργατικές Ερευνητικές Εργασίες (group inquiry projects). Η έρευνα 
διαπιστώνει ότι ο συνδυασµός διεπιστηµονικότητας και οµαδικότητας κεντρίζει το 
ενδιαφέρον των µαθητών και βελτιώνει τόσο τις στάσεις τους και την αυτο- 
εκτίµησή τους όσο και τις ικανότητές τους για συνεργασία και, κατ΄επέκταση, και τη 
µάθηση και τη διατήρηση της γνώσης (βλ. Rogoff et al. 1998, Prince 2004: Joyce, 
Weil and Calhoun 2008). 
Αξιοποιώντας τη σχετική µε τις οµαδοσυνεργατικές Ερευνητικές Εργασίες 
διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και εµπειρία από την πρακτική εφαρµογή τους 
στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης κατά την τελευταία εικοσαετία (βλ. Gross 
Davis 2003, Cooper et al. 1990, Johnson, Johnson and Smith 1998, Goodsell et al. 
1992, Prince 2004, Slavin 1994, Χατζηγεωργίου 1999, Boud et al. 1999, 
21 
Ματσαγγούρας 2000, Levin 2004, Ματσαγγούρας 2004, Κουλουµπαρίστη και 
Μουρατιάν 2004, Μπρίνια 2007, Gillies 2007, Kim 2008, Σχίζα 2008, Βασιλόπουλος 
κ.ά. 2011), παρουσιάζουµε στη συνέχεια συνοπτικά βασικές πληροφορίες και 
γενικές αρχές της οµαδοσυνεργατικής προσέγγισης. 
Α. Θεωρητική Βάση και της Οµαδοσυνεργατικής Προσέγγισης της Μάθησης 
Θεωρητική στήριξη στις οµαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις µάθησης (cooperative 
learning, collaborative learning), µία από τις οποίες είναι και οι Οµαδοσυνεργατικές 
Ερευνητικές Εργασίες, προσφέρουν οι παρακάτω επιστηµονικοί κλάδοι: 
1. Κοινωνική Ψυχολογία, που µελετά τη δυναµική των οµάδων και αποδεικνύει ότι 
οι δυνατότητες δηµιουργικότητας, κριτικής ανάλυσης, νοητικής σύµπραξης, 
πολλαπλής θεώρησης και εµβάθυνσης των θεµάτων που έχει η οµάδα ξεπερνούν 
το άθροισµα των ατοµικών δυνατοτήτων των µελών της (βλ. Καψάλης 2006). Μέσα 
στη δυναµική της αλληλεπίδρασης, τα άτοµα µαθαίνουν και αναπτύσσονται 
αποτελεσµατικότερα. Επιπλέον, οι µαθητικές µικρο-οµάδες, όταν λειτουργούν 
σωστά, αναπτύσσουν κοινωνική αλληλεγγύη και στήριξη ανάµεσα στα µέλη τους, 
συναισθήµατα πολύτιµα σε δύσκολες περιστάσεις (βλ. Hogg και Vaughan 2010). 
2. Εποικοδοµιστική Θεωρία Μάθησης, που διαπιστώνει ότι η µάθηση είναι 
ενεργητική διαδικασία προσωπικής νοηµατοδότησης των πραγµάτων. Όµως, η 
µάθηση, αλλά και η ανάπτυξη, συντελούνται καλύτερα µέσα στη δυναµική της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως έχει επισηµάνει ο L. Vygotsky. Φυσικές συνθήκες 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αµοιβαίας διδασκαλίας και µάθησης προσφέρουν 
οι µαθητικές µικρο-οµάδες, οι οποίες διασφαλίζουν στους µαθητές συνθήκες 
υπέρβασης των µαθησιακών και αναπτυξιακών τους ορίων, σύµφωνα µε τη θεωρία 
του L. Vygotsky για τη Ζώνη Επικείµενης Ανάπτυξης (βλ. Rogoff et al. 1998, Καψάλης 
2006, Κολιάδης 1997, Ματσαγγούρας 2004). 
3. Παιδαγωγική και ∆ιδακτική Έρευνα, που συµπεραίνει ότι η οµαδοσυνεργατική 
προσέγγιση στη µάθηση συµβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη των µαθητών , αφού 
ενεργοποιεί τα µαθησιακά κίνητρα, προωθεί την κριτική και δηµιουργική σκέψη 
τους, αναπτύσσει τις ικανότητές και στάσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και 
δηµοκρατικής συµπεριφοράς, µαθαίνει τους µαθητές πώς να µαθαίνουν και 
αυξάνει το επίπεδο ικανοποίησης των µαθητών από τη σχολική εργασία (βλ. 
22 
Ματσαγγούρας 2000, Κουλουµπαρίτση και Μουρατιάν 2004, Gillies 2007). Σε αυτό 
το πλαίσιο και µε αυτή τη λογική η οµαδοσυνεργατική προσέγγιση διευρύνει το 
φάσµα της σχολικής µάθησης και σκοπεύει: 
(α) στη βαθύτερη κατανόηση της σχολικής γνώσης, 
(β) στην ανάπτυξη των νοητικών και κοινωνικών ικανοτήτων που απαιτεί η 
αυτόνοµη και αυτο-ρυθµιζόµενη σχολική µάθηση και η δηµιουργική σχολική ζωή 
και 
(γ) στην αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων αναπαράστασης και παρουσίασης της 
νέας γνώσης. 
H διεύρυνση των στόχων της οµαδοσυνεργατικής µάθησης είναι σύµφωνη 
µε τις κυρίαρχες αντιλήψεις της σύγχρονης Παιδαγωγικής, που δεν περιορίζει το 
ενδιαφέρον της στο περιεχόµενο της µάθησης, αλλά το επεκτείνει στη διαδικασία 
της µάθησης, δηλαδή στους νοητικούς τρόπους επεξεργασίας των δεδοµένων και 
τους κοινωνικούς τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας µέσα από τους οποίους οι 
µαθητές κατέκτησαν τη νέα γνώση, καθώς και στους τρόπους αναπαράστασης, 
κοινοποίησης και εφαρµογής σε ποικίλα πλαίσια των γνώσεων, ικανοτήτων και 
στάσεων που ανέπτυξαν οι µαθητές. Η απόκτηση γνώσεων βαθιάς κατανόησης και 
η ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων και στάσεων είναι χρήσιµη όχι 
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µόνο για τη σχολική ζωή των µαθητών, αλλά και για τον ευρύτερο κοινωνικό βίο 
των ενηλίκων, καθώς συµβάλλει στη διαµόρφωση υπεύθυνων, δηµοκρατικών 
πολιτών µε δυνατότητες ενεργού συµµετοχής στο κοινωνικό, πολιτισµικό, πολιτικό 
και επαγγελµατικό γίγνεσθαι. 
Βεβαίως, κανείς δεν αµφισβητεί ότι η συνεργατική µάθηση έχει και τις 
δυσκολίες της τόσο για τους µαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Οι 
δυσκολίες των µαθητών οφείλονται, κυρίως, στην ανεπαρκή ανάπτυξη των 
ικανοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης των συγκρούσεων, που 
δηµιουργούν προβλήµατα δυσλειτουργίας των οµάδων και περιθωριοποίησης 
µελών που ρέπουν σε ρόλους «λαθρεπιβάτη». 
Οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών οφείλονται στο γεγονός ότι πρέπει να 
περιορίσουν την άµεση διδασκαλία, που έχει µακρά και ισχυρή παράδοση στην 
εκπαίδευση, και να ενισχύσουν µαθητοκεντρικές µορφές µάθησης. Αυτό σηµαίνει 
ότι πρέπει να περιορίσουν τον διδακτικό τους ρόλο και να αυξήσουν τον ρόλο της 
23 
καθοδήγησης και της στήριξης της βιωµατικής και ενεργητικής µάθησης, 
στηρίζοντας και καθοδηγώντας, ταυτόχρονα, 4-5 µικρο-οµάδες µαθητών και όχι 
µία, όπως συµβαίνει στην παραδοσιακή τάξη. 
Όµως, οι δυσκολίες αυτές δεν πρέπει να µας οδηγούν στην απόρριψή της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και µάθησης, διότι στους στόχους της σχολικής 
εκπαίδευσης συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη στάσεων και ικανοτήτων 
επικοινωνίας, συνεργασίας, διαλεκτικής αντιπαράθεσης και σύνθεσης, 
δηµοκρατικής συµπεριφοράς και διαχείρισης των συγκρούσεων. 
Β. Ικανότητες για την Οµαδοσυνεργατική Μάθηση 
Για τη σταδιακή εξοικείωση µαθητών και εκπαιδευτικών µε τις οµαδοσυνεργατικές 
διαδικασίες µάθησης, η αρχή µπορεί να γίνει µε µικρής διάρκειας, συγκεκριµένου 
στόχου και ανάλογης πολυπλοκότητας θέµατα, προκειµένου οι µαθητές να 
εξασκηθούν σε: 
1. Ικανότητες επικοινωνίας, όπως είναι οι ικανότητες της προσεκτικής ακρόασης 
και της εκ περιτροπής συµµετοχής στην επικοινωνία, της υποβολής και της 
απάντησης ερωτήσεων µε παραγωγικό τρόπο, της κοινοποίησης των αναγκαίων 
πληροφοριών την κατάλληλη στιγµή, του συντονισµού και της διεξαγωγής 
οργανωµένης συζήτησης εστιασµένης σε συγκεκριµένο θέµα για τη διαµόρφωση 
οµόφωνων, πλειοψηφικών ή µειοψηφικών απόψεων, της αναγνώρισης και 
έκφρασης προσωπικών συναισθηµάτων µε παραγωγικό τρόπο και της 
αποκωδικοποίησης των µη λεκτικών µηνυµάτων του συνοµιλητή. 
2. Ικανότητες συνεργασίας στο πλαίσιο της οµάδας για την επίτευξη κοινού 
στόχου, όπως είναι οι ικανότητες της αλληλοβοήθειας, της προσφοράς θετικής 
ανατροφοδότησης και εποικοδοµητικής κριτικής, της ενεργοποίησης 
πρωτοβουλιών, της διαχείρισης των διαφωνιών και των συγκρούσεων, της λήψης 
αποφάσεων µε διαδικασίες διαλεκτικής σύνθεσης και της διαχείρισης του χρόνου 
και των πόρων. 
3. Ικανότητες µεθοδολογικές για έρευνες πηγών (βιβλία, περιοδικά, διαδίκτυο), 
εργαστηρίου και πεδίου, όπως είναι οι ικανότητες της σύνθεσης και επεξεργασίας 
ενός ερωτηµατολογίου και της εκτέλεσης ενός πειράµατος, της αναζήτησης 
δεδοµένων και, κυρίως, της επιλογής και της επεξεργασίας των δεδοµένων και της 
24 
παρουσίασης της νέας γνώσης µε εναλλακτικά πολυτροπικά µέσα. 
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί αποτελούν καλά πρότυπα και 
ενδείκνυται να παρουσιάζουν αναλυτικά και επεξηγηµατικά στις οµάδες πώς οι 
ίδιοι διεκπεραιώνουν τέτοιες διαδικασίες (βλ. και Βασιλόπουλος 2011). 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι οµαδοσυνεργατικές Ερευνητικές 
Εργασίες προϋποθέτουν ότι ο εκπαιδευτικός διαθέτει κατά διαστήµατα λίγο χρόνο, 
για να εξηγήσει και να υποδείξει τρόπους και τεχνικές ανάπτυξης των παραπάνω 
ικανοτήτων, καθώς επίσης και για να συζητήσει µε τις οµάδες την πορεία της 
συνεργατικής µάθησης και τα ενδεχόµενα προβλήµατά της και τις δυνατές λύσεις 
τους. 
Γ. Σύνθεση των Συνεργαζόµενων Οµάδων 
Κατά τη σύνθεση των οµάδων τίθενται δύο κύρια ερωτήµατα, πρώτο, πόσοι 
µαθητές θα συµµετέχουν σε κάθε οµάδα και, δεύτερο, µε ποια κριτήρια θα γίνει η 
επιλογή των µελών κάθε οµάδας. Ο ελάχιστος αριθµός για να λειτουργήσει µια 
οµάδα είναι τρία µέλη και ο µέγιστος αριθµός δεν πρέπει να ξεπερνά τα οκτώ µέλη, 
διότι καθώς αυξάνεται ο αριθµός των µελών η λειτουργία της οµάδας γίνεται όλο 
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και πιο πολύπλοκη, χρονοβόρα και δυσκίνητη, οι µαθητές έχουν λιγότερες 
δυνατότητες συµµετοχής και αυξάνονται οι πιθανότητες παθητικοποίησης και 
αποξένωσης των µελών. Για όλους αυτούς τους λόγους ο συνήθης αριθµός µελών 
των οµάδων στο σχολικό πλαίσιο είναι τέσσερα µέλη(βλ. Vermette 1998). Σε 
ελάχιστες περιπτώσεις φτάνει στα έξι µέλη, αλλά τότε στο εσωτερικό της οµάδας 
λειτουργούν δύο τριµελείς υποοµάδες ή τρεις διµελείς. 
Σηµαντικό είναι και το δεύτερο ερώτηµα σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής 
των µελών, που καθορίζουν αν οι οµάδες θα είναι οµοιογενείς ή ανοµοιογενείς. 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 ανοµοιογένεια έχει αποδειχθεί ότι δεν βοηθά 
µόνο τους χαµηλής επίδοσης µαθητές, αλλά και τους µαθητές µε υψηλή επίδοση, 
διότι οι τελευταίοι, αναλαµβάνοντας διδακτικούς ρόλους εντός της οµάδας, 
αναγκάζονται να ανασυγκροτήσουν την γνώση τους σε ανώτερο επίπεδο 
25 
οργάνωσης και γενίκευσης, προκειµένου να την εξηγήσουν στους υπόλοιπους. 
Αυτές οι διαδικασίες συνιστούν εµβάθυνση της γνώσης και ενίσχυση των 
στρατηγικών µάθησης. 
Για τη διασφάλιση της ανοµοιογένειας και της ένταξης όλων των µαθητών, 
οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ζητούν από τους µαθητές να δηλώσουν 4-5 µαθητές 
µε τους οποίους θα ήθελαν να αποτελέσουν οµάδα και στη συνέχεια φροντίζουν να 
τους εντάξουν σε οµάδα στην οποία θα συµµετέχουν, αν είναι δυνατόν, δύο 
τουλάχιστον από τους προτεινόµενους συµµαθητές τους. Ο σχηµατισµός οµάδων 
µε βάση τις επιλογές των µαθητών, που είναι ένας άλλος τρόπος συγκρότησης των 
οµάδων, οδηγεί στη δηµιουργία µάλλον οµοιογενών οµάδων µε αυξηµένη συνοχή, 
αλλά και µε ροπή προς φιλικές δραστηριότητες αλλότριες προς το έργο τους. 
Επίσης, πολύ συχνά µέσα από τη µαθητική επιλογή κάποιοι µαθητές µένουν εκτός 
των προτιµήσεων των συµµαθητών τους. Τέλος, η τυχαία επιλογή µελών, π.χ. µέσω 
κλήρωσης, δεν ενδείκνυται για οµάδες µε µακροπρόθεσµο έργο όπως αυτό των 
Ερευνητικών Εργασιών, διότι δηµιουργεί και µη λειτουργικούς συνδυασµούς, τους 
οποίους ο εκπαιδευτικός αποφεύγει, όταν έχει δυνατότητες παρέµβασης στη 
σύνθεση των οµάδων. 
∆. Ενίσχυση της Αλληλεξάρτησης εντός της Συνεργαζόµενης Οµάδας 
Η αλληλεξάρτηση είναι αναγκαία συνθήκη για τη µετατροπή ενός συνόλου, µικρού 
ή µεγάλου, ατόµων σε οµάδα µε κοινούς στόχους, οι οποίοι απαιτούν από όλους 
κοινή και συντονισµένη δράση. Προκειµένου να διασφαλισθεί η αλληλεξάρτηση, 
πρέπει, µεταξύ άλλων, να γίνει επιµερισµός ρόλων, πληροφοριών, πόρων, µέσων 
και έργου σε όλα τα µέλη, τα οποία θα παρουσιάζουν την εργασία τους για τη 
σύνθεση του κοινού έργου στο πλαίσιο της οµάδας. Η εκ περιτροπής παρουσίαση 
από διαφορετικά κάθε φορά µέλη της οµαδικής εργασίας στην κοινή ολοµέλεια 
όλων των οµάδων αποτελεί έναν ακόµη τρόπο ενίσχυσης της αλληλεξάρτησης. 
Μάλιστα, καλό είναι ο εκπαιδευτικός να καλεί συστηµατικά για παρουσίαση και 
όσους εµφανίζουν συµπεριφορά «λαθρεπιβάτη» στην οµάδα. Αυτές οι πρακτικές 
αυξάνουν το αίσθηµα της αλληλεξάρτησης, αλλά και της ατοµικής ευθύνης και 
αναδεικνύουν εγκαίρως τα όποια προβλήµατα συµµετοχής στο κοινό έργο 
παρατηρούνται σε συγκεκριµένα µέλη της οµάδας. 
26 
Ε. ∆ιασφάλιση του Μαθητικού Ενδιαφέροντος 
Η συσχέτιση των θεµάτων και των δραστηριοτήτων µε τις εµπειρίες των µαθητών 
και την καθηµερινή πραγµατικότητα, καθώς και η ένταξη στους στόχους και στις 
δραστηριότητες της οµάδας προτάσεων των µαθητών αυξάνει το µαθητικό 
ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση οι στόχοι και οι δραστηριότητες της Ερευνητικής 
Εργασίας επιβάλλεται για παιδαγωγικούς λόγους να εµπεριέχουν διαδικασίες 
απάντησης ερωτηµάτων, επίλυσης αυθεντικών προβληµάτων και λήψης 
αποφάσεων σε διληµµατικά ζητήµατα της ζωής, δεδοµένου ότι τέτοιου είδους 
προσεγγίσεις αποτελούν δοκιµασµένες πρακτικές για την ενεργοποίηση του 
ενδιαφέροντος και της δράσης των µαθητών (βλ. Στεφανόπουλος και Μπαζίγου 
2005). Γενικά, ό,τι προσλαµβάνουν οι µαθητές ως σχετικό µε αυτούς ενεργοποιεί το 
ενδιαφέρον τους και, όταν, το προσεγγίζουν ερευνητικά αυξάνει τη βαθιά 
κατανόηση γι΄αυτό. 
Τα ερωτήµατα, τα προβλήµατα και τα ζητήµατα ενδείκνυται να κυριαρχούν 
τόσο στο κεντρικό θέµα όσο και στα υπο-θέµατα, ώστε να καθοδηγούν τις 
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δραστηριότητες και να διατηρούν ένα συνεχή προβληµατισµό σε όλη τη 
διερευνητική διαδικασία. Εξυπακούεται ότι ο βαθµός δυσκολίας και το επίπεδο 
πολυπλοκότητας των διαδικασιών επίλυσης των ερωτηµάτων, προβληµάτων και 
ζητηµάτων πρέπει στην αρχή να αντιστοιχούν προς τις ικανότητες των µαθητών και 
σταδιακά να αυξάνουν, καθώς οι µαθητές/µαθήτριες θα αναπτύσσουν τις 
αναγκαίες ικανότητές τους. 
Στ. ∆ιαµόρφωση Πλαισίου Όρων και Υποχρεώσεων των Μελών της Οµάδας 
Για να προληφθούν προβλήµατα ασυνέπειας και ολιγωρίας στη λειτουργία της 
οµάδας και για να αναπτυχθεί το αίσθηµα ατοµικής ευθύνης έναντι του συλλογικού 
έργου και των συνακόλουθων συνεπειών της, οι εκπαιδευτικοί συχνά ετοιµάζουν ή 
συνδιαµορφώνουν µε τους µαθητές ένα είδος «συµβολαίου» µε ρητά 
διατυπωµένες τις ατοµικές τους υποχρεώσεις έναντι της οµάδας. Οι µαθητές πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν ότι ως µέλη οµάδας αναλαµβάνουν δεσµεύσεις, τις οποίες 
αν δεν τηρήσουν, όλη η οµάδα θα υποστεί τις επιπτώσεις της ασυνέπειας τους. 
Τέτοιες είναι, για παράδειγµα, οι δεσµεύσεις ότι: 
27 

Θα προετοιµάζονται πριν από κάθε συνάντηση της οµάδας και θα 
ολοκληρώνουν εγκαίρως, εντός του χρονοδιαγράµµατος, τις 
προγραµµατισµένες εργασίες. 

Θα συµµετέχουν ενεργά και θετικά στις δράσεις και τις συζητήσεις 
της οµάδας µε πληροφορίες, ιδέες, επιχειρήµατα και προτάσεις. 

Θα βοηθούν τα µέλη της οµάδας στις δυσκολίες τους, αλλά και θα 
ζητούν από τους άλλους βοήθεια µε στόχο την πρόοδο του 
συλλογικού έργου. 

Θα ενθαρρύνουν και θα επαινούν κάθε θετική προσπάθεια των 
άλλων µελών της οµάδας τους. 
Για να λειτουργούν, όµως, µε συνέπεια τα µέλη µιας οµάδας πρέπει να αισθάνονται 
αποδεκτά και ασφαλή µέσα στην οµάδα και να αντιλαµβάνονται ως σηµαντικό τον 
κοινό τους στόχο. Τότε µόνο θα καταθέσουν το ατοµικό τους «εγώ» για τη 
δηµιουργία του συλλογικού «εµείς». 
Τέλος, προτείνεται κατά τη διαµόρφωση των όρων του «συµβολαίου» να 
διατυπωθεί ρητά η προσδοκία ότι όλα τα µέλη και όλες οι οµάδες θα εργασθούν 
αποτελεσµατικά, τηρώντας χρονικά όρια και υποχρεώσεις, για να εκπονήσουν 
υψηλής ποιότητας εργασίες, που θα είναι αποτέλεσµα της ενεργοποίησης όλων 
των µελών τους. Συνιστάται επίσης να συζητηθεί, το γεγονός ότι αρκετές φορές στις 
οµάδες ορισµένα µέλη εκµεταλλεύονται την εργασία των άλλων µελών και 
καρπούνται βαθµολογικά τον µόχθο των υπολοίπων. Επειδή το σχολείο δεν µπορεί 
να εκτρέφει τέτοιες νοοτροπίες και πρακτικές, θα πρέπει από την αρχή της 
ερευνητικής εργασίας να συζητηθούν οι παιδαγωγικοί, κοινωνικοί και οι ηθικοί 
λόγοι που επιβάλλουν τη διαφοροποίηση της ατοµικής βαθµολογίας από τη 
βαθµολογία της συλλογικής εργασίας στις περιπτώσεις που παρατηρούνται τέτοια 
φαινόµενα και εµµένουν, παρά τις έγκαιρες επισηµάνσεις. 
Ζ. Ενίσχυση Πρακτικών Οµαδικότητας και Αισθήµατος Προσωπικής Ευθύνης 
Το κλίµα της οµαδικότητας δεν προκύπτει αυτόµατα µε τη δηµιουργία της οµάδας, 
αλλά οικοδοµείται σταδιακά µε τη συµβολή όλων. Η συµβολή αυτή αφορά τόσο 
λεκτικές δηλώσεις αλληλο-αποδοχής, αλληλο-ενθάρρυνσης και αλληλο-στήριξης 
κατά την ώρα λειτουργίας της οµάδας, οι οποίες δηµιουργούν ένα θετικό κλίµα 
28 
οµαδικότητας όσο και έµπρακτες δράσεις βοήθειας, επεξήγησης, υπόδειξης, 
πρότασης ιδεών, που συµβάλλουν στην υπέρβαση δυσκολιών του έργου. Σε αυτή 
τη λογική, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει µετά τις δύο πρώτες εβδοµάδες 
λειτουργίας της οµάδας και, αργότερα, λίγο πριν την ολοκλήρωση του έργου κάθε 
µέλος να απαντήσει σε ερωτήµατα όπως τα παρακάτω: 
α. Με ποιο τρόπο βοήθησες ιδιαίτερα κάποιον ή όλη την οµάδα σου; 
β. Ποιος άλλος/ ποιοι άλλοι βοηθούν ιδιαίτερα την οµάδα σας και µε ποιο τρόπο; 
γ. Σε τι βαθµό πιστεύεις ότι µέχρι τώρα έχεις ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις σου 
και έχεις προσφέρει στην οµάδα σου αυτό που περιµένει από κάθε µέλος της; 
δ. Υπάρχει κάποιος στην οµάδα σας που θεωρείς ότι µέχρι τώρα ξεχωρίζει για τη 
θετική συµβολή του; 
ε. Τι σκοπεύεις από εδώ και πέρα να κάνεις για να βοηθήσεις την οµάδα σας; 
στ. Τι περιµένεις από τους άλλους να κάνουν από εδώ και πέρα για να βοηθήσουν 
την οµάδα σας; 
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές 
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εγκαίρως τα όποια προβλήµατα συµµετοχής, συνεργασίας, λειτουργικότητας και 
αποτελεσµατικότητας υπάρχουν. Επίσης, να προβληµατισθούν για την προσωπική 
συµβολή τους στο κοινό έργο της οµάδας και τις πιθανές ευθύνες τους. Επειδή, 
µάλιστα, είναι εύκολο µέσα στη συλλογική ευθύνη να χάνεται η ατοµική, πρέπει να 
γίνει σαφές στους µαθητές και στο σηµείο αυτό µε άµεσους και µε έµµεσους 
τρόπους ότι στην οµάδα τους υπάρχει ένας συνδυασµός ατοµικής και συλλογικής 
ευθύνης, ο οποίος τελικά αποτυπώνεται τόσο στην αξιολόγηση του συλλογικού 
έργου όσο και στην αξιολόγηση της ατοµικής προσπάθειας και συµβολής στο 
συλλογικό έργο. 
Η. Πρόληψη και Αντιµετώπιση Προβληµάτων Ελλιπούς Συµµετοχής Μελών 
Η εµφάνιση προβληµάτων, µικρών ή µεγαλύτερων, σε κάποιες οµάδες είναι 
αναµενόµενη, κυρίως λόγω της έλλειψης στάσεων και ικανοτήτων που απαιτεί η 
συνεργασία. Οι συνεργατικές µορφές δράσης είναι πολυπλοκότερες από τις 
ατοµικές, διότι προϋποθέτουν αναπτυγµένες κοινωνικές στάσεις και ικανότητες, τις 
οποίες οι µαθητές δεν τις διαθέτουν εξ ορισµού και ως εκ τούτου πρέπει να τις 
διδαχθούν άµεσα και συστηµατικά, για να τις αναπτύξουν σταδιακά. 
29 
Προβλήµατα δηµιουργούνται επίσης και από το γεγονός ότι µερικοί 
µαθητές, που έχουν διακριθεί και επικρατήσει µέσα στο παραδοσιακό 
ανταγωνιστικό πλαίσιο των σχολικών τάξεων, προτιµούν την ατοµική εργασία σε 
πλαίσιο ανταγωνισµού και έµµεσα ή άµεσα αντιδρούν στις συλλογικές µορφές 
δράσης. Η απάντηση σε αυτού του είδους τις δυσκολίες είναι η κατάλληλη 
προετοιµασία των µαθητών στους τοµείς αυτούς και η σταδιακή εµπλοκή τους σε 
οµαδοσυνεργατικές δράσεις εκπαιδευτικής φύσης, που έχουν οργανωθεί καλά, 
παρέχουν σαφείς οδηγίες και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όλες τις κατηγορίες 
των µαθητών. 
Η επιµονή της εκπαίδευσης στην εναλλακτική χρήση και των 
οµαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων οφείλεται στις µεγάλες δυνατότητες που έχουν 
για την ανάπτυξη κοινωνικών στάσεων και ικανοτήτων, όπως έχουµε ήδη αναφέρει. 
Υπενθυµίζουµε ότι αυτού του είδους οι ικανότητες συγκαταλέγονται στη 
σκοποθεσία όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων. Βεβαίως, παρά τις προετοιµασίες 
και την εµµονή, στην πράξη προβλήµατα θα αναφύονται, όπως αναφύονται και 
στις ατοµοκεντρικές και δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις. Τα προβλήµατα αυτά στην 
πραγµατικότητα δεν τα δηµιουργεί η οµαδοσυνεργατική προσέγγιση, αλλά είναι 
εγγενή προβλήµατα της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα οποία απλώς 
αναδεικνύει και υπογραµµίζει η οµαδοσυνεργατική προσέγγιση, ενώ οι υπόλοιπες 
προσεγγίσεις τα καλύπτουν. 
Σε κάθε περίπτωση, τα αναδεικνυόµενα προβλήµατα µπορεί να 
προληφθούν ή να αντιµετωπιστούν ικανοποιητικά, αν ο εκπαιδευτικός 
παρακολουθεί από κοντά και ανατροφοδοτεί το έργο των οµάδων, αν διασφαλίζει 
σχέσεις αλληλεξάρτησης και αν ενσωµατώνει τα µαθητικά ενδιαφέροντα αλλά και 
τις ατοµικές ικανότητες και κλίσεις στις οµαδικές εργασίες. 
Ακόµη, µπορεί να ζητήσει από τους µαθητές που εµφανίζουν προβλήµατα 
συµµετοχής στο κοινό έργο της οµάδας να παρουσιάσουν την εργασία που έχουν 
αναλάβει µέχρι εκείνη τη στιγµή µε βάση τον προγραµµατισµό της οµάδας και να 
διαπιστώσει, αν τα προβλήµατα οφείλονται σε πραγµατικές δυσκολίες των 
µαθητών ή σε ολιγωρία και έλλειψη ενδιαφέροντος ή, τέλος, σε προβλήµατα 
ένταξης στην οµάδα. Αν είναι θέµα αντικειµενικών δυσκολιών πρέπει να παρέµβει 
για να βοηθήσει τους µαθητές. Αν είναι θέµα ολιγωρίας, πρέπει να επισηµάνει τις 
30 
ευθύνες τους και κυρίως να τους ζητήσει να διατυπώσουν προτάσεις υπέρβασης 
των προβληµάτων. Οι γενικόλογες επιπλήξεις δεν αρκούν. Τέλος, αν είναι θέµα 
ένταξης στην οµάδα, ο εκπαιδευτικός πρέπει, µεταξύ, άλλων να ζητήσει από τους εν 
λόγω µαθητές, αλλά και από την οµάδα γενικότερα να διατυπώσουν προτάσεις 
υπέρβασης του προβλήµατος, λειτουργώντας ο ίδιος συµβουλευτικά. ∆εν 
ενδείκνυται, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, ο εκπαιδευτικός να αναλάβει την 
επίλυση των προβληµάτων, αλλά να επισηµάνει ότι είναι έργο και ευθύνη των 
οµάδων να διαχειρίζονται προβλήµατα λειτουργικότητας. Είναι οι στιγµές που οι 
εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως παιδαγωγοί και όχι ως ειδικοί συγκεκριµένου 
αντικειµένου. 
Θ. Συναντήσεις Ατοµικού και Συλλογικού Απολογισµού 
Στη λογική της πρόληψης των λειτουργικών προβληµάτων και της έγκαιρης 
συνειδητοποίησης των ατοµικών και συλλογικών ευθυνών, ο εκπαιδευτικός ζητά 
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από τους µαθητές να τηρούν προσωπικό ηµερολόγιο έναρξης και ολοκλήρωσης 
των δράσεών τους, στο οποίο οι µαθητές επιπρόσθετα µπορούν να σηµειώνουν 
πληροφοριακά στοιχεία για τις δράσεις τους, αλλά και σχόλια, σκέψεις, 
παρατηρήσεις, συναισθήµατα, προτάσεις, κρίσεις και βιώµατα. Η τήρηση 
προσωπικού ηµερολογίου (journal writing) αυτού του περιεχοµένου είναι 
διαδεδοµένη πρακτική στην εκπαίδευση πολλών χωρών και θεωρείται 
αποτελεσµατικό µέσον µάθησης και ανάπτυξης θετικών στάσεων, του 
µεταγνωστικού και του στοχασµού(βλ. π.χ. Jurdak and Zein 1998). Είναι, µάλιστα, 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικό, όταν το περιεχόµενο των σηµειώσεων οργανώνεται 
γύρω από κεντρικά σηµεία, όπως, για παράδειγµα, «Τι ήξερα» για το θέµα, «Τι 
ήθελα να µάθω» και, τελικά, «Τι έµαθα» (βλ. Cantrell,, Fusaro, and Dougherty, 
2000), σύµφωνα µε το γνωστό σχήµα K-W-L της Ogle( βλ. Ματσαγγούρας 2001:257), 
εµπλουτισµένο µε στοχασµούς, κρίσεις και συναισθήµατα. 
Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός καλεί, κατά διαστήµατα, τα µέλη της οµάδας να 
συντάξουν µια σύντοµη έκθεση για το τι έχουν ήδη κάνει, ατοµικά και οµαδικά, και 
τι πρόκειται να κάνουν άµεσα στην οµάδα τους. Από την ενηµερότητα και την 
πληρότητα των ατοµικών εκθέσεων και σε συνδυασµό µε τις προσωπικές τους 
διαπιστώσεις ο εκπαιδευτικός µπορεί να συµπεράνει µε ικανοποιητική ακρίβεια 
31 
ποιος είναι ο βαθµός προσπάθειας, εµπλοκής και ενηµέρωσης κάθε µαθητή για το 
τι και πώς γίνεται στην οµάδα του. Οι εκθέσεις αυτές, οι ατοµικές εργασίες και 
όλα τα υπόλοιπα στοιχεία από τις προηγούµενες ενέργειες, όπως τα προσωπικά 
ηµερολόγια ανάληψης και παράδοσης των ατοµικών εργασιών, τα ερωτηµατολόγια 
της λειτουργικότητας οµάδας και µελών που προαναφέραµε (στην ενότητα Ζ), 
αποτελούν το περιεχόµενο του ατοµικού φακέλου, ο οποίος θα αξιοποιηθεί, 
αργότερα, ως χρήσιµο υλικό για την ατοµική βαθµολόγηση των µαθητών, στην 
οποία θα αναφερθούµε παρακάτω. 
Εκτός από διαδικασίες διαρκούς ελέγχου της ατοµικής συµβολής, όπως 
είναι οι παραπάνω, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου µήνα λειτουργίας των 
οµάδων οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να κάνουν την πρώτη συνάντηση µε κάθε 
οµάδα χωριστά, για να ελέγχουν την πορεία της εργασίας και να συζητήσουν 
προβλήµατα συνεργασίας και µειωµένης συµµετοχής κάποιου µέλους στο κοινό 
έργο. Παρόµοιες συναντήσεις πρέπει να κάνουν στο µέσο της εργασίας και λίγο 
πριν το τέλος. Στην περίπτωση των µαθητών Λυκείου προτείνεται να γίνονται 
εγκαίρως οι επισηµάνσεις, να εξετάζεται ο λόγος της ολιγωρίας, να προσφέρονται 
οι αναγκαίες οδηγίες και βοήθειες, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, και να καλείται 
και ο συγκεκριµένος µαθητής να προτείνει τρόπους υπέρβασης των προβληµάτων, 
όπως ήδη αναφέραµε. Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να είναι πρόθυµος στην 
αποµάκρυνση ενός µέλους ή στην ανασυγκρότηση µιας οµάδας, διότι 
δηµιουργούνται νέα σοβαρότερα προβλήµατα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί 
να το κάνει, εάν ο µαθητής για τον οποίο υπάρχει οµόφωνη αρνητική άποψη από 
τα υπόλοιπα µέλη έχει διασφαλίσει την αποδοχή του σε άλλη οµάδα. 
32 
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∆εύτερο Κεφάλαιο 
 
Εφαρµογή Οµαδοσυνεργατικών Ερευνητικών Εργασιών στην Πράξη 
Ι. ∆ιαµόρφωση, Έγκριση και Επιλογή Θεµάτων 
Α. Κριτήρια ∆ιαµόρφωσης και ∆ιαδικασίες Έγκρισης Θεµάτων 
Οι διδάσκοντες στα επιµέρους τµήµατα των τάξεων του Λυκείου σε µια πρώτη 
προκαταρτική συνάντηση ανταλλάσσουν απόψεις για πιθανά θέµατα και πιθανές 
συνεργασίες, δεδοµένου ότι τα θέµατα των Ερευνητικών Εργασιών επιζητούν συχνά 
διεπιστηµονικές συνεργασίες. Η διαµόρφωση και η τελική διατύπωση των θεµάτων 
πρέπει να είναι προϊόν διαπραγµάτευσης τόσο µεταξύ των εµπλεκοµένων 
εκπαιδευτικών όσο και µεταξύ των εκπαιδευτικών και των µαθητών. 
Πρώτο βασικό κριτήριο που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί 
κατά την αρχική συζήτηση µεταξύ τους είναι τα περιεχόµενα των διδασκόµενων 
µαθηµάτων, θεωρηµένα όµως από τη σκοπιά των µαθητικών ενδιαφερόντων. Από 
τους τοµείς των περιεχοµένων πρέπει να επιλεγούν θέµατα που προσφέρονται 
περισσότερο για να τα µελετήσουν οι µαθητές στον χώρο της προσωπικής και 
κοινωνικής ζωής τους, όπου συγκροτούνται οι εµπειρίες τους. Με αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλίζουµε το ενδιαφέρον των µαθητών για τα θέµατα των Ερευνητικών 
33 
Εργασιών και κατ΄ επέκταση και για τα εµπλεκόµενα µαθήµατα. Την ίδια στιγµή 
δηµιουργούµε προϋποθέσεις βαθύτερης κατανόησης ενοτήτων των εµπλεκοµένων 
µαθηµάτων και αµεσότερης συσχέτισής τους µε καταστάσεις της πραγµατικής 
ζωής. Υπό το πρίσµα της βαθύτερης κατανόησης, οι µαθητές θα 
συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις προσωπικές τους σχέσεις µε γεγονότα και 
καταστάσεις της πραγµατικότητας και µε τους διαφορετικούς «άλλους», καθώς και 
τον ρόλο των θεσµών που σχετίζονται µε το υπό πραγµάτευση θέµα. 
∆εύτερο βασικό κριτήριο που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι 
εκπαιδευτικοί είναι οι υπάρχουσες υποδοµές και οι διαθέσιµοι πόροι του 
σχολείου και της κοινότητας για τη διερεύνηση συγκεκριµένου θέµατος. 
Άλλα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη είναι τα 
ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και οι ειδικότερες γνώσεις τους, που δεν πρέπει 
να παραβλέπονται, διότι παίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο µε τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών. Τέλος, η επικαιρότητα, η τοπικότητα και το πλαίσιο του ευρύτερου 
προγραµµατισµού της σχολικής µονάδας, οι άλλες συναφείς δραστηριότητες και τα 
θέµατα που έχουν ήδη οι µαθητές διερευνήσει τα προηγούµενα χρόνια αποτελούν 
κριτήρια διαµόρφωσης των θεµάτων. 
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί συζητούν µε τους µαθητές τα εναλλακτικά 
θέµατα που προέκυψαν από τη συνεργασία τους και διαµορφώνουν συγκεκριµένες 
προτάσεις, τις υποβάλλουν µε τεκµηριωµένη εισήγηση στο σύλλογο διδασκόντων 
για έγκριση. Την εισήγηση υπογράφουν ένας ή το πολύ δύο εκπαιδευτικοί 
διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι προτίθενται να εποπτεύσουν και να 
καθοδηγήσουν την εκπόνηση του προτεινόµενου θέµατος. Η εισήγηση θα πρέπει 
απαραιτήτως να είναι έγγραφη και να περιλαµβάνει: 
1. Τα ονόµατα του εκπαιδευτικού ή των εκπαιδευτικών (µέχρι δυο το 
πολύ) που θα εµπλακούν ανά θέµα παράλληλα µε τη συµφωνηθείσα 
µεταξύ τους κατανοµή ωρών για το τρέχον τετράµηνο (δηλαδή ποιος θα 
χρεωθεί δυο και ποιος µια ώρα στην Α’ Λυκείου). 
2. Τον τίτλο της ερευνητικής εργασίας. 
3. Τους βασικούς σκοπούς και τα ερευνητικά της ερωτήµατα. 
4. Σύντοµη περιγραφή της εργασίας και της εκπαιδευτικής σκοπιµότητας 
που εξυπηρετεί (ενδεικτικά µέχρι 300 λέξεις). 
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5. Ενδεικτική περιγραφή της µεθόδου που θα ακολουθηθεί (µέχρι 200 
λέξεις). 
6. Αναµενόµενα αποτελέσµατα (µέχρι 200 λέξεις). 
7. Απαιτήσεις σε πόρους, υλικά και εξοπλισµό από τη σχολική µονάδα. 
Ο σύλλογος συζητά, τροποποιεί και εγκρίνει τον αναγκαίο αριθµό θεµάτων 
και ορίζει τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν καθένα από αυτά, 
προσδιορίζοντας και τις διδακτικές ώρες εκάστου. Σε περίπτωση περισσότερων 
προτάσεων από αυτές που µπορούν να προσφερθούν, ο σύλλογος διδασκόντων 
επιλέγει κατά πλειοψηφία τα επικρατέστερα. Κατά τη σχετική διαδικασία ο 
σύλλογος φροντίζει να εγκριθεί ο αναγκαίος αριθµός θεµάτων ώστε να 
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δηµιουργηθούν λειτουργικά «Τµήµατα Ενδιαφέροντος» και, επίσης, να υπάρχουν 
ποικίλης επιστηµονικής ταυτότητας και στόχευσης θέµατα, ώστε κατά τη διάρκεια 
της φοίτησής τους στο Λύκειο οι µαθητές να έχουν την ευκαιρία να εµπλακούν σε 
όσο το δυνατό διαφορετικής φύσης και στόχευσης θέµατα. 
Επίσης, ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων ορίζει τον υποδιευθυντή ή άλλον 
καθηγητή ως συντονιστή των Ερευνητικών Εργασιών, µε οργανωτικές µόνο 
αρµοδιότητες αναφορικά µε τα µέσα, τα υλικά, τα εργαστήρια και τους χώρους 
που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση τους. 
Μέσα από συζήτηση στον σύλλογο διδασκόντων ενηµερώνονται όλοι οι 
εκπαιδευτικοί για τα εν εξελίξει θέµατα και µπορούν έµµεσα να συµβάλουν, 
εκτός του προγραµµατισµένου τρίωρου των Ερευνητικών Εργασιών, στο πλαίσιο 
του δικού τους µαθήµατος και άλλοι εκπαιδευτικοί, όπως για παράδειγµα, οι 
φιλόλογοι επιλέγοντας σχετικά κείµενα µε το υπό µελέτη θέµα, οι καθηγητές 
Αγγλικών (ή άλλης γλώσσας) διδάσκοντας βασικούς όρους που θα συναντήσουν οι 
µαθητές κατά την αναζήτηση δεδοµένων στο διαδίκτυο ή δουλεύοντας ένα σχετικό 
ξενόγλωσσο κείµενο και, τέλος, οι καθηγητές πληροφορικής µε τη διδασκαλία 
τρόπων αναζήτησης και επεξεργασίας δεδοµένων και αναπαράστασης των 
αποτελεσµάτων της επεξεργασίας. 
Β. Επιλογή Θεµάτων από Μαθητές και Οργάνωση των Μαθητών σε Οµάδες 
Την πρώτη ώρα συνάντησης των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές ενηµερώνονται οι 
τελευταίοι για τον γενικό προγραµµατισµό που έχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί και 
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διευκρινίζεται ότι είναι ενδεικτικός και ότι τα θέµατα και η διερεύνησή τους θα 
λάβουν την οριστική τους µορφή από τις οµάδες που θα τα επιλέξουν. Οι µαθητές 
δηλώνουν δύο προτιµήσεις θεµάτων και µε βάση την πρώτη τους προτίµηση, όπου 
τούτο είναι εφικτό, οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν τα «Τµήµατα Ενδιαφέροντος». 
Ωστόσο, εάν σε κάποιες περιπτώσεις κάποιοι από τους µαθητές δεν καταστεί 
δυνατόν να ενταχθούν σε θέµα της πρώτης τους προτίµησης, θα έχουν 
προτεραιότητα στην επιλογή θεµάτων στο επόµενο τετράµηνο. 
Στη συνέχεια, τα Τµήµατα Ενδιαφέροντος έχουν την πρώτη τους συνάντηση 
µε τους υπεύθυνους καθηγητές κάθε θέµατος, για να διαµορφώσουν τις µαθητικές 
οµάδες των τεσσάρων κατά προτίµηση µελών, εφόσον βεβαίως οι εκπαιδευτικοί 
κρίνουν επιθυµητές και εφικτές τις τετραµελείς οµάδες. Η κατανοµή των µαθητών 
σε αυτές αποτελεί συνήθως τη συνισταµένη των µαθητικών προτιµήσεων και της 
παρέµβασης των εκπαιδευτικού, η οποία αποβλέπει να εντάξει σε κάποια οµάδα 
µαθητές που υποθέτουν ότι κινδυνεύουν να µείνουν έξω από τις προτιµήσεις των 
συµµαθητών τους. Οι µαθητές στο εξής θα εργάζονται χωρισµένοι σε 4-5 οµάδες, 
στο πλαίσιο των οποίων θα κάνουν την εσωτερική κατανοµή ρόλων και εργασιών. 
Στη διάρκεια του 4µήνου πρέπει να καθοριστούν ώρες «Ολοµέλειας» των 
Τµηµάτων Ενδιαφέροντος, όπου θα γίνονται ανακοινώσεις, συγκρίσεις, αναλύσεις 
του έργου των οµάδων, αλλά και συζήτησης των λειτουργικών προβληµάτων, όπως 
αναλυτικότερα αναφέρουµε στη συνέχεια. 
Γ. Η Ερευνητική Εργασία στα «Τµήµατα Ενδιαφέροντος» 
Μετά τη συγκρότηση των Τµηµάτων Ενδιαφέροντος, σε συνεδρία Ολοµέλειας οι 
µαθητές που επέλεξαν το συγκεκριµένο θέµα σε πρώτη φάση διαµορφώνουν µε την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τα επιµέρους υπο-θέµατα µε τα ερωτήµατά τους 
και τους στόχους τους. Στη συνέχεια οργανώνονται σε ολιγοµελείς οµάδες, 
συνήθως των 4-6 µελών, δεδοµένου ότι η όλη διερευνητική διαδικασία θα 
διατηρήσει τον οµαδοσυνεργατικό χαρακτήρα της. Η συνεργατικότητα µεταξύ των 
µαθητών µιας οµάδας και µεταξύ των οµάδων οικοδοµείται σταδιακά, στο πεδίο 
της πράξης. Ωστόσο, θα χρειαστεί µια αρχική συζήτηση µαζί τους, προκειµένου οι 
εκπαιδευτικοί να περιγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο κάθε «Τµήµα 
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Ενδιαφέροντος» θα λειτουργεί στο επίπεδο των οµάδων και της Ολοµέλειας του 
Τµήµατος Ενδιαφέροντος. 
Ένα «Τµήµα Ενδιαφέροντος» έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη 
διερεύνηση του θέµατός του οργανώνοντας τους 15-20 µαθητές του σε επιµέρους 
οµάδες µε διαφορετικούς τρόπους. Εµείς παραθέτουµε στη συνέχεια τέσσερα 
εναλλακτικά σχήµατα οργάνωσης και λειτουργίας των επιµέρους οµάδων, 
διακρίνοντας -για κάθε ένα από τα οµαδοσυνεργατικά αυτά σχήµατα- κάποιους 
βασικούς τοµείς, όπως: 
α. Οι συνεδριάσεις της Ολοµέλειας του Τµήµατος Ενδιαφέροντος 
β. Το θέµα και το έργο των οµάδων 
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γ. Οι ρόλοι των µελών και των υποοµάδων 
δ. Η συνεργασία των µελών κάθε οµάδας εντός της τάξης 
ε. Οι σχέσεις κάθε οµάδας µε τις υπόλοιπες 
στ. Η προκαταρτική παρουσίαση των εργασιών στην Ολοµέλεια του Τµήµατος 
ζ. Ο Φάκελος της Ερευνητικής Εργασίας 
η. Η παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών σε ειδική ηµερίδα 
θ. Η αξιολόγηση της οµαδικής ερευνητικής εργασίας και της ατοµικής συµβολής των 
µελών. 
Οι διαφορές µεταξύ των τεσσάρων σχηµάτων εντοπίζονται κυρίως στον 
τρόπο καταµερισµού του θέµατος, ο οποίος καθορίζει το έργο των οµάδων, τη 
µεταξύ τους σχέση και τη σηµασία της Ολοµέλειας και, εντέλει, τον τρόπο 
αξιολόγησης. Τα τρία πρώτα σχήµατα έχουν πολλές οµοιότητες, ενώ για το τέταρτο 
σχήµα θα λέγαµε ότι εµφανίζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις-ιδιαιτερότητες. Για να 
διατηρήσει κάθε σχήµα την αυτοτέλεια της περιγραφής του, τα παρουσιάζουµε 
αναλυτικά, ακόµα και αν σε κάποια σηµεία είναι πανοµοιότυπα. Εξυπακούεται ότι 
οι προτάσεις είναι ενδεικτικές και σε καµία περίπτωση δεσµευτικές για τον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο στις επιλογές αναφορικά µε το τµήµα 
του. 
ΙΙ. Τέσσερα Εναλλακτικά Σχήµατα Κατανοµής Θεµάτων και Οργάνωσης Οµάδων 
Α. Πρώτο Σχήµα Κατανοµής Θεµάτων και Οργάνωσης Οµάδων: Το θέµα 
προσεγγίζεται σε όλες του τις διαστάσεις αυτοτελώς από όλες τις οµάδες, οι οποίες 
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κάνουν εσωτερικό καταµερισµό των υπο-θεµάτων του και έχουν τακτές 
συναντήσεις Ολοµέλειας µε τη συµµετοχή όλων των οµάδων. 
α. Συνεδριάσεις της ολοµέλειας του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος»: Κατά την έναρξη, 
αλλά και κατά διαστήµατα, όταν η ανάγκη το επιβάλλει, ο εκπαιδευτικός 
οργανώνει συνεδρίες Ολοµέλειας του Τµήµατος Ενδιαφέροντος, για να συζητήσουν 
κοινά ζητήµατα, όπως είναι η τελική διαµόρφωση του θέµατος, των υπο-θεµάτων 
και των ερωτηµάτων, ο χωρισµός των µαθητών σε οµάδες, ο τετράµηνος 
προγραµµατισµός των οµάδων, οι τρόποι επιλογής, διαµόρφωσης και αξιοποίησης 
των πηγών και των εργαλείων για τη συλλογή δεδοµένων και την επεξεργασία τους 
και η επίλυση προβληµάτων λειτουργικότητας της οµάδας. 
β. Θέµα και έργο των οµάδων: Όλες οι οµάδες του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος» 
αναλαµβάνουν να ερευνήσουν, παράλληλα και αυτοτελώς, το θέµα του Τµήµατος 
στο σύνολο των διαστάσεών του. ∆εν γίνεται, δηλαδή, επιµερισµός του θέµατος 
στις διαφορετικές οµάδες, αλλά γίνεται εσωτερικός επιµερισµός του εντός των 
οµάδων στις επιµέρους υποοµάδες τους. Πρόκειται για εσωτερική, ενδο-οµαδική, 
κατανοµή των διαστάσεων του θέµατος. Έργο κάθε οµάδας είναι από την πρώτη 
ακόµη συνάντηση: (α) να εξειδικεύσει µε βάση το θέµα της τον γενικότερο 
προγραµµατισµό του Τµήµατος για τον χρόνο, τις δραστηριότητες, τις µεθόδους και 
τα µέσα, (β) να πραγµατοποιήσει την έρευνα σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και 
(γ) να δηµιουργήσει τον φάκελο ερευνητικής εργασίας, που θα παρουσιάζει 
περιγραφικά, ερµηνευτικά και κριτικά το θέµα της. Στο παρόν οργανωτικό σχήµα, 
επειδή οι οµάδες αναλαµβάνουν να επεξεργαστούν όλες τις διαστάσεις του 
θέµατος, καλό θα ήταν να απαρτίζονται από έξι µέλη, έτσι ώστε να µπορούν να 
δηµιουργηθούν είτε τρεις δυαδικές υποοµάδες είτε δύο τριαδικές. 
γ. Οι ρόλοι των µελών και των υποοµάδων: Τα µέλη των οµάδων αναλαµβάνουν 
εκ περιτροπής και κατά περίπτωση τους αναγκαίους για τη λειτουργικότητα της 
οµάδας ρόλους (συντονιστή, γραµµατέα, χειριστή Η/Υ κλπ). Η ανάθεση ρόλων 
βοηθά στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του συλλογικού έργου κάθε οµάδας 
και στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη ενεργοποίηση όλων των µελών της (βλ. και 
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Ματσαγγούρας 2000:77). Οι υποοµάδες αναλαµβάνουν να αναζητήσουν και να 
προσκοµίσουν υλικό αναφορικά µε τις διαστάσεις του θέµατος. Κατά κανόνα, οι 
υποοµάδες αναµένεται να κάνουν το µεγαλύτερο µέρος ή και ολόκληρη τη συλλογή 
των δεδοµένων εντός τάξης και εντός των ωρών της ζώνης του ωρολογίου 
προγράµµατος που αντιστοιχεί στην ερευνητική εργασία, ενώ είναι δυνατόν να 
κάνουν και εκτός τάξης και ωρολογίου προγράµµατος συλλογή και σχετική 
προεργασία του πρωτογενούς υλικού. Τα µέλη διατηρούν ατοµικό φάκελο µε 
αντίγραφα των εργασιών αυτών, τον οποίο στο τέλος του τετραµήνου υποβάλλουν 
στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για να τον λάβει υπόψη του κατά την ατοµική 
βαθµολόγηση των µελών. 
δ. Η συνεργασία των µελών κάθε οµάδας εντός της τάξης: Για να διασφαλισθεί ο 
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συλλογικός χαρακτήρας της εργασίας, τα µέλη και οι υποοµάδες προσκοµίζουν 
στην οµάδα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και τις προεργασίες τους και 
αλληλοενηµερώνονται κατάλληλα. Η αλληλοενηµέρωση αφορά στο περιεχόµενο 
των υπο-θεµάτων, στις διαδικασίες των ερευνών πεδίου, στα ερευνητικά εργαλεία 
και στα προβλήµατα που αντιµετώπισαν, καθώς και στους τρόπους της επίλυσής 
τους. Η σύνθεση των υπο-θεµάτων σε µια ενιαία και συνεκτική ενότητα θα γίνεται 
σταδιακά και µεθοδικά, µε τη συνδροµή και την καθοδήγηση, όπου χρειάζεται, του 
επιβλέποντος εκπαιδευτικού, κυρίως κατά την αναζήτηση «κοινών τόπων», 
αλληλουχιών και σχέσεων αιτιότητας, προκειµένου να προκύψει µια συνολική 
έκθεση της Ερευνητικής Εργασίας µε εσωτερική συνοχή. Οι διεργασίες που θα 
συνθέτουν τα υπο-θέµατα επιβάλλεται να γίνονται στο πλαίσιο του τρίωρου, µέσα 
στην τάξη, προκειµένου να διασφαλίζεται η συνεργασία όλων των µελών και η 
παραγωγή ενός γνήσια συνεργατικού προϊόντος, που θα είναι έργο των µαθητών 
και της εποπτείας των εκπαιδευτικών. Ο όρος αυτός αφορά σε όλα τα εναλλακτικά 
σχήµατα. 
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Θέµα κοινό 
1η Οµάδα & Υποοµάδες 
Υποδοµή 
1 
2 
3 
4 
Θέµα κοινό 
2η Οµάδα &Υποοµάδες 
1 
2 
3 
4 
Θέµα κοινό 
3η Οµάδα & Υποοµάδες 
1 
2 
3 
4 
Θέµα κοινό 
4η Οµάδα & Υποοµάδες 
1 
2 
3 
4 
χαλαρές 
σχέσεις 
Περιεχόµενο Φακέλου Οµάδας: 
α. έκθεση Ερευνητικής Εργασίας 
επί του συνόλου των υπο-θεµάτων 
β. επιµέρους έρευνες, 
αποτελέσµατα, κριτική ερµηνεία 
γ. το τέχνηµα (εάν υπάρχει) 
γ. συµπληρωµατικά στοιχεία 
1ο Σχήµα: Οµάδες µε κοινό θέµα και χαλαρή συνεργασία 
ε. Οι σχέσεις των οµάδων µεταξύ τους: Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όλες οι 
οµάδες συναντώνται και παρουσιάζουν τα στοιχεία που συνέλεξαν στην Ολοµέλεια 
του Τµήµατος. Στις Ολοµέλειες γίνονται διεισδυτικές συζητήσεις και 
αλληλοενηµερώσεις, προκειµένου οι διαφορετικές διαστάσεις του θέµατος ή τα 
υποθέµατα στα οποία χωρίστηκε, να βρουν και να αποκαταστήσουν την εσωτερική 
τους συνοχή ή την πιθανή αλληλουχία που τα διέπει. Γίνονται, όµως, και συζητήσεις 
που αφορούν στα εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων ή στην επίλυση 
προβληµάτων. Προς τον σκοπό αυτό, οι µαθητές και οι µαθήτριες των οµάδων 
ενθαρρύνονται να ανταλλάξουν απόψεις για ζητήµατα προγραµµατισµού και 
λειτουργίας, αλλά και για το περιεχόµενο και τις εργασίες πεδίου που έχουν κάνει. 
Οι ερωτήσεις, τα σχόλια, τα επιχειρήµατα και οι προτάσεις που ανταλλάσσονται 
στην Ολοµέλεια του Τµήµατος δηµιουργούν έναν εξαιρετικά γόνιµο αναστοχασµό. 
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Έτσι, κάθε οµάδα προχωρά στη σύνθεση της δικής της συλλογικής εργασίας, µε 
διευρυµένο ορίζοντα προβληµατισµού, έχοντας πιο πλούσιες εικόνες και 
παραστάσεις για το θέµα, που τους επιτρέπουν να ενσωµατώνουν δηµιουργικά 
στοιχεία από τις εργασίες των άλλων οµάδων. 
Για να πετύχει, όµως, η προσπάθεια των µαθητών να ανακαλύψουν 
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συνδέσεις, συσχετίσεις ή αλληλουχίες µεταξύ των υπο-θεµάτων, χρειάζεται να 
ακούνε προσεχτικά τις παρουσιάσεις των άλλων οµάδων, να κρατούν σηµειώσεις 
και να ζητούν διευκρινίσεις, όπου αυτό απαιτείται. Επιπλέον, χρειάζεται οι 
εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν τη δηµιουργία συνεργατικού και όχι ανταγωνιστικού 
κλίµατος µεταξύ των οµάδων. 
Οι διεργασίες που θα συνθέτουν τα υπο-θέµατα χρειάζεται να γίνονται στο 
πλαίσιο του τρίωρου, µέσα στην τάξη, προκειµένου να διασφαλίζεται η εργασία ως 
«συνεργατικό προϊόν». Ο όρος αυτός αφορά σε όλα τα εναλλακτικά σχήµατα. 
στ. Προκαταρτική παρουσίαση εργασιών στην Ολοµέλεια των οµάδων: Προς το 
τέλος του τετραµήνου και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συλλογής και 
επεξεργασίας των δεδοµένων, οι οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην 
Ολοµέλεια του Τµήµατος, προκειµένου να λάβουν τις πρώτες ανατροφοδοτήσεις 
από τις υπόλοιπες οµάδες. Οι ερωτήσεις, κρίσεις και προτάσεις των άλλων οµάδων 
λειτουργούν ανατροφοδοτικά και προετοιµάζουν τις οµάδες για την επίσηµη 
παρουσίασή τους στο τέλος του τετραµήνου. 
ζ. Φάκελος ερευνητικής εργασίας: Οι οµάδες ολοκληρώνουν τον φάκελο της 
ερευνητικής εργασίας τους, ο οποίος εµπεριέχει: (1) τη γραπτή «Έκθεση της 
Ερευνητικής Εργασίας», που προσεγγίζει περιγραφικά, ερµηνευτικά και κριτικά 
όλες τις διαστάσεις του θέµατός τους, εντάσσοντας, όµως, και εκείνα τα στοιχεία 
από τις εργασίες των υπόλοιπων οµάδων που κρίνουν ότι σχετίζονται και µε το δικό 
τους θέµα, (2) τις επιµέρους έρευνες πεδίου που πραγµατοποιήθηκαν µε τα 
αποτελέσµατά τους και την κριτική τους ερµηνεία, (3) το τέχνηµα (π.χ. εφαρµογή, 
ιστότοπος, συσκευή) που πιθανόν εκπόνησαν και (δ) συµπληρωµατικά στοιχεία, 
όπως βίντεο, φωτογραφίες, αφίσες, φυλλάδια, φωτογραφίες κατασκευών ή 
καλλιτεχνικών έργων που δηµιούργησαν κ.α. 
η. Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας στην ειδική ηµερίδα: Στο τέλος του 
τετραµήνου, το Λύκειο οργανώνει ηµερίδα, όπου οι µαθητές και οι µαθήτριες των 
«Τµηµάτων Ενδιαφέροντος» παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα, στους 
εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε µέλη της τοπικής κοινότητας τις εργασίες τους 
και µετά ακολουθεί σχετική συζήτηση. Η συνολική παρουσίαση της Ερευνητικής 
Εργασίας, ο λόγος των µαθητών και η συµµετοχή τους στη συζήτηση µε σκέψεις, 
41 
επιχειρήµατα, ερωτήµατα, απαντήσεις και απόψεις θα αποτελέσουν ένα επιπλέον 
στοιχείο για την αξιολόγηση των οµάδων και των µελών της. 
θ. Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του οµαδικού έργου γίνεται µε βάση τον φάκελο της 
οµάδας και στη συνέχεια καθορίζεται και ο ατοµικός βαθµός των µελών. Η 
αξιολόγηση του φακέλου και της ατοµικής συµβολής των µελών γίνεται σε τοµείς 
και µε κριτήρια και διαδικασίες που αναφέρουµε παρακάτω. 
Β. ∆εύτερο Σχήµα Κατανοµής Θεµάτων και Οργάνωσης Οµάδων: Το θέµα 
καταµερίζεται σε υπο-θέµατα και κάθε υπο-θέµα εξετάζεται αυτοτελώς από µία ή 
δύο οµάδες, οι οποίες έχουν τακτές συναντήσεις Ολοµέλειας µε τη συµµετοχή όλων 
των οµάδων. 
α. Συνεδριάσεις της ολοµέλειας του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος»: Κατά την έναρξη, 
αλλά και κατά διαστήµατα, όταν η ανάγκη το επιβάλλει, ο εκπαιδευτικός 
οργανώνει συνεδρίες Ολοµέλειας του Τµήµατος Ενδιαφέροντος, για να συζητήσουν 
κοινά ζητήµατα, όπως είναι η τελική διαµόρφωση του θέµατος, των υπο-θεµάτων 
και των ερωτηµάτων, ο χωρισµός των µαθητών σε οµάδες, ο τετράµηνος 
προγραµµατισµός των οµάδων, οι τρόποι επιλογής, διαµόρφωσης και αξιοποίησης 
των πηγών και των εργαλείων για τη συλλογή δεδοµένων και την επεξεργασία τους 
και η επίλυση προβληµάτων λειτουργικότητας της οµάδας. 
β. Θέµα και έργο της οµάδας: Οι οµάδες δεν αναλαµβάνουν να επεξεργασθούν 
όλες τις διαστάσεις του θέµατος της Ερευνητικής Εργασίας, αλλά το θέµα χωρίζεται 
σε δύο, τρία ή περισσότερα υπο-θέµατα µε συγγενείς διαστάσεις σε κάθε υπο- 
θέµα. Το σχήµα αυτό προσφέρεται για θέµατα µεγάλης ευρύτητας, τα οποία σε 
υπο-θέµατα συγκεκριµένης επιστηµονικής ειδικότητας. Για παράδειγµα, ένα θέµα 
σχετικό µε τις εξαρτησιογόνες ουσίες µπορεί να χωριστεί σε αρκετά υπο-θέµατα, 
όπως για παράδειγµα (α) η διάκριση σε παράνοµες και νόµιµες εξαρτησιογόνες 
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ουσίες και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και επιπτώσεις της διάκρισης, (β) η 
χηµεία των νόµιµων ή/και παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών και η χρήση τους 
στη φαρµακολογία, (γ) οι επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό και ψυχισµό των 
νόµιµων ή/και παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών και (δ) οι διαδικασίες και οι 
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φορείς απεξάρτησης από τις νόµιµες ή/και παράνοµες εξαρτησιογόνες ουσίες. 
Παροµοίως, το σχήµα µπορεί να εφαρµοσθεί και σε µικρότερης έκτασης και 
µεγαλύτερης οµοιογένειας θέµατα, όπως είναι, για παράδειγµα, το θέµα «κλίµα και 
την κλιµατική αλλαγή», το οποίο µπορεί να χωριστεί στα υπο-θέµατα (α) κλίµα, 
κλιµατικές ζώνες και πώς διαµορφώνονται, (β) παράγοντες που επηρεάζουν τις 
αλλαγές στο κλίµα και (γ) τις µεσο/µακροπρόθεσµες επιπτώσεις από τις αλλαγές 
αυτές στη χώρα µας. Οι οµάδες αναλαµβάνουν από ένα υπο-θέµα και το 
επεξεργάζονται αυτόνοµα και αυτοτελώς. Αν τα υποθέµατα είναι περισσότερα 
από τις οµάδες, τότε κάποιες αναλαµβάνουν περισσότερα, αλλά µικρότερα, υπο- 
θέµατα που αφορούν σε συγγενείς διαστάσεις. 
Έργο κάθε οµάδας είναι από την πρώτη ακόµη συνάντηση: (α) να 
εξειδικεύσει µε βάση το θέµα της τον γενικότερο προγραµµατισµό του Τµήµατος 
Ενδιαφέροντος για τον χρόνο, τις δραστηριοτήτες, τις µεθόδους και τα µέσα, (β) να 
πραγµατοποιήσει την έρευνα σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό και (γ) να 
δηµιουργήσει έναν φάκελο ερευνητικής εργασίας που θα προσεγγίζει περιγραφικά, 
ερµηνευτικά και κριτικά το δικό της υπο-θέµα. 
γ. Οι ρόλοι µελών και υποοµάδων: Τα µέλη των οµάδων αναλαµβάνουν εκ 
περιτροπής και κατά περίπτωση τους αναγκαίους για τη λειτουργικότητα της 
οµάδας ρόλους (συντονιστή, γραµµατέα, χειριστή Η/Υ κλπ). Η ανάθεση ρόλων 
βοηθά στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του συλλογικού έργου της οµάδας και 
στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη ενεργοποίηση όλων των µελών της οµάδας(βλ. 
Ματσαγγούρας 2000:77). Οι υποοµάδες αναλαµβάνουν να αναζητήσουν και να 
προσκοµίσουν υλικό προς επεξεργασία στην τάξη, ανάλογα µε τον 
προγραµµατισµό. Κατά κανόνα, οι υποοµάδες αναµένεται να κάνουν το 
µεγαλύτερο µέρος ή και ολόκληρη τη συλλογή των δεδοµένων εντός τάξης και εντός 
των ωρών της ζώνης του ωρολογίου προγράµµατος που αντιστοιχεί στην 
ερευνητική εργασία, ενώ είναι δυνατόν να κάνουν και εκτός τάξης και ωρολογίου 
προγράµµατος µέρος της συλλογής των δεδοµένων και της προεργασίας του 
πρωτογενούς υλικού. Τα µέλη διατηρούν ατοµικό φάκελο µε αντίγραφα των 
εργασιών αυτών, τον οποίο στο τέλος του τετραµήνου υποβάλλουν στον υπεύθυνο 
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εκπαιδευτικό για να τον λάβει υπόψη του κατά την ατοµική βαθµολόγηση των 
µελών. 
Περιεχόµενο Φακέλου Οµάδας: 
α. έκθεση Ερευνητικής Εργασίας 
για το υπο-θέµα οµάδας 
β. επιµέρους έρευνες, 
αποτελέσµατα, κριτική ερµηνεία 
γ. το τέχνηµα (εάν υπάρχει) 
γ. συµπληρωµατικά στοιχεία 
2ο Σχήµα: Επιµερισµός θέµατος στις επιµέρους οµάδες 
δ. Η συνεργασία των µελών κάθε οµάδας εντός της τάξης: Για να διασφαλισθεί ο 
συλλογικός χαρακτήρας της εργασίας, τα µέλη και οι υποοµάδες προσκοµίζουν 
στην οµάδα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και τις προεργασίες τους και 
αλληλοενηµερώνονται κατάλληλα. Η αλληλοενηµέρωση αφορά στο περιεχόµενο 
των υπο-θεµάτων, στις διαδικασίες των ερευνών πεδίου, στα ερευνητικά εργαλεία 
και στα προβλήµατα που αντιµετώπισαν, καθώς και στους τρόπους της επίλυσής 
τους. Η σύνθεση των υποθεµάτων σε µια ενιαία και συνεκτική ενότητα θα γίνεται 
σταδιακά και µεθοδικά, µε τη συνδροµή και την καθοδήγηση όπου χρειάζεται και 
του επιβλέποντος εκπαιδευτικού, κυρίως µε την αναζήτηση κοινών τόπων, 
αλληλουχιών και σχέσεων αιτιότητας, προκειµένου να προκύψει µια συνολική 
έκθεση της Ερευνητικής Εργασίας µε εσωτερική συνοχή. Οι διεργασίες που θα 
συνθέτουν τα υπο-θέµατα χρειάζεται να γίνονται στο πλαίσιο του τρίωρου, µέσα 
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1ο Υπο-θέµα 
1η Οµάδα & Υποοµάδες 
1 
2 
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3 
4 
2ο Υπο-θέµα 
2η Οµάδα & Υποοµάδες 
2η Οµάδα : 
Υποδοµή 
1 
2 
3 
4 
3ο Υπο-θέµα 
3η Οµάδα & Υποοµάδες 
1 
2 
3 
4 
4ο Υπο-θέµα 
4η Οµάδα & Υποοµάδες 
4η Οµάδα : 
Υποδοµή 
1 
2 
3 
4 
χαλαρές 
σχέσεις 
στην τάξη, προκειµένου να διασφαλίζεται η συνεργασία όλων των µελών και η 
παραγωγή ενός γνήσια συνεργατικού προϊόντος, που θα είναι έργο των µαθητών 
και της εποπτείας των εκπαιδευτικών. Ο όρος αυτός αφορά σε όλα τα εναλλακτικά 
σχήµατα. 
ε. Οι σχέσεις κάθε οµάδας µε τις υπόλοιπες: Οι οµάδες συναντώνται σε Ολοµέλεια, 
για να παρουσιάσουν την πορεία εξέλιξης του δικού τους υπο-θέµατος και να 
παρακολουθήσουν την πορεία εξέλιξης των άλλων υπο-θεµάτων. Στις ολοµέλειες 
γίνονται διεισδυτικές συζητήσεις και αλληλοενηµερώσεις, προκειµένου οι 
διαφορετικές διαστάσεις του θέµατος ή τα υποθέµατα στα οποία χωρίστηκε, να 
βρουν και να αποκαταστήσουν την εσωτερική τους συνοχή ή την πιθανή 
αλληλουχία που τα διέπει. Γίνονται, όµως, και συζητήσεις που αφορούν στα 
εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων ή στην επίλυση προβληµάτων. 
Για να πετύχει η προσπάθεια των παιδιών να ανακαλύψουν συνδέσεις, 
συσχετίσεις ή αλληλουχίες µεταξύ των υπο-θεµάτων, χρειάζεται να ακούνε 
προσεχτικά τις παρουσιάσεις των άλλων οµάδων, να κρατούν σηµειώσεις και να 
ζητούν διευκρινήσεις, όπου αυτό απαιτείται. Έτσι, κάθε οµάδα θα προχωρήσει στη 
σύνθεση του δικού της υπο-θέµατος, ενσωµατώνοντας δηµιουργικά στοιχεία από 
τα υποθέµατα των άλλων. Οι διεργασίες που θα συνθέτουν τα υπο-θέµατα 
χρειάζεται να γίνονται στο πλαίσιο του τρίωρου, µέσα στην τάξη, προκειµένου να 
διασφαλίζεται η εργασία ως «συνεργατικό προϊόν». 
στ. Προκαταρτική παρουσίαση εργασιών στην ολοµέλεια των οµάδων: Προς το 
τέλος του τετραµήνου και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συλλογής και 
επεξεργασίας των δεδοµένων, οι οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην 
ολοµέλεια, προκειµένου να λάβουν τις πρώτες ανατροφοδοτήσεις από τις 
υπόλοιπες οµάδες. Οι ερωτήσεις, κρίσεις και προτάσεις των άλλων οµάδων 
λειτουργούν ανατροφοδοτικά και προετοιµάζουν τις οµάδες για την επίσηµη 
παρουσίασή τους στο τέλος του τετραµήνου. 
ζ. Φάκελος ερευνητικής Εργασίας: Οι οµάδες ολοκληρώνουν τον φάκελο της 
ερευνητικής εργασίας τους, ο οποίος θα εµπεριέχει: (α) τη γραπτή «Έκθεση της 
Ερευνητικής Εργασίας», που προσεγγίζει περιγραφικά, ερµηνευτικά και κριτικά το 
δικό της υπο-θέµα, εντάσσοντας, όµως, και εκείνα τα στοιχεία από τις εργασίες των 
45 
υπόλοιπων οµάδων που κρίνουν ότι σχετίζονται και µε το δικό τους υπο-θέµα, (β) 
τις επιµέρους έρευνες πεδίου που πραγµατοποιήθηκαν µε τα αποτελέσµατά τους 
και την κριτική τους ερµηνεία, (γ) το τέχνηµα (π.χ. εφαρµογή, ιστότοπο, συσκευή) 
που πιθανόν εκπόνησαν και (δ) συµπληρωµατικά στοιχεία, όπως βίντεο, 
φωτογραφίες, αφίσες, φυλλάδια, φωτογραφίες κατασκευών ή καλλιτεχνικών έργων 
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που δηµιούργησαν κ.α. 
η. Παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας στην ειδική ηµερίδα: Στο τέλος του 
τετραµήνου, το Λύκειο οργανώνει ηµερίδα, όπου οι µαθητές και οι µαθήτριες των 
«Τµηµάτων Ενδιαφέροντος» παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα, στους 
εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε µέλη της τοπικής κοινότητας τις εργασίες τους 
και µετά ακολουθεί σχετική συζήτηση. Η συνολική παρουσίαση της Ερευνητικής 
Εργασίας, ο λόγος των µαθητών και η συµµετοχή τους στη συζήτηση µε σκέψεις, 
επιχειρήµατα, ερωτήµατα, απαντήσεις και απόψεις θα αποτελέσουν ένα επιπλέον 
στοιχείο για την αξιολόγηση των οµάδων και των µελών της. 
θ. Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του οµαδικού έργου γίνεται µε βάση τον φάκελο της 
οµάδας και στη συνέχεια καθορίζεται και ο ατοµικός βαθµός των µελών. Η 
αξιολόγηση του φακέλου και της ατοµικής συµβολής των µελών γίνεται µε τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες, που αναφέρουµε στη συνέχεια. 
Γ. Τρίτο Σχήµα Κατανοµής Θεµάτων και Οργάνωσης Οµάδων: Το θέµα 
καταµερίζεται σε δύο υπο-θέµατα, οι οµάδες αναλαµβάνουν ένα υπο-θέµα και 
συνεργάζονται ανά δύο οµάδες µε διαφορετικά θέµατα, για να εντοπίσουν τους 
«κοινούς» τόπους» των δύο υποθεµάτων. 
α. Συνεδριάσεις της ολοµέλειας του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος»: Κατά την έναρξη, 
αλλά και κατά διαστήµατα, όταν η ανάγκη το επιβάλλει, ο εκπαιδευτικός 
οργανώνει συνεδρίες Ολοµέλειας του Τµήµατος Ενδιαφέροντος, για να συζητήσουν 
κοινά ζητήµατα, όπως είναι η τελική διαµόρφωση του θέµατος, των υπο-θεµάτων 
και των ερωτηµάτων, ο χωρισµός των µαθητών σε οµάδες, ο τετράµηνος 
προγραµµατισµός των οµάδων, οι τρόποι επιλογής, διαµόρφωσης και αξιοποίησης 
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των πηγών και των εργαλείων για τη συλλογή δεδοµένων και την επεξεργασία τους 
και η επίλυση προβληµάτων λειτουργικότητας της οµάδας. 
β. Θέµα και έργο της οµάδας: Οι οµάδες δεν αναλαµβάνουν να επεξεργασθούν 
όλες τις διαστάσεις του θέµατος της Ερευνητικής Εργασίας, αλλά το θέµα χωρίζεται 
σε δύο υπο-θέµατα, που κινούνται σε δύο διακριτά µεταξύ τους πεδία, όπως είναι 
για παράδειγµα το φυσικό και το κοινωνικό, και κάθε οµάδα αναλαµβάνει ένα από 
τα δύο υπο-θέµατα. Για παράδειγµα, θέµατα σχετικά µε την µόλυνση του 
περιβάλλοντος µπορούν να εξετασθούν (α) από τη χηµική τους διάσταση και (β) τη 
διάσταση των κοινωνικών πρακτικών και επιπτώσεων. 
Παροµοίως, και το θέµα των εξαρτισιογόνων ουσιών, που αναφέραµε 
παραπάνω, µπορεί να προσεγγιστεί (α) από τη χηµική και βιολογική του πλευρά και 
(β) από την κοινωνική, οικονοµική και εκπαιδευτική (πρόληψη και αντιµετώπιση) 
πλευρά. Η πρώτη και η τρίτη οµάδα αναλαµβάνουν το πρώτο υπο-θέµα και η 
δεύτερη και τέταρτη οµάδα το δεύτερο υπο-θέµα. Οι οµάδες επεξεργάζονται 
αυτοτελώς το υπο-θέµα τους και συνεργάζονται ανά ζεύγη (η 1η µε τη 2η και η 3η µε 
τη 4η) για να εντοπίσουν τα σηµεία τοµής ή τους «κοινούς τόπους» των δύο υπο- 
θεµάτων. Έργο, λοιπόν, κάθε οµάδας είναι: (α) να ολοκληρώσει την έρευνα και να 
δηµιουργήσει έναν φάκελο που θα προσεγγίζει περιγραφικά, ερµηνευτικά και 
κριτικά το δικό της υπο-θέµα (στο φυσικό ή στο κοινωνικό πεδίο) και (β) να 
συνεργασθεί µε την άλλη οµάδα µε το διαφορετικό υπο-θέµα για να αναζητήσουν 
τις µεταξύ των δύο υπο-θεµάτων διασυνδέσεις και να εντάξει στον φάκελο τα 
στοιχεία διασύνδεσης που κρίνει ότι σχετίζονται µε το δικό της υπο-θέµα. Είναι 
αυτονόητο πως αυτός ο τρόπος διαχείρισης της ερευνητικής εργασίας ενδείκνυται 
περισσότερο σε διαθεµατικής φύσης θέµατα, όπως για παράδειγµα «φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον: σχέσεις αλληλεξάρτησης». 
γ. Οι υποοµάδες και οι ρόλοι των µελών της: Τα µέλη των υποοµάδων 
αναλαµβάνουν εκ περιτροπής και κατά περίπτωση τους αναγκαίους για τη 
λειτουργικότητα της οµάδας ρόλους (συντονιστή, γραµµατέα, χειριστή Η/Υ κλπ). Η 
ανάθεση ρόλων βοηθά στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία του συλλογικού έργου 
της οµάδας και στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη ενεργοποίηση όλων των µελών 
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της οµάδας (βλ. Ματσαγγούρας 2000:77). Οι υποοµάδες αναλαµβάνουν να 
αναζητήσουν και να προσκοµίσουν υλικό προς επεξεργασία στην τάξη, ανάλογα µε 
τον προγραµµατισµό. Κατά κανόνα, οι υποοµάδες αναµένεται να κάνουν το 
µεγαλύτερο µέρος ή και ολόκληρη τη συλλογή των δεδοµένων εντός τάξης και 
εντός των ωρών της ζώνης του ωρολογίου προγράµµατος που αντιστοιχεί στην 
ερευνητική εργασία, ενώ είναι δυνατόν να κάνουν και εκτός τάξης και σχετική 
προεργασία του πρωτογενούς υλικού. Τα µέλη διατηρούν ατοµικό φάκελο µε 
αντίγραφα των εργασιών αυτών, τον οποίο στο τέλος του τετραµήνου υποβάλλουν 
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στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για να τον λάβει υπόψη του κατά την ατοµική 
βαθµολόγηση των µελών. 
δ. Η συνεργασία των µελών κάθε οµάδας εντός της τάξης: Για να διασφαλισθεί ο 
συλλογικός χαρακτήρας της εργασίας, τα µέλη και οι υποοµάδες προσκοµίζουν 
στην οµάδα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και τις προεργασίες τους και 
αλληλοενηµερώνονται κατάλληλα. Η αλληλοενηµέρωση αφορά στο περιεχόµενο 
των υπο-θεµάτων, στις διαδικασίες των ερευνών πεδίου, στα ερευνητικά εργαλεία 
και στα προβλήµατα που αντιµετώπισαν, καθώς και στους τρόπους της επίλυσής 
τους. Η σύνθεση των υποθεµάτων σε µια ενιαία και συνεκτική ενότητα θα γίνεται 
σταδιακά και µεθοδικά, κυρίως µε την αναζήτηση κοινών τόπων, αλληλουχιών και 
σχέσεων αιτιότητας, προκειµένου να προκύψει µια συνολική έκθεση της 
Ερευνητικής Εργασίας µε εσωτερική συνοχή. Ιδιαίτερα πρέπει να απασχολήσει την 
οµάδα η προετοιµασία για τη συνεργασία της µε την οµάδα του άλλου υπο- 
θέµατος και η αξιοποίηση του κοινού προϊόντος. Οι διεργασίες που θα συνθέτουν 
τα υπο-θέµατα χρειάζεται να γίνονται στο πλαίσιο του τρίωρου, µέσα στην τάξη, 
προκειµένου να διασφαλίζεται η συνεργασία όλων των µελών και η παραγωγή ενός 
γνήσια συνεργατικού προϊόντος, που θα είναι έργο των µαθητών και της εποπτείας 
των εκπαιδευτικών. Ο όρος αυτός αφορά σε όλα τα εναλλακτικά σχήµατα. 
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1ο Υπο-θέµα 
1η Οµάδα & 
Υποοµάδες 
1 
2 
3 
4 
2ο Υπο-θέµα 
2η Οµάδα & 
Υποοµάδες 
1 
2 
3 
4 
1ο Υπο-θέµα 
3η Οµάδα & 
Υποοµάδες 
1 
2 
3 
4 
2ο Υπο-θέµα 
4η Οµάδα & 
Υποοµάδες 
1 
2 
3 
4 
Περιεχόµενο Φακέλου Οµάδας: 
α. έκθεση Ερευνητικής Εργασίας 
για υπο-θέµα οµάδας και για τον 
«κοινό τόπο» των δύο υπο-θεµάτων. 
β. επιµέρους έρευνες, 
αποτελέσµατα, κριτική ερµηνεία 
γ. το τέχνηµα (εάν υπάρχει) 
γ. συµπληρωµατικά στοιχεία 
3ο Σχήµα: Επιµερισµός θέµατος σε δύο υπο-θέµατα και ανάθεσή τους σε ζεύγη οµάδων 
ε. Οι σχέσεις κάθε οµάδας µε τις υπόλοιπες: Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το 
παρόν σχήµα προβλέπει στενή συνεργασία των οµάδων ανά δύο, προκειµένου να 
διερευνήσουν τα σηµεία επαφής που προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδοµένα των 
δύο υποθεµάτων. Τα σηµεία διασύνδεσης των δύο υπο-θεµάτων, µετά την δι- 
οµαδική συνεργασία, τα εντάσσει κάθε οµάδα µε τον δικό της τρόπο ως τελευταία 
ενότητα στην ερευνητική έκθεσή της. Η συνεργασία µεταξύ δύο οµάδων αποτελεί 
το χαρακτηριστικό γνώρισµα του σχήµατος αυτού και χρειάζεται να γίνεται στο 
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πλαίσιο του τρίωρου, µέσα στην τάξη, προκειµένου να διασφαλίζεται η εργασία, ως 
«συνεργατικό προϊόν». Ο όρος αυτός αφορά σε όλα τα εναλλακτικά σχήµατα. 
στ. Προκαταρτική παρουσίαση εργασιών στην ολοµέλεια των οµάδων: Προς το 
τέλος του τετραµήνου και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συλλογής και 
επεξεργασίας των δεδοµένων, οι οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην 
ολοµέλεια, προκειµένου να λάβουν τις πρώτες ανατροφοδοτήσεις από τις 
υπόλοιπες οµάδες. Οι ερωτήσεις, κρίσεις και προτάσεις των άλλων οµάδων 
λειτουργούν ανατροφοδοτικά και προετοιµάζουν τις οµάδες για την επίσηµη 
παρουσίασή τους στο τέλος του τετραµήνου. Οι εργασίες των συνεργαζόµενων 
οµάδων παρουσιάζονται διαδοχικά, για να είναι εύκολο στις οµάδες να 
παρουσιάσουν στην ολοµέλεια τα σηµεία επαφής των δύο υπο-θεµάτων. 
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ζ. Φάκελος Ερευνητικής εργασίας: Οι οµάδες ολοκληρώνουν τον φάκελο της 
ερευνητικής εργασίας τους, που θα εµπεριέχει: (1) τη γραπτή «Έκθεση της 
Ερευνητικής Εργασίας», που θα προσεγγίζει περιγραφικά, ερµηνευτικά και κριτικά 
όλες τις διαστάσεις του θέµατός τους, εντάσσοντας, όµως, και εκείνα τα στοιχεία 
από τις εργασίες των υπόλοιπων οµάδων που κρίνουν, ότι σχετίζονται και µε το 
δικό τους υπο-θέµα, (2) τις επιµέρους έρευνες πεδίου που πραγµατοποιήθηκαν µε 
τα αποτελέσµατά τους και την κριτική τους ερµηνεία, (3) το τέχνηµα (π.χ. 
εφαρµογή, ιστότοπος, συσκευή) που πιθανόν εκπόνησαν και (δ) συµπληρωµατικά 
στοιχεία, όπως βίντεο, φωτογραφίες, αφίσες, φυλλάδια, φωτογραφίες κατασκευών 
ή καλλιτεχνικών έργων που δηµιούργησαν κ.α. 
η. Παρουσίαση οµαδικών εργασιών στην ειδική ηµερίδα: Στο τέλος του 
τετραµήνου, το Λύκειο οργανώνει ηµερίδα, όπου οι µαθητές και οι µαθήτριες των 
«Τµηµάτων Ενδιαφέροντος» παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα, στους 
εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε µέλη της τοπικής κοινότητας τις εργασίες τους 
και µετά ακολουθεί σχετική συζήτηση. Η συνολική παρουσίαση της Ερευνητικής 
Εργασίας, ο λόγος των µαθητών και η συµµετοχή τους στη συζήτηση µε σκέψεις, 
επιχειρήµατα, ερωτήµατα. απαντήσεις και απόψεις θα αποτελέσουν ένα επιπλέον 
στοιχείο για την αξιολόγηση των οµάδων και των µελών της. 
θ. Αξιολόγηση Οµάδας και µελών: Η αξιολόγηση του οµαδικού έργου γίνεται µε 
βάση τον φάκελο της οµάδας και στη συνέχεια καθορίζεται και ο ατοµικός βαθµός 
των µελών. Η αξιολόγηση του φακέλου και της ατοµικής συµβολής των µελών 
γίνεται σε τοµείς και µε κριτήρια και διαδικασίες που αναφέρουµε παρακάτω. 
∆. 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(Πρόταση Κων. Σχίζα) 
α. Συνεδριάσεις της ολοµέλειας του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος»: Κατά την έναρξη, 
αλλά και κατά διαστήµατα, όταν η ανάγκη το επιβάλλει, ο εκπαιδευτικός 
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οργανώνει συνεδρίες Ολοµέλειας του Τµήµατος Ενδιαφέροντος, για να συζητήσουν 
κοινά ζητήµατα, όπως είναι η τελική διαµόρφωση του θέµατος, των υπο-θεµάτων 
και των ερωτηµάτων, ο χωρισµός των µαθητών σε οµάδες, ο τετράµηνος 
προγραµµατισµός των οµάδων, οι τρόποι επιλογής, διαµόρφωσης και αξιοποίησης 
των πηγών και των εργαλείων για τη συλλογή δεδοµένων και την επεξεργασία τους 
και η επίλυση προβληµάτων λειτουργικότητας της οµάδας. 
β. Το έργο των µαθητών και των µαθητριών του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος»: 
Αυτό το σχήµα Ερευνητικής Εργασίας δε διακρίνει το θέµα σε υποθέµατα. Αντίθετα, 
το προσεγγίζει στη συνολική του θεώρηση, δοµή και θεµελίωση, µέσω τεσσάρων 
φάσεων. Έτσι, οι µαθητές και οι µαθήτριες -µετά τη συγκρότησή τους σε τρεις 
οµάδες- συνεργάζονται προκειµένου να διατρέξουν παράλληλα όλες τις φάσεις της 
εξέλιξης της Ερευνητικής Εργασίας. Ενώ, σε τακτά διαστήµατα α) παρουσιάζουν 
στην ολοµέλεια τις σκέψεις, τις «µαρτυρίες», τα συµπεράσµατα και τις ερµηνείες 
που συνθέτουν το νόηµα κάθε φάσης β) παρακολουθούν τις παρουσιάσεις των 
άλλων και γ) συνοµιλούν, προκειµένου να αναζητήσουν ένα νέο, περισσότερο 
διεισδυτικό νόηµα και να συνεχίσουν στην επόµενη φάση. 
Έργο, λοιπόν, των µαθητών και των µαθητριών του «Τµήµατος 
Ενδιαφέροντος» είναι να δηµιουργήσουν -µέσω επαναλαµβανόµενων συνοµιλιών 
στις τρεις οµάδες και στην ολοµέλεια- την πλούσια «εικόνα» του ζητήµατος που 
πραγµατεύονται, προκειµένου να το ερµηνεύσουν κριτικά και αυτοκριτικά και να 
προτείνουν δηµιουργικές δράσεις και παρεµβάσεις. Στη δηµιουργία αυτής της 
πλούσιας «εικόνας» συνεργούν οι πολλές πρωτογενείς έρευνες πεδίου που κάνουν 
οι µαθητές και οι µαθήτριες. 
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Το έργο του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος» θα συγκεντρώνεται σε έναν 
φάκελο, όπου ο περιγραφικός, ερµηνευτικός και κριτικός λόγος των µαθητών και 
των µαθητριών -αποτέλεσµα επαναδροµικών συνοµιλιών και διαβουλεύσεων στις 
οµάδες και στην ολοµέλεια- θα αγκαλιάζει το θέµα, χωρίς να το κατατέµνει σε 
µέρη που αδυνατούν να επανασυνδεθούν. 
Αν, για παράδειγµα η Ερευνητική Εργασία έχει ως θέµα «Το Αυτοκίνητο, 
χρήσεις, καταχρήσεις και κρίσεις», τότε οι τρεις οµάδες θα δουλέψουν, παράλληλα, 
πάνω σε δραστηριότητες, οι οποίες θα εξελίσσονται σταδιακά και µεθοδικά µέσα 
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από τέσσερις φάσεις1: α) θα ξεκινούν από την Πρώτη Φάση -«Εγώ και τα 
τροχοφόρα»-, κατά την οποία οι µαθητές και οι µαθήτριες τοποθετούν τον εαυτό 
τους στο θέµα, β) θα συνεχίζουν στη ∆εύτερη -«Τα τροχοφόρα και οι 
µετακινούµενοι στην πόλη»-, κατά την οποία το θέµα αποκτά τις χωρικές 
συντεταγµένες της πόλης των µαθητών και µαθητριών και συνδέεται µε τη ζωή των 
ίδιων και των συµπολιτών τους, γ) θα προχωρούν στην Τρίτη Φάση -«Η πολιτική 
γύρω από τα τροχοφόρα»-, κατά την οποία έρχονται στο προσκήνιο οι κρατικές 
δραστηριότητες που διασφαλίζουν τη µεταφορική λειτουργία της πόλης, ως 
δηµόσιο αγαθό και δ) θα ολοκληρώνονται µε την Τέταρτη -«Κριτική και αυτοκριτική 
προσέγγιση-οι Άλλοι, Προτάσεις, ∆ράσεις»-, κατά την οποία οι µαθητές και οι 
µαθήτριες θα εκφέρουν κριτικό λόγο για τα τεκταινόµενα σε τοπικό, εθνικό, 
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο και αυτοκριτικό λόγο απέναντι στις δικές τους 
επιλογές και στα δικά τους πρότυπα, ενώ, ταυτόχρονα, θα στρέφουν το βλέµµα 
τους, στους «άλλους», στους θιγόµενους, σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης. 
γ. Οι οµάδες και οι ρόλοι των µελών τους: Οι µαθητές και οι µαθήτριες κάθε 
«Τµήµατος Ενδιαφέροντος» θα χωριστούν σε τρεις οµάδες εργασίας. Ο χωρισµός 
των µαθητών και των µαθητριών, µπορεί να γίνει µε έναν «παιγνιώδη» τρόπο. Για 
παράδειγµα, θα µπορούσαν οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν την Ερευνητική 
Εργασία, να αποτυπώσουν σε καρτελάκια τρία διαφορετικά µεταξύ τους σκίτσα 
-σχετικά µε το θέµα- και να τα µοιράσουν τυχαία στα παιδιά, φροντίζοντας να 
δηµιουργηθούν τρεις «ισοδύναµες», αριθµητικά, οµάδες. Οι οµάδες εργασίας θα 
διατηρούν τη σύνθεσή τους σε όλη τη διάρκεια της εργασίας, θα µπορούν να 
επιλέξουν ένα «όνοµα» κάθε µία και να υιοθετήσουν ένα σύµβολο δικής τους 
έµπνευσης. Ο κεντρικός ρόλος των µαθητών και των µαθητριών στις οµάδες είναι ο 
ρόλος των συνοµιλητών, προκειµένου να διαµορφωθεί ένας συνεργατικός λόγος. Σ’ 
αυτόν το ρόλο χρειάζεται να ασκηθούν συνειδητά και µεθοδικά όλοι οι µαθητές και 
όλες οι µαθήτριες του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος». 
δ. Η συνεργασία των µελών κάθε οµάδας: Όλες οι οµάδες συνεργάζονται µε βάση 
κοινό «πλαίσιο προβληµατισµού» κάθε φορά, κοινά παιδαγωγικά υλικά 
1 Σχίζα, 2008α, Συστηµική Σκέψη και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθήνα, Χρ. ∆αρδανός, Σχίζα, 
2008β, E.Book, Η 
Συστηµική του Παρατηρητή σε τέσσερις φάσεις, ΚΠΕ Λαυρίου 
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(καρτελάκια, clip art, εικονίδια), κείµενα, ερωτηµατολόγια, κοινούς οδηγούς 
συνέντευξης και κοινά φύλλα εργασίας για την έρευνα πεδίου. Έτσι, κάθε ζήτηµα, 
ερώτηµα, προβληµατισµός ή δηµιούργηµα, γίνεται αντικείµενο διαλόγου και 
διαβούλευσης, για να οδηγήσει άλλοτε σε ένα ολοκληρωµένο «τέχνηµα»- 
τοιχογραφία του θέµατος που πραγµατεύεται και αποτυπώνει οπτικά τη φάση 
εξέλιξης της Ερευνητικής Εργασίας, άλλοτε σε ένα συνοπτικό κείµενο που 
διασαφηνίζει τα ζητήµατα, τα ερωτήµατα, τους προβληµατισµούς, άλλοτε στην 
ολοκληρωµένη παρουσίαση µιας διδακτικής τεχνικής (παιχνίδι ρόλων, 
εννοιολογικός χάρτης, διαλογική αντιπαράθεση) και άλλοτε σε κοινωνική δράση. 
Αν, ωστόσο, υπάρχουν ερωτηµατολόγια ή φύλλα εργασίας για έρευνες πεδίου, τα 
οποία περιλαµβάνουν πολλές παραµέτρους ή κατηγορίες, τότε οι εργασίες πεδίου, 
η επεξεργασία τους και η δηµιουργία πινάκων και γραφηµάτων, θα γίνεται από 
οµάδες δύο, τριών ή τεσσάρων παιδιών της οµάδας. Η ερµηνεία, όµως, των 
αποτελεσµάτων θα γίνεται στις οµάδες και θα καταλήγει σε ένα συνοπτικό κείµενο 
(το κείµενο της οµάδας). Κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και, πάντως, µετά την 
ολοκλήρωση κάθε φάσης, όλα τα συνεργατικά δηµιουργήµατα των οµάδων 
παρουσιάζονται στην Ολοµέλεια. 
ε. Οι σχέσεις κάθε οµάδας µε υπόλοιπες: Η σχέση κάθε οµάδας τις υπόλοιπες 
αποτελεί στοιχείο αναπόσπαστο αυτού του σχήµατος. Και, αυτό, διότι όλες οι 
οµάδες από κοινού σε ολοµέλεια, µέσω των επαναλαµβανόµενων διαλόγων και 
διαβουλεύσεων σε διευρυµένη κλίµακα συνοµιλητών, συγκροτούν αυτό που 
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αποκαλούµε συνεργατική µάθηση, ενώ, ταυτόχρονα, οικοδοµούν (στο ίδιο το πεδίο 
του διδάσκω-µαθαίνω) τη σχέση του µαθητή µε τον «άλλο»-συµµαθητή, 
συµµαθήτρια. Με την παρουσίαση όλων των δηµιουργηµάτων στην ολοµέλεια και 
µε τους νέους περισσότερο διεισδυτικούς διαλόγους: α) θα αποκτούν όλα τα παιδιά 
µια συνολική αντίληψη της έρευνας και β) θα συγκροτείται ο «τελικός» λόγος της 
ολοµέλειας για το ερευνώµενο ζήτηµα, µε ένα νέο, αναθεωρηµένο και περισσότερο 
«ώριµο» (εννοιολογικά και εκφραστικά) κείµενο. Με τον ίδιο τρόπο, θα 
συνεργάζονται οι οµάδες στον Η/Υ και θα οργανώνονται οι ολοµέλειες είτε µε τη 
βοήθεια ενός διαδραστικού πίνακα (αν υπάρχει) ή ενός προβολέα και µιας οθόνης. 
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στ. Η προκαταρτική παρουσίαση των εργασιών στην ολοµέλεια: Η προκαταρτική 
παρουσίαση των εργασιών στην ολοµέλεια, τουλάχιστον σ’ αυτό το σχήµα, θα είχε 
σηµασία για τον εκπαιδευτικό, προκειµένου να έχει µια επιπλέον µαρτυρία για να 
αξιολογήσει το συνεργατικό χαρακτήρα της Ερευνητικής Εργασίας. 
ζ. Ο Φάκελος της Ερευνητικής Εργασίας: Από τον τρόπο µε τον οποίο περιγράψαµε 
τη λειτουργία των οµάδων και τη σχέση τους µε την ολοµέλεια, γίνεται φανερό, ότι 
στο πλαίσιο αυτού του σχήµατος της Ερευνητικής Εργασίας, προκύπτει ένας 
Φάκελος, ο οποίος: α) θα περιλαµβάνει τα δηµιουργήµατα (τεχνήµατα, πίνακες, 
γραφήµατα, ερµηνευτικά κείµενα) των οµάδων και της ολοµέλειας και β) θα έχει 
άλλοτε µορφή ηλεκτρονική, µε βάση ένα action power point (Ερευνητικές Εργασίες: 
Αυτοκίνητο, Κινητό Τηλέφωνο) άλλοτε έντυπη ( Εργασίες: Μόδα, Γεωργία). 
η. Η παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών σε ειδική ηµερίδα: Στο τέλος του 
τετραµήνου, το Λύκειο οργανώνει ηµερίδα, όπου οι µαθητές και οι µαθήτριες των 
«Τµηµάτων Ενδιαφέροντος» παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα, στους 
εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε µέλη της τοπικής κοινότητας, τις εργασίες τους 
και µετά ακολουθεί σχετική συζήτηση. Η συνολική παρουσίαση της Ερευνητικής 
Εργασίας, ο λόγος των µαθητών και η συµµετοχή τους στη συζήτηση µε σκέψεις, 
επιχειρήµατα, ερωτήµατα, απαντήσεις και απόψεις, θα αποτελέσουν ένα επιπλέον 
στοιχείο για την αξιολόγηση των οµάδων και των µελών της. 
θ. Η αξιολόγηση: 
Α) Βαθµός από την Ερευνητική Εργασία, µε βάση την «οµαδοσυνεργατικότητα». 
Ο Φάκελος που θα καταθέσει το «Τµήµα Ενδιαφέροντος» αυτού του σχήµατος, θα 
αξιολογείται ως συλλογικό δηµιούργηµα και θα δίνει σε κάθε µαθητή και κάθε 
µαθήτρια τον βαθµό που του/της αναλογεί και θα προκύπτει από τις παρατηρήσεις 
των εκπαιδευτικών που θα το αναλάβουν. Οι παρατηρήσεις τους θα αφορούν: 
α) στη συµµετοχή των παιδιών στη λειτουργία των οµάδων 
β) στην ποιότητα των δηµιουργηµάτων τους στα χαρτόνια εργασίας 
γ) στην ερµηνεία και τον σχολιασµό κειµένων 
δ) στη συλλογή, επεξεργασία, παρουσίαση και ερµηνεία των εργασιών πεδίου και 
ε) στη συµµετοχή τους στις ολοµέλειες µε σκέψεις, ιδέες και προβληµατισµούς 
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στ) στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα εξελίσσουν την Ερευνητική Εργασία. 
Στη βαθµολογία της Ερευνητικής Εργασίας, µε βάση την «οµαδοσυνεργατικότητα», 
θα συνεκτιµάται και η τελική παρουσίασή της. 
Β) Βαθµός µε βάση τις «ατοµικές» ερευνητικές πρωτοβουλίες. 
Ο κεντρικός σχεδιασµός της Ερευνητικής Εργασίας έχει κατά βάση 
«οµαδοσυνεργατικό» χαρακτήρα. Με αυτήν την έννοια, δεν µπορούν να γίνουν 
εργασίες απ’ όπου θα προκύπτει η ατοµική αξιολόγηση, πριν ολοκληρωθεί το 
εγχείρηµα, αφού όλες οι οµάδες δουλεύουν µε κοινό «πλαίσιο προβληµατισµού» ή 
κοινά ερευνητικά ερωτήµατα». Μετά την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος, όµως, τα 
παιδιά: α) θα έχουν εξοικειωθεί µε τον βηµατισµό «ξεκινώ από ένα πλαίσιο 
προβληµατισµού, αναζητώ πρωτογενείς πληροφορίες ή αναλύω το περιεχόµενο 
κειµένων, οργανώνω τις πληροφορίες ή τα νοήµατα (διακρίνω, κατηγοριοποιώ, 
ιεραρχώ), εξάγω συµπεράσµατα και τα ερµηνεύω κριτικά» και β) θα έχουν 
δουλέψει σε δραστηριότητες που εµπλέκουν τις Φυσικές Επιστήµες και τα 
Μαθηµατικά, τις Κοινωνικές Επιστήµες και τη Γλώσσα, την Τεχνολογία και τις 
Τέχνες, ασκώντας και αναπτύσσοντας πολλές και διαφορετικές ικανότητες 
δεξιότητες και ταλέντα. Με αυτήν την έννοια, τα παιδιά θα είναι σε θέση να 
επιλέξουν, µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, ένα δικό τους µικρό και απλό 
«πλαίσιο προβληµατισµού» (συµβατό µε τα ενδιαφέροντά τους) και να 
προχωρήσουν σε µικρές, απλές και πρωτότυπες «Ερευνητικές Εργασίες» είτε µόνα 
τους είτε σε οµάδες δύο, τριών ή τεσσάρων ατόµων. 
Οι ερευνητικές αυτές εργασίες θα µπορούν: 
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α) να κινούνται σε όποιο από τα πεδία διέτρεξε ο κεντρικός σχεδιασµός και η 
υλοποίηση της Ερευνητικής Εργασίας και 
β) να εκφράζονται σε όποια µορφή και µε όποιο µέσο επιθυµούν οι έφηβοι και οι 
έφηβες ερευνητές και ερευνήτριες. 
Έτσι, κάθε παιδί, από µόνο του ή από κοινού µε ένα, δυο ή τρία άλλα, θα 
καταθέτουν έναν ακόµα Φάκελο, ο οποίος θα βαθµολογείται από τους 
εκπαιδευτικούς. 
Περιεχόµενο Οµαδικού Φακέλου: 
α) Έκθεση Ερευνητικής Εργασίας σε ηλεκτρονική 
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(action power point) ή/και έντυπη µορφή µε όλα τα δηµιουργήµατα των παιδιών 
β) επιµέρους έρευνες, αποτελέσµατα, κριτική ερµηνεία 
Περιεχόµενο Ατοµικού Φακέλου: 
Έκθεση πρωτότυπης έρευνας 
σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή 
4ο Σχήµα: Το θέµα προσεγγίζεται µέσω ενός κριτικά ερµηνευτικού κύκλου από 
τρεις οµάδες και την ολοµέλειά τους (Πρόταση Κων. Σχίζα) 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΧΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ, ΚΡΙΣΕΙΣ» 
1) Να µελετηθούν τα πρακτικά της Βουλής που αφορούν σε ερωτήσεις-επερωτήσεις αναφορικά µε 
την οδική ασφάλεια και να γίνει κριτική πάνω σ’ αυτές και στην πορεία τους προς αλλαγές- 
βελτιώσεις νοµοθετικών διατάξεων. 
2) Να συγκεντρωθούν «ζωντανές» µαρτυρίες για τον τρόπο µετακίνησης των πολιτών και να 
δηµιουργηθεί ένα βίντεο που θα τις παρουσιάζει µε κριτικό τρόπο και µε σκωπτική διάθεση, 
επενδυµένο µε ήχους και σχόλια. 
3) Να δηµιουργηθεί ένα φωτογραφικό άλµπουµ µε µουσική και σχόλια που θα περιγράφει και θα 
τοποθετείται κριτικά απέναντι στην αδιαφορία των αρτιµελών προς τους ανθρώπους µε αναπηρίες. 
5) Να δηµιουργηθεί ένα «καρτούν» που θα παρουσιάζει τη συνδροµή του αυτοκινήτου στο 
φαινόµενο του θερµοκηπίου µε σκίτσα που θα ετοιµάσουν οι ερευνητές και οι ερευνήτριες. 
6) Θέµα που θα προκύψει από τους µαθητές και τις µαθήτριες 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ» 
1) Να µελετηθούν οι διάφοροι τρόποι αποτύπωσης του Περιοδικού Συστήµατος και να δηµιουργηθεί 
ένας νέος, ο οποίος θα διατηρεί τα επιστηµονικά δεδοµένα και θα εισάγει ευφάνταστες ιδέες για το 
«πώς» θα γίνει κατανοητή η κατάταξη και οµαδοποίηση των χηµικών στοιχείων που τον συγκροτούν 
και να εντοπίζονται αυτά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των κινητών τηλεφώνων. 
2) Να µελετηθούν οι διαφηµίσεις των κινητών τηλεφώνων και της κινητής τηλεφωνίας και να 
ερευνηθεί ο έµµεσος τρόπος µε τον οποίο προωθείται το µήνυµά τους. 
3) Να αναζητηθούν και να προσεγγιστούν κριτικά δυο αντικρουόµενες έρευνες που αφορούν στη 
«γλώσσα των µηνυµάτων» στα κινητά τηλέφωνα. 
4) Να µελετηθεί διεξοδικά η «καρδιά» του κινητού τηλεφώνου και να δηµιουργηθεί ένα «manual» 
σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. 
5) Να δηµιουργηθεί µια αφίσα µε µηνύµατα για την παιδική εργασία στα ορυχεία -απ’ όπου 
προέρχονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή των κινητών τηλεφώνων- σε όλες τις γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Επιπλέον, να δοθεί η αφίσα στο Τµήµα 
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Ενδιαφέροντος που υλοποιεί την Ερευνητική Εργασία «Μαθηµατικά Μοντέλα», προκειµένου να 
µελετηθεί (cross research) 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΙΙΙ. Φάσεις ∆ιερεύνησης και Χρονοδιάγραµµα Εργασίας των Οµάδων 
Για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος, είναι απολύτως αναγκαίο να γίνει σαφές 
στις οµάδες ποιες φάσεις διερεύνησης θα ακολουθήσουν και µέσα σε ποια 
χρονοδιαγράµµατα. Οι φάσεις και το περιεχόµενό τους ποικίλουν ανάλογα µε τη 
φύση και τους σκοπούς της Ερευνητικής Εργασίας (βλ. Ματσαγγούρας 2000: 156, 
2004: 262) και, κυρίως, ανάλογα µε το οµαδοσυνεργατικό σχήµα που ακολουθεί η 
οµάδα. Σε γενικές γραµµές, όµως, µπορούµε να πούµε ότι είναι οι παρακάτω, που 
συγκροτούν σε ενιαία διδακτική προσέγγιση (α) τις φάσεις της ερευνητικής 
διαδικασίας, όπως είναι η διατύπωση του προβλήµατος, η συλλογή και η 
επεξεργασία των δεδοµένων, η διατύπωση και ο σχολιασµός των συµπερασµάτων, 
και (β) τις φάσεις οργάνωσης και διεξαγωγής των κοινωνικών δράσεων για 
συγκεκριµένο έργο, όπως είναι η διατύπωση του κοινού σκοπού, ο 
προγραµµατισµός των δράσεων και η κατανοµή ρόλων, η υλοποίηση του έργου, οι 
ενδο-οµαδικές συζητήσεις για τη λειτουργικότητα της οµάδας και οι δι-οµαδικές 
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σχέσεις και συνεργασίες σε επίπεδο Ολοµέλειας όλων των µαθητών της τάξης. 
Αυτός ο συνδυασµός κοινωνικού και ακαδηµαϊκού τοποθετεί τους µαθητές µέσα 
στην κοινωνική διαδικασία που παράγει και (δια-)πραγµατεύεται τη γνώση, όπως ο 
Η. Thelen και πολλοί µεταγενέστεροι ειδικού τονίζουν (βλ. και Joyce, Weil and 
Calhoun 2008). 
Α. Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραµµατισµός στην Ολοµέλεια του Τµήµατος 
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Ρόλος εκπαιδευτικού: ∆ηµιουργεί ή/και διευρύνει τα ενδιαφέροντα των µαθητών για 
τη διερεύνηση θεµάτων, διευκολύνει πρώτη ενηµέρωση µαθητών επί του θέµατος και 
συνδιαµορφώνει µαζί τους τον σκοπό και τις διαστάσεις του θέµατος και τα κεντρικά 
ερωτήµατα για κάθε διάσταση. 
Ρόλος µελών οµάδας: Προβληµατίζονται επί του θέµατος, αναζητούν πρώτες 
πληροφορίες για το θέµα, συνδιαµορφώνουν σκοπό θέµατος και διατυπώνουν τα 
αρχικά τους ερωτήµατα. 
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει ιδέες και πληροφορίες 
Περιβάλλον ΤΠΕ: Οι πληροφορίες καταγράφονται και αναλύονται (π.χ. Diigo) 
Τα Τµήµατα Ενδιαφέροντος, που απαρτίζονται από µαθητές που επέλεξαν 
συγκεκριµένο θέµα, επιβάλλεται να πραγµατοποιούν συναντήσεις Ολοµέλειας µε 
τη συµµετοχή όλων των οµάδων τους, για να συζητήσουν τον προγραµµατισµό 
τους, τις µεθόδους, τα µέσα, τις πηγές αναζήτησης δεδοµένων και τις διαδικασίες 
της έρευνας, αλλά και τρόπους αντιµετώπισης δυσλειτουργιών των οµάδων. 
Ειδικότερα, όµως, στην πρώτη Ολοµέλειά τους επιβάλλεται να συζητήσουν κατά 
προτεραιότητα τέσσερα ζητήµατα: (α) το θέµα και ο σκοπός της Ερευνητικής 
Εργασίας τους, το οποίο πρέπει να εξειδικεύσουν σε επιµέρους υπο-θέµατα µε 
κεντρικά ερευνητικά ερωτήµατα και στόχους σχετιζόµενους τόσο µε τα 
ενδιαφέροντα των µαθητών και εκπαιδευτικών όσο και µε το περιεχόµενο των 
εµπλεκοµένων µαθηµάτων, και δραστηριότητες και µέσα επίτευξης των στόχων, (β) 
το ζήτηµα της συγκρότησης των µαθητών σε οµάδες και της κατανοµής του 
θέµατος στις οµάδες σύµφωνα µε τα τέσσερα εναλλακτικά σχήµατα ή παραλλαγή 
τους, (γ) το ζήτηµα του γενικού προγραµµατισµού των δράσεων και του 
καθορισµού των χρονοδιαγραµµάτων µέσα στα οποία πρέπει να υλοποιηθούν οι 
δράσεις και να ολοκληρωθεί το έργο και (δ) το ζήτηµα των κριτηρίων και των 
διαδικασιών αξιολόγησης του συλλογικού έργου και της ατοµικής συµβολής κάθε 
µέλους τόσο στο περιεχόµενο του έργου όσο και στη λειτουργικότητα της οµάδας. 
Λόγω της κρισιµότητας αυτής της φάσης, θα ήταν σκόπιµο εάν δεν επαρκέσει ο 
χρόνος µιας Ολοµέλειας, να γίνει και δεύτερη. 
Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι µαθητές πρέπει πριν την Ολοµέλεια και µεταξύ 
των δύο Ολοµελειών να αναζητήσουν, µε την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, τις 
πρώτες πληροφορίες για το θέµα, ώστε να είναι έτοιµοι να συµµετάσχουν στον 
προσδιορισµό του σκοπού της εργασίας και στον καθορισµό των κεντρικών 
διαστάσεων (υπο-θεµάτων) και στη συνδιαµόρφωση βασικών ερωτηµάτων που 
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προωθούν τη βαθύτερη γνώση των µαθητών και τους βοηθούν να κατανοήσουν 
φαινόµενα και καταστάσεις και να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους γι΄αυτά (βλ . 
Puntambekar, Stylianou and Goldstein 2007:100). Συνήθως, οι µαθητές καλούνται 
να διατυπώσουν ερωτήµατα µε τη διαδικασία της ιδεοθύελλας, τις οποίες στη 
συνέχεια ταξινοµούν και συνθέτουν σε κεντρικές ερωτήσεις, µε τη συµβολή και των 
εκπαιδευτικών, που εµπλουτίζουν και διευρύνουν τις µαθητικές προτάσεις. 
Προς διευκόλυνση του πρώτου ζητήµατος, που το θεωρούµε θεµελιώδες, 
επισηµαίνουµε τα παρακάτω σχετικά µε τον τίτλο και τον υπότιτλο, την 
επιστηµονική ταυτότητα και τη διερευνητική προσέγγιση της Ερευνητικής 
Εργασίας. 
1. Τίτλος και Υπότιτλος 
Ο κεντρικός τίτλος της Ερευνητικής Εργασίας µπορεί να διατυπωθεί µε 
διαφορετικούς τρόπους, που δεν είναι εξίσου πρόσφοροι, διότι δεν προσδιορίζουν 
µε την ίδια σαφήνεια το θέµα και τον σκοπό της έρευνας. Ο πρώτος τρόπος απλώς 
ορίζει το θέµα, ο δεύτερος τρόπος προβαίνει σε µια διαπιστωτική δήλωση 
κυρίαρχης ιδέας και ο τρίτος διατυπώνει το θέµα µε τη µορφή κεντρικού 
ερωτήµατος, όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγµατα: 
1. ∆ήλωση Θέµατος: «Εκπαίδευση και Φτώχεια» ή «Τα Μοτίβα στη Φύση και στην 
Τέχνη» 
2. ∆ήλωση Κυρίαρχης Ιδέας Θέµατος: «Η Εκπαίδευση Καταπολεµά τη Φτώχεια» 
«Τα Μοτίβα της Φύσης ως Επιλογή Οικονοµίας» 
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3. ∆ιατύπωση Κεντρικού Ερωτήµατος Θέµατος: «Συµβάλλει η Εκπαίδευση στην 
Καταπολέµηση της Φτώχειας και πώς;», «Ποια Μοτίβα και Γιατί Κυριαρχούν στη 
Φύση;». 
Από τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους, προτιµότεροι είναι ο δεύτερος και ο 
τρίτος. Ο δεύτερος, διότι ενσωµατώνει στη διατύπωση του θέµατος και την 
κεντρική ιδέα που πρέπει να διέπει όλα τα υπο-θέµατα, τα ερωτήµατα και τις 
δραστηριότητες. Με την ενσωµάτωση της κεντρικής ιδέας στην πραγµατικότητα 
προσδιορίζεται ο κεντρικός σκοπός της έρευνας, που είναι η ανάδειξη του ρόλου 
που παίζει η εκπαίδευση στην καταπολέµηση της φτώχειας. Ο τρίτος τρόπος 
διατύπωσης είναι επίσης ενδιαφέρων, διότι µε τη µορφή της ερώτησης δηλώνει και 
το θέµα και τον σκοπό της ερευνητικής εργασίας και, ταυτόχρονα, λειτουργεί ως 
άξονας εσωτερικής συνοχής στην Ερευνητική Εργασία. 
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Οι υπότιτλοι δηλώνουν την οπτική θεώρησης του θέµατος και µπορεί να 
έχουν τις εξής µορφές: 
1. ∆ίπολα µακρο-εννοιών που δηλώνουν το πλαίσιο της ερευνητικής προσέγγισης 
α. Συνέχεια και Αλλαγή. 
β. Σύγκρουση και Συµφιλίωση ή Αντιθέσεις και Συνθέσεις 
γ. Προσφορά και Ζήτηση. 
δ. ∆οµή και Λειτουργία 
ε. Εξάρτηση και Αυτονοµία 
2. Κεντρική Ιδέα που δηλώνει την εστίαση των ερωτηµάτων και δραστηριοτήτων 
α. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Η τέχνη εκφράζει την εποχή της. 
β. ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισµοί που 
αναπτύσσονται και αλλάζουν. 
γ. ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΗΜΙΑ: Οι έµβιοι οργανισµοί 
αναπτύσσουν στρατηγικές επιβίωσης. 
δ. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ: ∆υνάµεις καταστροφής και δηµιουργίας 
3. Ερώτηµα που δηλώνει το κεντρικό ζητούµενο έρευνας 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ: Ποιες κοινωνικο-οικοµοµικές αλλαγές 
συνέβαλλαν στην εξέλιξή τους; 
Οι τίτλοι των επιµέρους διαστάσεων (υπο-θεµάτων) της Ερευνητικής 
Έκθεσης, που θα συγγράψει η οµάδα και θα εντάξει στον οµαδικό φάκελο για την 
αξιολόγησή της, είναι καλό από διδακτικής πλευράς να υποδηλώνουν την 
επαγωγική διαδικασία µετάβασης από τις άµεσες παρατηρήσεις, τις προσωπικές 
εµπειρίες και τις στάσεις στις γενικές αρχές και γενικεύσεις, όταν πρόκειται για τον 
φυσικό κόσµο, και στις νόρµες, στους θεσµισµένους κανόνες, τα πρότυπα και τις 
αξίες, όταν πρόκειται για τον κοινωνικό κόσµο. 
2. Επιστηµολογική Ταυτότητα 
Όπως και αν διατυπωθούν ο τίτλος και ο υπότιτλος του θέµατος, ο σκοπός τα 
ερωτήµατα και οι δραστηριότητες της Ερευνητικής Εργασίας, πάντα θα υπάρχουν 
συνδέσεις µε τους επιστηµονικούς κλάδους που διδάσκονται στο σχολείο. Έτσι, σε 
κάθε Ερευνητική Εργασία χρειάζεται να επισηµαίνονται οι συνδέσεις και οι 
αναφορές, προκειµένου να µπορούν οι µαθητές να αναγνωρίζουν έννοιες, 
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καταστάσεις ή γεγονότα που µπορεί να αναφέρονται στα σχολικά τους βιβλία µέσα 
στις δραστηριότητες που θα εφαρµόσουν στο πλαίσιο αυτής της καινοτόµου 
παιδαγωγικής δράσης. Για τον σκοπό αυτό, αναγράφονται τα επιστηµονικά πεδία, 
τα επιµέρους µαθήµατα και οι συγκεκριµένες ενότητές τους που εµπλέκονται στη 
διεπιστηµονική µελέτη του θέµατος. Υπενθυµίζουµε ότι οι Ερευνητικές Εργασίες 
πρέπει να συνδέουν άµεσα τα διδασκόµενα µαθήµατα µε καταστάσεις της φυσικής 
και κοινωνικής πραγµατικότητας και η αναφορά των διδασκόµενων µαθηµάτων και 
ενοτήτων βοηθά την ανάδειξη αυτών των διασυνδέσεων. 
3. ∆ιερευνητική Προσέγγιση 
Για τη µελέτη του θέµατος αξιοποιούνται ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι έρευνας 
καθώς και οι τεχνικές που χρησιµοποιούν οι εµπλεκόµενες επιστήµες στη 
διερεύνηση των ζητηµάτων τους. Να επισηµάνουµε ότι στη λογική της 
διερευνητικής προσέγγισης της µάθησης οι µαθητές αναµένεται να λειτουργήσουν 
ως «µικροί ερευνητές», αξιοποιώντας έννοιες, διαδικασίες και µεθοδολογίες που 
έχουν µάθει στο πλαίσιο των διδασκόµενων µαθηµάτων (βλ. Steinberg and 
Kincheloe 1998, Kellett 2005). Αυτή την παιδαγωγική αντίληψη εκφράζει και Το Νέο 
Σχολείο, που σηµειώνει(σελ. 10): Ο Μαθητής γίνεται µικρός «ερευνητής» και 
αποκτά ποιότητα και ταχύτητα στην ανάλυση και στη σκέψη, επάρκεια στη χρήση της 
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ψηφιακής τεχνολογίας ώστε µε κριτική ικανότητα να µπορεί να επιλέγει µέσα από 
την πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων που έχει πλέον στην διάθεση του. 
Έτσι, σε κάθε διάσταση του θέµατος η διερεύνηση λαµβάνει την παρακάτω µορφή 
ή κάποια παρόµοιά της: 
(1) Ερευνητικό ερώτηµα, 
(2) Αναζήτηση πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση του ερωτήµατος, 
(3) ∆ραστηριότητες συλλογής ερευνητικών δεδοµένων και επεξεργασίας τους προς 
απάντηση του ερευνητικού ερωτήµατος, 
4) Συµπέρασµα διερεύνησης και συσχέτισή του µε ερευνητικό ερώτηµα και 
(5) Κριτική αποτίµηση του συµπεράσµατος µε επιστηµονικά, κοινωνικο-πολιτικά και 
ηθικά κριτήρια. 
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Σε αυτό το πλαίσιο µε αφετηρία τα ερευνητικά ερωτήµατα ο βηµατισµός 
κάθε δραστηριότητας θα οδηγεί µεθοδικά και σταδιακά τους µαθητές να συλλέξουν 
µαρτυρίες, να τις αναλύσουν και να τις ερµηνεύσουν κριτικά, να καταλήξουν σε 
συµπεράσµατα και να διαµορφώσουν τεκµηριωµένες θέσεις για τα ερευνητικά 
ερωτήµατα, τις οποίες και να υποστηρίζουν µε βάση τα δεδοµένα τους. Οι 
δραστηριότητες αυτές πρέπει πάντα να ολοκληρώνονται µε την αναζήτηση των 
επιστηµονικών, των κοινωνικών και των ηθικών προεκτάσεων που αναδύονται, οι 
οποίες µε τη σειρά τους θα δίνουν απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά ή θα 
δηµιουργούν νέες προοπτικές θέασής τους. 
Υπενθυµίζουµε ότι ο βαθµός καθοδήγησης της οµάδας από τον 
εκπαιδευτικό µπορεί να ποικίλει και το συνεχές της καθοδήγησης ξεκινάει από τις 
απολύτως ελεγχόµενες µορφές διερεύνησης και ολοκληρώνεται µε τελείως 
ακαθοδήγητες µορφές διερεύνησης, όπως έχουµε ήδη αναφέρει(βλ. Herron 1971, 
Hmelo-Silver, Duncan and Chinn 2007). 
Τέλος, επισηµαίνουµε ότι όποια και να είναι η επιλογή του βαθµού 
καθοδήγησης και του θέµατος της διερεύνησης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
διασφαλίζουν αρµονικά στις οµάδες τη χαρά της µάθησης, την περιέργεια της 
διερεύνησης, τη φαντασία της δηµιουργικότητας και την επιστηµονική µεθοδολογία 
και σκέψη, χωρίς να ενδίδουν στον πειρασµό του ακαδηµαϊσµού. Σε αυτό βοηθάει 
η ένταξη των ενδιαφερόντων των µαθητών στα υπο-θέµατα και στα κεντρικά 
ερωτήµατα και υπο-ερωτήµατα, η διασφάλιση της δυνατότητας να κάνουν οι 
µαθητές επιλογές κατά τη διαδικασία της διερεύνησης και η παροχή της αναγκαίας 
καθοδήγησης και εµψύχωσης των µαθητών από την πλευρά των εκπαιδευτικών. 
Από την άλλη πλευρά, δεν είναι παιδαγωγικά επιτρεπτό να µην ωθούµε 
τους µαθητές µας στη χρήση των εννοιολογικών και µεθοδολογικών εργαλείων που 
τους παρέχουν τα διδασκόµενα µαθήµατα για τη µελέτη των ενδιαφερόντων τους, 
προκειµένου να κάνουµε την εργασία τους εύκολη και περισσότερο «ευχάριστη». Ο 
συνδυασµός ευχάριστου και επιστηµονικού είναι απόλυτα εφικτός(βλ. Tchudi and 
Lafer 1996:29) και η ευκαιρία να δουν οι µαθητές τις προεκτάσεις των µαθηµάτων 
σε αυθεντικές καταστάσεις ζωής και να αξιοποιήσουν τη σχολική γνώση τους για τη 
νοηµατοδότητση και για τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων είναι µοναδική. Σε 
αντίθετη περίπτωση, οι µαθητές µας θα µας ερωτούν σε τι θα τους χρειαστούν αυτά 
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που τους διδάσκουµε και εµείς θα δίνουµε απαντήσεις που δεν τους πείθουν 
πάντοτε. 
Β. ∆εύτερη Φάση: Προγραµµατισµός και Προετοιµασία της Ερευνητικής Οµάδας 
Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει οµάδες στον προγραµµατισµό διαδικασιών και στην 
κατανοµή ρόλων, ελέγχει καταλληλότητα µεθόδων και προτείνει στην οµάδα αρχική 
βιβλιογραφία για βασική ενηµέρωση επί του θέµατος. 
Ρόλος µελών οµάδας: Εξειδικεύουν τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήµατα σε υπο- 
ερωτήµατα, κατανέµουν και αναλαµβάνουν ρόλους, θέτουν χρονοδιαγράµµατα, 
επιλέγουν µεθοδολογικά εργαλεία και πηγές άντλησης δεδοµένων ανοίγουν προσωπικό 
ηµερολόγιο και ατοµικό φάκελο. 
Ρόλος διαδικτύου: Βοηθά στον εµπλουτισµό ερωτηµάτων και στην ανεύρεση 
µεθοδολογικών εργαλείων και πηγών πληροφόρησης για θέµα και ερωτήµατά του. 
Περιβάλλον ΤΠΕ: Βοηθά στην οργάνωση της µεθοδολογίας και στην κατανοµή των 
ρόλων (π.χ. webquest, LAMS <εργαλείο σχεδίασης µαθησιακών δραστηριοτήτων µε 
δυνατότητες συνεργασίας>) 
1. Προγραµµατισµός 
Αναφέραµε ότι στην πρώτη Ολοµέλεια του Τµήµατος γίνεται ο γενικός 
προγραµµατισµός. Αυτό τον γενικό προγραµµατισµό, στη συνέχεια, οι οµάδες στην 
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πρώτη τους συνάντηση τον εξειδικεύουν, διατυπώνοντας υπο-ερωτήµατα στο 
πλαίσιο του σκοπού της εργασίας και των κεντρικών ερωτηµάτων, που καθόρησε η 
Ολοµέλεια. Επίσης, στην πρώτη συνάντηση καθορίζονται ποιο µέλος ή ποια 
υποοµάδα θα αναλάβει τι, µε ποια µεθοδολογικά εργαλεία, ποιες διαδικασίες και 
σε ποια χρονικά πλαίσια θα εργασθούν µέλη, υποοµάδες και η ολοµέλεια της 
οµάδας. Επισηµαίνουµε ότι, µετά τον καθορισµό των φάσεων και δράσεων του 
όλου ερευνητικού εγχειρήµατος, επιβάλλεται η οµάδα να κάνει αναλυτικό χρονικό 
προγραµµατισµό για τις 15 περίπου εβδοµαδιαίες συναντήσεις του τετραµήνου, 
που θα ορίζει ηµεροµηνίες και χρονική διάρκεια δράσεων και τους υπεύθυνους για 
αυτές. Με την αξιοποίηση του Excel τα χρονικά διαστήµατα, οι κρίσιµες 
ηµεροµηνίες του προγραµµατισµού και τα προαπαιτούµενα για κάθε νέα δράση 
µπορούν να πάρουν τη µορφή κατατοπιστικών διαγραµµάτων (flow diagrams). Τον 
οµαδικό προγραµµατισµό εγκρίνουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εποπτεύουν την 
υλοποίησή του. 
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Ένα από τα σπουδαιότερα θέµατα που πρέπει να συζητήσει και να 
αποφασίσει σε αυτή τη φάση η οµάδα είναι το θέµα των πρωτογενών και 
δευτερογενών πηγών, στις οποίες θα ανατρέξουν για τη συλλογή δεδοµένων. Στις 
πρωτογενείς πηγές συγκαταλέγονται το αρχειακό υλικό, οι βάσεις στατιστικών 
δεδοµένων, τα µουσεία, οι δηµοσκοπήσεις, οι συνεντεύξεις µε κατάλληλα 
πρόσωπα, τα εργαστηριακά πειράµατα, οι κατασκευές, οι καλλιτεχνικές συνθέσεις 
και τα τεχνουργήµατα, παλιότερα και σύγχρονα. Στις δευτερογενείς πηγές 
συγκαταλέγονται βιβλία επιστηµονικά και λογοτεχνικά, άρθρα, δηµοσιογραφικά 
κείµενα και διαδικτυακές βάσεις δεδοµένων, που δηµιουργούν πλαίσια 
προβληµατισµού, αντιπαραθέσεων και στοχασµού. Οι οµάδες πρέπει να 
αξιοποιήσουν κυρίως πρωτογενείς πηγές, για να διαµορφώσουν τις απαντήσεις 
τους στα ερευνητικά ερωτήµατα και δευτερογενείς πηγές για να στηρίξουν και όχι 
για να διαµορφώσουν τις απόψεις αυτές. 
Τέλος, σχετικό µε τις πηγές και τη συλλογή των δεδοµένων είναι και το 
ερώτηµα των εργαλείων έρευνας. Τα ερευνητικά εργαλεία ποικίλουν ανάλογα µε 
τις πηγές και τα δεδοµένα και συµπεριλαµβάνουν τα ερωτηµατολόγια, τις κλείδες 
παρατήρησης, τις κλείδες ανάλυσης περιεχοµένου, τα τεστ, τους οδηγούς 
ηµιδοµηµένης συνέντευξης, κλπ. Οι οµάδες πρέπει σε αυτή τη φάση να 
προσδιορίσουν ποια εργαλεία θα χρησιµοποιήσουν και αν θα χρησιµοποιήσουν 
έτοιµα ή αν θα τα κατασκευάσουν οι ίδιες νέα. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει η 
κατασκευή τους να γίνει σε αυτή τη φάση, αφού πρώτα συζητήσουν µε τους 
καθηγητές τους τι πρέπει να προσέξουν και πώς πρέπει να εργαστούν κατά τη 
σύνθεση των ερευνητικών εργαλείων. 
2. Προετοιµασία 
Επισηµαίνουµε ότι για την καλύτερη κατανόηση του θέµατος, τη διατύπωση των 
ερωτηµάτων και την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας είναι αναγκαία η βαθιά 
κατανόηση των ικανών γνώσεων επί του θέµατος. Χωρίς αυτές, οι Ερευνητικές Εργασίες 
κινδυνεύουν να εκφυλιστούν σε συρραφές πληροφοριών και παράθεση ποσοτικών 
µεγεθών, που δεν έχουν ιδιαίτερο νόηµα. Η παραπάνω ανάγκη σηµαίνει ότι οι µαθητές ότι 
οι µαθητές θα έχουν πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές για τη διασφάλιση αυτής της 
αναγκαίας γνώσης. Για να µην χαθούν στο πέλαγος των γνώσεων, καλό είναι στην αρχή, 
τουλάχιστον, οι εκπαιδευτικοί να τους προτείνουν σχετική βιβλιογραφία, αποσπάσµατα 
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από την οποία θα µελετήσουν οι µαθητές είτε ατοµικά στο σπίτι σους είτε οµαδικά στο 
σχολείο. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι εµπλεκόµενοι στις Ερευνητικές Εργασίες εκπαιδευτικοί 
πρέπει να βοηθούν τους µαθητές µε µια προτεινόµενη αρχική βιβλιογραφία και στη 
συνέχεια να τους ενισχύουν στην αναζήτηση πηγών και ευρύτερης βιβλιογραφίας, 
αξιοποιώντας συνδυαστικά σχολικά βιβλία διαφορετικών µαθηµάτων, βιβλία που 
διαθέτει το σχολείο, οι δηµοτικές βιβλιοθήκες και διάφοροι τοπικοί φορείς, 
περιοδικά και αφιερώµατα και, βεβαίως, τις βάσεις δεδοµένων του διαδικτύου και 
τα αναρτηµένα στην πύλη του Υπουργείου Παιδείας λογισµικά και άλλα υλικά. 
Προκειµένου ωστόσο να γίνει βέλτιστη χρήση των πηγών και των πόρων του 
σχολείου θα πρέπει όλοι οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί να καταθέσουν εγκαίρως 
τον προγραµµατισµό και τις ανάγκες τους στον ειδικό συντονιστή, που θα ορίσει το 
σχολείο, και ως αντικείµενο θα έχει τον συντονισµό των δράσεων των επιµέρους 
εργασιών στο επίπεδο της κατανοµής και διασφάλισης χώρων και εκπαιδευτικών 
πόρων του σχολείου. 
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Τέλος, για την ατοµική αξιολόγηση των µελών τα µέλη των οµάδων, στην 
οποία αναφερόµαστε αναλυτικότερα στο Τρίτο Κεφάλαιο, πρέπει να ανοίξουν 
προσωπικό ηµερολόγιο, όπου καταγράφουν τις ηµεροµηνίες ανάληψης και 
ολοκλήρωσης των εργασιών που αναλαµβάνουν ατοµικά ή ως µέλη υπο-οµάδας, τις 
επικοινωνίες τους µε καθηγητές, συµµαθητές και άλλα πρόσωπα, τις αποφάσεις 
τους και τα σχόλια τους για την πορεία της εργασίας τους, ατοµικής και οµαδικής. 
Παροµοίως, ανοίγουν και ατοµικό φάκελο για την καταχώρηση στοιχείων που 
τεκµηριώνουν την προσωπική τους συµµετοχή στο κοινό έργο της οµάδας. 
Γ. Τρίτη Φάση: Υλοποίηση ∆ράσεων από Υποοµάδες για Συλλογή ∆εδοµένων 
Ρόλος εκπαιδευτικού: Βοηθά µαθητές στην αξιολόγηση της εγκυρότητα και της 
σχετικότητας των πηγών και στην εφαρµογή των µεθοδολογικών εργαλείων. 
Ρόλος µελών οµάδας: Αξιοποιούν µεθοδολογικά εργαλεία και πηγές και 
συγκεντρώνουν δεδοµένα, ενηµερώνουν προσωπικό ηµερολόγιο και ατοµικό φάκελο. 
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει βάσεις δεδοµένων για άντληση στοιχείων. 
Περιβάλλον ΤΠΕ: Υποστηρίζει την οργάνωση των πληροφοριών και των ιδεών (π.χ. 
Wikis, GoogleDocs) 
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Αφού οι οµάδες επιλέξουν ή συνθέσουν τα κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία και 
εξασφαλίζουν τα αναγκαία µέσα, µεµονωµένα µέλη ή υποοµάδες υλοποιούν στα 
προβλεπόµενα χρονικά όρια τις προγραµµατισµένες δράσεις για τη συλλογή και 
την επεξεργασία των δεδοµένων, µε την εφαρµογή των ενδεδειγµένων 
επιστηµονικών µεθοδολογιών, τεχνικών και δεοντολογιών. Μεγάλο µέρος ή και 
ολόκληρη η αναζήτηση και συλλογή των δεδοµένων γίνεται εντός της τάξης αν και 
µπορεί, όταν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, σε κάποιες περιπτώσεις να επεκταθεί 
και εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου κυρίως σε ό,τι αφορά στην ατοµικά 
χρεωµένη εργασία των µελών της κάθε οµάδας. 
Επειδή, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, ένα από τα σοβαρά προβλήµατα της 
οµαδοσυνεργατικής µάθησης είναι η άνιση συµµετοχή και συµβολή των µελών στο 
κοινό έργο, επισηµαίνουµε ότι, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, 
επιβάλλεται από αυτή τη φάση να αρχίσει η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των 
µαθητών στις εργασίες που έχουν αναλάβει ως άτοµα και ως µέλη των υποοµάδων. 
Για παράδειγµα, οι εργασίες αυτής της φάσης κατά τη µελέτη ενός κοινωνικού ή 
φυσικού φαινοµένου µπορεί να αναφέρονται στην ατοµική συγκέντρωση 
πληροφοριών και στη συνέχεια στην οργάνωσή τους από την υποοµάδα µε τη 
βοήθεια φύλλων εργασίας που αναφέρονται στις αιτίες του φαινοµένου, στις 
συνέπειές του ή και σε προτάσεις αξιοποίησης ή αντιµετώπισης του φαινοµένου. 
Από τις ατοµικές εργασίες συλλογής δεδοµένων και τις οργανωτικές προεργασίες 
των υποοµάδων θα προκύψει η σύνθεση του συλλογικού έργου της οµάδας. 
Γενικά, το όλο κλίµα πρέπει να τονίζει τις προσωπικές δυνατότητες 
ενδυνάµωσης της συλλογικής δράσης, αλλά και τις προσωπικές ευθύνες κάθε 
µέλους έναντι της οµάδας και τις επιπτώσεις της ατοµικής ολιγωρίας στο τελικό 
αποτέλεσµα της συλλογής δράσης. Η έµφαση σε αυτά τα σηµεία και η καταγραφή 
στο προσωπικό ηµερολόγιο ηµεροµηνιών παράδοσης των εργασιών και 
συµπληρωµατικών παρατηρήσεων, σχολίων, συναισθηµάτων, βιωµάτων, 
αποφάσεων σχετικών µε την εργασία τους και κρίσεων για την ατοµική συµβολή 
κάθε µέλους προσφέρουν το ηθικό πλαίσιο για τη διαφοροποίηση της βαθµολογίας 
των µελών και τα αντικειµενικά δεδοµένα για τον υπολογισµό αυτής της 
διαφοροποίησης. Για το σκοπό αυτό, όπως ήδη αναφέραµε, τα µέλη της οµάδας 
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διατηρούν ατοµικό φάκελο µε αντίγραφα εργαλείων και εργασιών που κάνουν ως 
άτοµα και ως µέλη υποοµάδας σε αυτή τη φάση. 
∆. Τετάρτη Φάση: Επεξεργασία ∆εδοµένων από Οµάδα εντός Τάξης 
Ρόλος εκπαιδευτικού: Παρέχει εργαλεία στατιστικής και ερµηνευτικής επεξεργασίας 
δεδοµένων και µετατροπής τους σε ερευνητικά τεκµηριωµένη γνώση. 
Ρόλος µελών οµάδας: Επεξεργάζονται τα δεδοµένα της έρευνας, παράγουν νέα 
γνώση και ενηµερώνουν προσωπικό ηµερολόγιο και ατοµικό φάκελο. 
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει παραδείγµατα επεξεργασίας παρόµοιων δεδοµένων. 
Περιβάλλον ΤΠΕ: Παρέχει εργαλεία επεξεργασίας των δεδοµένων (στατιστικά 
εργαλεία, π.χ. excel, spss. Η microsoft τα υποστηρίζει και διαδικτυακά-συνεργατικά. 
Βλ. http://office.microsoft.com/el-gr/web-apps/ ) 
Το µεγαλύτερο µέρος της επεξεργασίας των δεδοµένων και, κυρίως, της σύνθεσης 
των συµπερασµάτων γίνεται εντός της τάξης για δύο κυρίως λόγους. Πρώτο, για να 
διασφαλισθεί η ενεργός συµµετοχή όλων των µελών και, δεύτερο, για να 
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διασφαλισθεί η γνησιότητα της οµαδικής εργασίας. 
Κατά την επεξεργασία γίνεται αξιοποίηση των κατάλληλων εννοιολογικών 
σχηµάτων και βοηθητικών εργαλείων ανάλυσης των δεδοµένων και σύνθεσης και 
κωδικοποίησης των συµπερασµάτων. Οι αναλύσεις, οι συσχετίσεις, οι 
διευκρινήσεις, οι ερµηνείες, οι αξιολογικές κρίσεις, οι προβλέψεις, οι επαγωγικές 
αναγωγές σε γενικεύσεις και σε ερµηνευτικά σχήµατα και τα παρόµοια αποτελούν 
την πεµπτουσία αυτού που αποκαλούµε «επεξεργασία δεδοµένων», τα προϊόντα 
της οποίας αξιοποιούνται στις τεχνολογικές εφαρµογές, στην επίλυση προβληµάτων 
και στην λήψη αποφάσεων. Με άλλα λόγια, αξιοποιούνται στη δράση και στην 
πράξη του προσωπικού, κοινωνικού, επιστηµονικού, πολιτικού και πολιτιστικού 
γίγνεσθαι. 
Τα εννοιολογικά σχήµατα και τα βοηθητικά µεθοδολογικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται σε αυτή τη φάση προέρχονται από τους εµπλεκόµενους 
επιστηµονικούς κλάδους. Για παράδειγµα, σε ένα θέµα τοπικής ιστορίας τα 
εννοιολογικά σχήµατα και τα βοηθητικά µεθοδολογικά εργαλεία για τη µελέτη 
πρωτογενών πηγών δεν µπορεί να είναι άλλα από εκείνα της ιστορίας, ενώ για 
θέµατα περιβάλλοντος εκείνα των επιστηµών της γης και του φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος. 
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Τις σύγχρονες αυτές θέσεις εκφράζει Το Νέο Σχολείο (σελ. 10-11) 
σηµειώνοντας εµφαντικά: Ο Μαθητής γίνεται µικρός «επιστήµονας» και αποκτά 
γνωστική επάρκεια στον χειρισµό των µαθηµατικών εννοιών, την εφαρµογή τους στην 
καθηµερινή ζωή, και παράλληλη ανάπτυξη της µαθηµατικής λογικής και 
αφαιρετικής ικανότητας. Κατακτά αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες στις φυσικές 
επιστήµες και την τεχνολογία. 
Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδοµένων της 
εργασίας είναι διπλός: 
(α) η απόκτηση γνώσης και η προώθηση της κατανόησης µέσω της µελέτης πηγών 
σχετικών µε το θέµα και (β) η παραγωγή νέας γνώσης από τους µαθητές µέσω 
συλλογής και επεξεργασίας πρωτογενών δεδοµένων (=έρευνες πεδίου) ή µέσω 
µελέτης δευτερογενών πηγών (=βιβλιογραφική έρευνα) 
Όµως, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, συχνά, οι Ερευνητικές Εργασίες των 
µαθητών (και όχι µόνο) εξαντλούνται στην αυτούσια ή παραφρασµένη παράθεση 
πληροφοριών που συνέλεξαν, τις οποίες κατανοούν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 
βαθµό. Απουσιάζουν οι συστηµατικές προσπάθειες (α) για βαθύτερη κατανόηση 
της διαθέσιµης γνώσης και (β) για παραγωγή νέας γνώσης επί του θέµατος. Η 
εµβάθυνση της κατανόησης και η παραγωγή νέας γνώσης αποτελούν σκοπό και 
µέσον. Σκοπό, διότι η γνώση από µόνη της αποτελεί αξία, µέσον, διότι πρέπει να 
αξιοποιείται στην κατανόηση πολύπλοκων καταστάσεων, την επίλυση 
προβληµάτων και τη λήψη αποφάσεων(βλ. και Tchudi and Lafer 1996:30). 
Για να επιτύχει, λοιπόν, τους σκοπούς της κατανόησης και της παραγωγής 
της γνώσης ο εκπαιδευτικός πρέπει συνεχώς να εµπλέκει τους µαθητές σε 
διαδικασίες συσχέτισης δεδοµένων και πληροφοριών, που οδηγούν µε 
αποτελεσµατικό τρόπο στην παραγωγή νέας γι΄ αυτούς γνώσης. Ο Πίνακας που 
ακολουθεί διακρίνει τις εµπειρίες µας σε (α) δεδοµένα, (β) πληροφορίες, (γ) 
γνώσεις και (δ) σοφία και δηλώνει τρόπους µετασχηµατισµού της εµπειρίας σε 
ανώτερα επίπεδα επεξεργασίας, τα οποία παρέχουν στον κάτοχό τους ευρύτερες 
δυνατότητες σκέψης και πράξης. Κυρίως, µάλιστα, του παρέχουν τη δυνατότητα να 
δει ποια κοινωνικά και ηθικά ζητήµατα ανακύπτουν και να λάβει θέση επ΄ αυτών, 
την οποία και να µπορεί να εξηγεί και να υπερασπίζεται. 
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ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΣ 
∆εδοµένα, Πληροφορίες, Γνώσεις, Σοφία: 
Α. ∆εδοµένα: Αισθητηριακά Ερεθίσµατα και Οργανωµένα Σύµβολα, όπως παρατηρήσεις, 
µετρήσεις, απαριθµήσεις, πίνακες στατιστικά γραφήµατα, κώδικες, ταξινοµήσεις, 
περιοδικοί πίνακες και δηλώσεις γεγονότων, χωρίς, όµως, συσχετίσεις. 
1. Παράδειγµα: Παρατήρηση της ισοτιµίας Ευρώ/ ∆ολαρίου 
1 Ιουνίου : 1.43 , 15 Ιουνίου : 1.20 
2. Παράδειγµα: ∆ήλωση γεγονότος για τον καιρό: Έξω αστράφτει και µπουµπουνίζει 
Β. Πληροφορίες: Παραγωγή Πληροφοριών µέσα από συσχέτιση ∆εδοµένων και ανάδειξη 
αµοιβαίων σχέσεων περιορισµένης κλίµακας, αλλά υψηλής βεβαιότητας. 
1. Παράδειγµα: Πληροφορίες για την ισοτιµία Ευρώ/ ∆ολαρίου 
Ισοτιµία από 1.38 υποχώρησε στο 1.28 (=αµοιβαία σχέση Ευρώ/ ∆ολαρίου) 
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Άρα, έχουµε υποτίµηση ευρώ έναντι δολαρίου (=πληροφορία). 
2. Παράδειγµα: Πληροφόρηση για τον καιρό: Ο ουρανός σκεπάστηκε από µαύρα 
σύννεφα και σε λίγο άρχισε να αστράφτει και να µπουµπουνίζει. 
Γ. Γνώση: Παραγωγή νέας Γνώσης µέσω αξιοποίησης Πληροφοριών σε ευρύτερα πλαίσια 
σχέσεων , αλλά µικρότερης βεβαιότητας από τις πληροφορίες, για: 
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(α) ∆ιατύπωση αξιολογήσεων, αρχών, γενικεύσεων, διευκρινίσεων ,επιχειρηµάτων, 
ιεραρχήσεων, θεωριών, κατηγοριοποιήσεων, κρίσεων, προβλέψεων, προγραµµάτων, 
προτάσεων, συλλογισµών, συµπερασµάτων, σχεδιασµών, σχέσεων αιτιωδών/χρονικών/ 
προθετικών/συγκριτικών, ταξινοµήσεων, υποθέσεων, 
(β) ∆ιαµόρφωση σχηµάτων περιγραφής και ερµηνείας ή αιτιολόγησης καταστάσεων, 
διαδικασιών και φαινοµένων, 
(γ) Οπτικοποίηση (visualizations) γνωσιακού περιεχοµένου και 
(δ) ∆ιαµόρφωση πειραµατικών διατάξεων για συσχετίσεις και επαληθεύσεις 
(ε) Μεταφορά κεκτηµένης γνώσης σε παρόµοια ή/και διαφορετικά πλαίσια. 
1. Παράδειγµα: Γνώση για την ισοτιµία Ευρώ/ ∆ολαρίου βοηθά στην κατανόηση 
πολύπλοκων οικονοµικών καταστάσεων, επίλυση προβληµάτων και λήψη 
αποφάσεων. 
Η υποτίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου για ελληνικές εξαγωγές σηµαίνει ότι... 
Η υποτίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου για ελληνικές εξαγωγές σηµαίνει ότι.... 
Η υποτίµηση του ευρώ έναντι του δολαρίου για το χρέος της Ελλάδας, σηµαίνει ότι. 
Σε τελική ανάλυση, η υποτίµηση του Ευρώ για την Ελλάδα σηµαίνει ότι … διότι 
2. Παράδειγµα: Γνώση για τον καιρό 
Όταν συναντηθούν δύο σύννεφα µε αντίθετη ηλεκτρική φόρτωση προκαλείται …… 
∆. Σοφία ως Προστιθέµενη Αξία Γνώσης: Παραγωγή Σοφίας µέσω αξιοποίησης της βαθιάς 
Γνώσης των αρχών που διέπουν την ουσία των πραγµάτων, του στοχασµού και της 
εµπειρίας ,καθώς και αξιακών και συναισθηµατικών κριτήριων για: 
(α) τη διάκριση ορθού/λάθους, καλού/ κακού, κατάλληλου/ακατάλληλου, 
(β) τη λήψη αποφάσεων , 
(γ) την επίλυση προβληµατικών καταστάσεων και 
(δ) τη δηµιουργική παραγωγή τεχνηµάτων πολιτισµού. 
Παράδειγµα: Η σοφία µε τα παραπάνω προσδιοριστικά παρέχει δυνατότητες για την 
βαθύτερη κατανόηση προβληµατικών καταστάσεων µε ασαφή δοµή, αντιφάσεις και 
διληµµατικές καταστάσεις: Με αυτά τα δεδοµένα υποτίµησης, εξαγωγών, εισαγωγών και 
χρέους η ενδεδειγµένη κίνηση είναι η Ελλάδα να …., διότι….. Σε αντίθετη περίπτωση …….. 
Ε. Πέµπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης των Νέων Γνώσεων 
Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει µαθητές στην αναζήτηση περισσοτέρων και 
διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, προτυποποιώντας τρόπους 
αξιοποίησής τους. 
Ρόλος µελών οµάδας: Αναζητούν και δοκιµάζουν εναλλακτικούς τρόπους 
αναπαράστασης των νέων γνώσεων και ενηµερώνουν προσωπικό ηµερολόγιο και 
ατοµικό φάκελο . 
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει εναλλακτικά παραδείγµατα και πληροφορίες για τον τρόπο 
αξιοποίησής τους . 
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Περιβάλλον ΤΠΕ: Παρέχει εναλλακτικά εργαλεία αναπαράστασης των πληροφοριών 
(π.χ. προσοµοιώσεις, εικονικοί κόσµοι, ψηφιακές αφίσες) 
Μετά την επεξεργασία των δεδοµένων και τη διαµόρφωση των γενικών 
συµπερασµάτων, η οµάδα πρέπει σε ολοµέλεια να αποφασίσει µε ποιούς 
εναλλακτικούς τρόπους και µε ποιους συνδυασµούς τρόπων και µέσων θα γίνει η 
αναπαράσταση του θέµατος και της προβληµατικής της Ερευνητικής Εργασίας τους, 
των δραστηριοτήτων που υλοποίησαν κατά την πορεία των αλληλοδιάδοχων 
φάσεων εργασίας και, κυρίως, των νέων γνώσεων και ικανοτήτων που απεκόµισαν 
τα µέλη της µε την ολοκλήρωσή της. 
Εναλλακτικοί τρόποι που µπορούν να αξιοποιηθούν και συνδυαστικά είναι: 
(α) ο γραπτός και προφορικός λόγος στις ποικίλες του µορφές, όπως είναι οι 
γραπτές εκθέσεις επιστηµονικής µορφής, οι προφορικές εισηγήσεις µε χρήση 
powerpoint ή άλλου µέσου, οι διαλεκτικές αντιπαραθέσεις, οι αφίσες, οι 
συζητήσεις, τα θεατρικά κείµενα, τα ποιήµατα, τα πόστερ, οι διαφηµίσεις, οι 
επιστολές, οι βιβλιοπαρουσιάσεις, οι περιλήψεις, οι οδηγίες, οι συνταγές, οι 
προσκλήσεις, οι αφηγήσεις, οι συνεντεύξεις τα ηµερολόγια, τα σταυρόλεξα, 
(β) οι εικόνες, οι γραφικές αναπαραστάσεις, διαφάνειες, διαφηµίσεις 
(γ) οι κινούµενες εικόνες µε ήχο, τα φιλµ, 
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(δ) οι δρώµενα κάθε µορφής, οι χοροί, 
(ε) οι εικαστικές εκφράσεις γλυπτικής και ζωγραφικής, 
(στ) οι ψηφιακές προσοµοιώσεις, 
(ζ) οι κατασκευές κάθε µορφής 
(η) οι πρακτικές παρεµβάσεις σε χώρους και κοινωνικές καταστάσεις. 
Οι παραπάνω τρόποι αναπαράστασης της νέας γνώσης µπορεί κάλλιστα να 
αξιοποιηθούν στη δηµόσια παρουσίαση της έρευνας, που θα γίνει στην ειδική 
ηµερίδα. 
Στ. Έκτη Φάση: Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών στην Ολοµέλεια Τµήµατος 
Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει τους µαθητές στην προετοιµασία τους για την 
προφορική παρουσίαση της έρευνάς τους και του τεχνήµατός τους. 
Ρόλος µελών οµάδας: Αναζητούν και δοκιµαστικά αξιοποιούν εναλλακτικούς 
τρόπους παρουσίασης θέµατος, σκοπού, κεντρικών ερωτηµάτων, διαδικασιών 
συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων και των συµπερασµάτων τους και της 
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κριτικής ανάλυσης των κοινωνικο-ηθικών ζητηµάτων που αγγίζει η έρευνά τους. 
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει εναλλακτικά παραδείγµατα και πληροφορίες για τον τους 
διαφορετικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης της έρευνας µε τη στήριξη της 
ψηφιακής τεχνολογίας. 
Περιβάλλον ΤΠΕ: Πειραµατίζονται µε εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης (π.χ. 
blogs, ιστοσελίδες) 
Έχουµε ήδη αναφέρει την αναγκαιότητα και τη σκοπιµότητα αυτής της φάσης και 
έχουµε τονίσει τον ρόλο της στην ανάπτυξη διοµαδικών διαδικασιών συνεργασίας. 
Εδώ απλώς επισηµαίνουµε ότι προηγείται της διαµόρφωσης του φακέλου της 
οµάδας και της επίσηµης παρουσίασης της ερευνητικής έκθεσης στην ειδική 
ηµερίδα. 
Ζ. Έβδοµη Φάση: ∆ιαµόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας 
Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει µαθητές στη χρήση της γλώσσας, εικόνων και 
σχηµάτων κατά τη συγγραφή της Ερευνητικής Έκθεσης και τη δηµιουργία του 
τεχνήµατος. 
Ρόλος µελών οµάδας: Συγγράφουν την Ερευνητική Έκθεση, συνθέτουν το τέχνηµα και 
εµπλουτίζουν τον οµαδικό φάκελο µε συµπληρωµατικά στοιχεία, πριν τον υποβάλλουν 
για αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουν προσωπικό τους ηµερολόγιο και 
ετοιµάζουν ατοµικό τους φάκελο, για την ατοµική τους αξιολόγηση. 
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει εναλλακτικά παραδείγµατα και πληροφορίες για τον τρόπο 
συγγραφής της Ερευνητικής Έκθεσης και σύνθεσης του τεχνήµατος. 
Περιβάλλον ΤΠΕ: ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού φακέλου (e-portfolio) 
Ο φάκελος ερευνητικής εργασίας που ετοιµάζει η οµάδα και υποβάλλει προς 
αξιολόγηση αποτελείται από: (α) την Ερευνητική Έκθεση έκτασης µέχρι 8.000 
λέξεων για τις τετραµελείς οµάδες, (β) το τέχνηµα ή/και την κοινωνική δράση που 
επέλεξε η οµάδα ως έκφραση και ως απόρροια της έρευνάς της και (γ) τα 
συνοδευτικά υλικά που κρίνει η οµάδα ότι είναι αναγκαία συµπληρώµατα της 
ερευνητικής έκθεσης και του τεχνήµατος. Όσα αναφέρονται στο Τρίτο Κεφάλαιο για 
τις Κλείδες ∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων για την Αξιολόγηση της Γλώσσας και της 
∆οµής της Ερευνητικής Έκθεσης αποτελούν χρήσιµα στοιχεία για τη διαδικασία της 
συγγραφής της. 
Ο οµαδικός φάκελος θα υποβληθεί προς αξιολόγηση του ερευνητικού 
έργου της οµάδας, στην οποία θα βασισθεί και η βαθµολόγηση της ατοµικής 
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συµβολής κάθε µέλους στο οµαδικό έργο. Για τους τοµείς, τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες αξιολόγηση της οµαδικής εργασίας και του µετασχηµατισµούς της 
οµαδικής βαθµολογίας σε ατοµική γίνεται εκτενής αναφορά παρακάτω. 
Η. Όγδοη Φάση: Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας στα Ελληνική ή/και Αγγλικά 
Ρόλος εκπαιδευτικού: Βοηθά τους µαθητές να αξιοποιήσουν την εµπειρία τους από τη 
δοκιµαστική παρουσίαση που προηγήθηκε. 
Ρόλος µελών οµάδας: Με την εµπειρία της δοκιµαστικής παρουσίασης, αξιοποιούν 
αποτελεσµατικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης έρευνας και τεχνήµατος και 
ανάδειξης των κοινωνικο-ηθικών ζητηµάτων που αγγίζει η έρευνά τους. Αξιοποιούν 
τις εικόνες και τα σχήµατα που αποδείχτηκαν αποτελεσµατικά στην επικοινωνία µε το 
κοινό. 
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει εναλλακτικά παραδείγµατα και πληροφορίες για τον τους 
εναλλακτικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης της έρευνας µε τη στήριξη της 
ψηφιακής τεχνολογίας. 
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Περιβάλλον ΤΠΕ: Αξιοποίηση λογισµικού παρουσιάσεων (π.χ. power-point, prezi, 
slideshare, e-books <Scribt>, video) 
Μετά την ολοκλήρωση της Ερευνητικής Εργασίας και αφού έχει λάβει την τελική της 
µορφή, σε προγραµµατισµένο χρόνο οι οµάδες παρουσιάζουν συνοπτικά σε 
ευρύτερο κοινό την εργασία τους (στην Ελληνική ή, εφόσον υπάρχουν δυνατότητες, 
στην Αγγλική Γλώσσα είτε ολόκληρη είτε έστω µε τη µορφή εκτεταµένης ή 
συνοπτικής περίληψης (extended abstract ή abstract). 
Ο τρόπος της παρουσίασης και τα µέσα θα αποφασιστούν από τους 
µαθητές της οµάδας και µπορεί κάλλιστα να αποτελεί έναν συνδυασµό εισήγησης, 
εικόνων, σχηµάτων, κίνησης, ήχου µε τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Μετά τις 
παρουσιάσεις θα ακολουθεί σύντοµη συζήτηση µε ερωτήσεις από το κοινό 
(εκπαιδευτικούς και συµµαθητές), απαντήσεις, επισηµάνσεις, διευκρινίσεις, 
εξηγήσεις, που θα προσφέρουν στα µέλη κάθε οµάδας την ευκαιρία να µιλήσουν 
για τη δουλειά τους και τις δυσκολίες της, για τη σηµασία που είχε για τους ίδιους, 
για τις σχέσεις που δηµιουργήθηκαν, για τα βήµατα της έρευνας που βίωσαν και, 
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εντέλει, για το ίδιο το θέµα που διερεύνησαν, ανασυνθέτοντας δηµιουργικά τις 
διαστάσεις του. 
Παράλληλα, στον χώρο της ηµερίδας θα µπορούσε να γίνει και σχετική έκθεση µε 
όλα τα δηµιουργήµατα των παιδιών. 
Θ. Ένατη Φάση: Αξιολόγηση Οµαδικής Εργασίας και Ατοµικής Συµβολής Μελών 
Ρόλος εκπαιδευτικού: Αξιοποιεί τις Κλίµακες των ∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων 
Αξιολόγησης και βαθµολογεί τον φάκελο της οµάδας. Με βάση την οµαδική 
βαθµολογία και, αξιοποιώντας το περιεχόµενο του προσωπικού ηµερολογίου και του 
ατοµικού φακέλου, βαθµολογεί και τα µέλη της οµάδας, διαφοροποιώντας, ανάλογα, 
την ατοµική βαθµολογία από την οµαδική. 
Ρόλος µελών οµάδας: Παρουσιάζουν προσωπικό ηµερολόγιο και ατοµικό τους 
φάκελο προς αξιολόγηση και εξηγούν, αν τους ζητηθεί, στοιχεία τους. 
Ρόλος διαδικτύου: Παρέχει ανάλογα παραδείγµατα. 
Περιβάλλον ΤΠΕ: Ηλεκτρονική τάξη (π.χ. πλατφόρµα moodle, e-class) 
Στα ερωτήµατα που προκύπτουν και στις διαδικασίες που προτείνουµε για την 
αξιολόγηση της οµαδικής εργασίας και της ατοµικής συµβολής των µελών 
αναφερόµαστε αναλυτικότερα στο Τρίτο Κεφάλαιο. 
IV. Η Σύνθεση Αποτελεί Ζητούµενο των Συλλογικών Ερευνητικών Εργασιών 
Σε όλες τις περιπτώσεις των Ερευνητικών Εργασιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
οργάνωσης της συλλογικής εργασίας, η επεξεργασία των δεδοµένων από µέλη και 
υποοµάδες και η διαδικασία της σύνθεσης αυτών των επιµέρους εργασιών στη 
συλλογική εργασία της οµάδας αποτελούν πρώτιστο ζητούµενο. Η διαδοχική 
παρουσίαση των εργασιών ατόµων και υποοµάδων σε κοινό χρόνο και χώρο δεν 
συγκροτεί συλλογική εργασία. Πρέπει να γίνει σύνθεση των επιµέρους εργασιών 
µελών και υποοµάδων σε ενιαία εργασία. Για το σκοπό αυτό η κάθε υποοµάδα θα 
πρέπει να επεξεργάζεται µια πτυχή του ίδιου ερευνητικού ερωτήµατος. Η σύνθεση 
όλων των επιµέρους εργασιών θα αποτελέσουν την ολοκληρωµένη απάντηση στα 
προς διερεύνηση ερωτήµατα. 
Α. Καταµερισµός Θέµατος 
Για να διευκολύνουµε τη σύνθεση, πρέπει το έργο να επιµερίζεται σε οµοιόµορφα 
µέρη και η επεξεργασία των επιµέρους οµοιόµορφων µερών του έργου από 
74 
διαφορετικά µέλη ή υποοµάδες να γίνεται µε οµοιόµορφο τρόπο. Για παράδειγµα, 
το θέµα «Η ελληνική µετανάστευση διαχρονικά» πρέπει να χωριστεί σε 
οµοιόµορφα τµήµατα, όπως «ο πρώτος αποικισµός» και «ο δεύτερος αποικισµός» 
και τα µέλη ή οι υποοµάδες που αναλάβουν τη µελέτη τους να χρησιµοποιήσουν τα 
ίδια εργαλεία ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδοµένων µε την αξιοποίηση 
σχετικών πινάκων και φύλλων εργασίας. Στο θέµα των αποικισµών, ένα τέτοιο 
εργαλείο ανάλυσης κοινής χρήσης από όλους για τις διαφορετικές φάσεις της 
ελληνικής µετανάστευσης θα ήταν, για παράδειγµα, η αναζήτηση των αιτίων που 
προκάλεσαν κάθε φάση µετανάστευσης, τα µέσα και οι διαδικασίες µετακίνησης, 
οι περιοχές που αποικίστηκαν και τα αποτελέσµατα για τους αποίκους και τις 
µητροπόλεις, αλλά και για ιθαγενείς πληθυσµούς των περιοχών αποικισµού. 
Σε ένα άλλο παράδειγµα µε θέµα «Οι ρυµοτοµικοί και οι αρχιτεκτονικοί 
ρυθµοί νησιωτικών και ορεινών οικισµών», οµοιόµορφα θέµατα αποτελούν «Η 
αρχιτεκτονική του ορεινού σπιτιού» και «Η αρχιτεκτονική του νησιωτικού σπιτιού» 
και οµοιόµορφο εργαλείο ανάλυσης αποτελεί, για παράδειγµα, η εξέταση των 
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ίδιων στοιχείων της αρχιτεκτονικής ενός σπιτιού, όπως είναι ο προσανατολισµός, η 
στέγη, τα παράθυρα, τα µπαλκόνια, τα υλικά τοιχοποιίας κτλ. 
Τέλος, για την ερευνητική εργασία µε θέµα «Πείνα και γεωργία» κατανοµή 
οµοιόµορφων υπο-θεµάτων για τις επιµέρους υποοµάδες αποτελεί η πειραµατική 
διάταξη για τη χρήση λιπασµάτων σε διαφορετικούς τρόπους γεωργικής 
παραγωγής (συµβατική- βιολογική- ολοκληρωµένη γεωργία). Το ίδιο πείραµα 
υλοποιείται από κάθε οµάδα και τα συµπεράσµατα συνάγονται από το µέσο όρο 
όλων των µετρήσεων, αφού η επανάληψη του πειράµατος είναι βασική 
επιστηµονική αρχή για τον έλεγχο της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων. 
Σε γενικές γραµµές, ιδανική περίπτωση οµοιόµορφων θεµάτων αποτελεί η 
εξέταση από τις υποοµάδες παραλλήλων εννοιών, όπως είναι, για παράδειγµα, τα 
διαφορετικά γεωµετρικά µοτίβα στη φύση και στη τέχνη, τα γένη οικογενειών της 
ζωολογίας, τα σχήµατα λόγου, τα πολιτικά και οικονοµικά συστήµατα, τα είδη 
κλίµατος και, γενικώς, οι υποκατηγορίες κάθε τύπου κατηγορίας. 
Β. Καταγραφή των ∆εδοµένων Ανάλυσης κάθε Υπο-θέµατος 
Στη συνέχεια το σύνολο των παραλλήλων εννοιών κάθε κατηγορίας πρέπει να 
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αναλυθεί µε κοινά κριτήρια, για να µπορεί να γίνει η αξιοποίηση των διαπιστώσεων 
της ανάλυσης. Την ανάλυση των παραλλήλων εννοιών ή των κάθε είδους υπο- 
θεµάτων βοηθάει τα µέγιστα ένας πίνακας διπλής εισόδου, που θα αναγράφει στον 
οριζόντιο άξονα τους αναλυόµενους τοµείς, όπως, για παράδειγµα, «πρώτος 
αποικισµός» και «δεύτερος αποικισµός» και στον κατακόρυφο άξονα του πίνακα θα 
αναγράφει τα κοινά κριτήρια ανάλυσης, όπως για παράδειγµα «αίτια», «µέσα 
µετακίνησης», «προορισµός» και «σχέσεις µε µητροπόλεις». Στις οκτώ κυψέλες 
(κουτάκια) του πίνακα (2Χ4) µπορεί κωδικοποιηµένα να καταγράφονται τα 
δεδοµένα της ανάλυσης. Ανάλογοι πίνακες διπλής εισόδου µπορεί να 
χρησιµοποιούνται για την καταγραφή των αποτελεσµάτων των πειραµατικών 
διατάξεων για την γεωργική καλλιέργεια στην Ερευνητική Εργασία «Πείνα και 
γεωργία» (ο οριζόντιος άξονας περιέχει τα προς µέτρηση στοιχεία, ενώ ο 
κατακόρυφος τις διαφορετικές µετρήσεις των υποοµάδων). Εξυπακούεται ότι οι 
εννοιολογικές κατηγορίες ανάλυσης, τα µέσα και οι διαδικασίες που αξιοποιούνται 
πρέπει να προέρχονται από τις εµπλεκόµενες στο θέµα επιστήµες. 
Γ. Σύνθεση των Επιµέρους Υπο-θεµάτων στην Ολοµέλεια της Οµάδας 
Η σύνθεση των υπο-θεµάτων γίνεται στην ολοµέλεια της οµάδας, η οποία πρέπει 
να αναζητήσει και να αναδείξει κάθε µορφής σχέσεις που µπορεί να εντοπίσει στα 
συνεξεταζόµενα υπο-θέµατα, τα οποία µελέτησαν ξεχωριστά τα µέλη ή οι 
υποοµάδες. Τέτοιες, για παράδειγµα, είναι οι σχέσεις οµοιότητας και διαφοράς, 
κατηγοριοποίησης, ιεράρχησης, σύγκρισης και ταξινόµησης, χρονικής αλληλουχίας, 
σχέσεις µερών µιας ολότητας που αναλύεται στα δοµικά της στοιχεία και, κυρίως, 
σχέσεις αιτιότητας, που αναδεικνύουν ποιες αιτίες µέσα σε ποιο πλαίσιο επιφέρουν 
ποιες συνέπειες µε ποια αποτελέσµατα σε ποιους τοµείς και µε ποιες προεκτάσεις. 
Μετά την ανάλυση, που προηγήθηκε, και τον εντοπισµό των σχέσεων, που 
ακολούθησε, η οµάδα καλείται να επιχειρήσει: 
(α) να ερµηνεύσει τις διαπιστούµενες οµοιότητες και διαφορές και τις λοιπές 
µορφές σχέσεων, 
(β) να τις αξιολογήσει διατυπώνοντας κρίσεις και 
(γ) ανάλογα µε τη φύση του θέµατος και το είδος των σκοπών, να διατυπώσει και 
να αιτιολογήσει προβλέψεις, να υποστηρίξει διαλεκτικά θέσεις σε ζητήµατα που 
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προκαλούν κοινωνικές, πολιτισµικές και αξιακές αντιπαραθέσεις, ή, τέλος, να 
προτείνει κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων και λύσεις σε προβληµατικές 
καταστάσεις, να τις αξιολογήσει και να προχωρήσει σε µικρές δράσεις. 
Για παράδειγµα, σε µια οµαδική εργασία µε θέµα τους λογοτέχνες της 
Επτανησιακής ή της Αθηναϊκής Σχολής κάθε υποοµάδα µπορεί να αναλάβει να 
µελετήσει ένα έργο συγκεκριµένου λογοτέχνη και να εντοπίσει κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά του, µε βάση τα ερωτήµατα και τα κριτήρια που έχει 
προηγουµένως προαποφασίσει η οµάδα. Η σύνθεση των διαπιστώσεων από τα 
έργα των διαφορετικών λογοτεχνών µπορεί να αρχίσει µε την αναζήτηση 
οµοιοτήτων και διαφορών και να συνεχίσει µε την ερµηνεία και την αξιολόγηση 
των διαπιστούµενων οµοιοτήτων και διαφορών. Μέσα από την επεξεργασία των 
οµοιοτήτων και διαφορών θα προκύψουν τα συµπεράσµατα και οι απαντήσεις στα 
ερευνητικά ερωτήµατα της οµάδας, καθώς και η συσχέτισή τους µε ατοµικούς, 
κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτισµικούς και ηθικούς παράγοντες σε τοπικό, εθνικό 
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ή/και παγκόσµιο επίπεδο. Στη συνέχεια, η οµάδα µπορεί να επιλέξει µια δράση η 
οποία θα σχετίζεται, για παράδειγµα, µε την εύρεση ενός πρωτότυπου και κριτικού 
τρόπου παρουσίασης της Επτανησιακής ή Αθηναϊκής Σχολής. 
Αντίστοιχα, στο παράδειγµα της ερευνητικής εργασίας για την «Πείνα και 
Γεωργία» η σύνθεση των συµπερασµάτων του πειράµατος θα έχει αρχικά στόχο την 
εξαγωγή των µέσων όρων προκειµένου να προχωρήσει η οµάδα στην κριτική 
προσέγγιση των τριών τρόπων γεωργικής παραγωγής και να γίνει η επιλογή των 
κατάλληλων προϊόντων για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. 
Η επαγωγική αναγωγή των οµοιοτήτων και διαφορών σε ευρύτερης 
κλίµακας γενικεύσεις και στη συνέχεια η συσχέτισή τους µε ατοµικούς, 
κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτισµικούς και ηθικούς παράγοντες τοπικής, εθνικής, 
ευρωπαϊκής και παγκόσµιας κλίµακας αποτελούν επόµενα βήµατα σύνθεσης των 
ατοµικών εργασιών σε ενιαία εργασία. 
Υπενθυµίζουµε ότι οι αναλύσεις, οι συσχετίσεις, οι διευκρινήσεις, οι 
ερµηνείες, οι αξιολογικές κρίσεις, οι προβλέψεις, οι επαγωγικές αναγωγές σε 
γενικεύσεις και σε ερµηνευτικά σχήµατα και τα παρόµοια αποτελούν την 
πεµπτουσία αυτού που αποκαλούµε «επεξεργασία δεδοµένων», τα προϊόντα της 
οποίας αξιοποιούνται στις τεχνολογικές εφαρµογές, στην επίλυση προβληµάτων και 
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στην λήψη αποφάσεων. Με άλλα λόγια, αξιοποιούνται στη δράση και στην πράξη 
του προσωπικού, κοινωνικού, επιστηµονικού, πολιτικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι. 
Τρίτο Κεφάλαιο 
Κλίµακες ∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων Αξιολόγησης (Rubrics) 
Ι. Αξιολόγηση της Οµαδικής Εργασίας και Ατοµική Βαθµολόγηση των Μελών 
Α. ∆ιαµορφωτική και Τελική Αξιολόγηση Περιεχοµένου και ∆ιαδικασίας 
78 
Η αξιολόγηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων τους 
παραµένει πολύπλοκο και ακανθώδες ζήτηµα. Στην εκπαίδευση αποτελεί µία από 
τις πλέον δυναµικές παραµέτρους που καθορίζουν τη σχολική µάθηση. Στην 
περίπτωση των καινοτοµιών, όπως οι οµαδοσυνεργατικές Ερευνητικές Εργασίες, η 
αποδοχή εκ µέρους των µαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, του τρόπου 
αξιολόγησης αποτελεί, έναν επιπλέον, όρο αποδοχής της όποιας καινοτοµίας. Για 
τον λόγο αυτό, το θέµα της αξιολόγησης των οµασυνεργατικών Ερευνητικών 
Εργασιών απασχολεί έντονα τις τελευταίες δεκαετίες την παιδαγωγική έρευνα, που 
προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήµατα όπως τα παρακάτω (βλ. Boud et al. 1999, 
Clarke 2005, Sharp 2006, Nordberg 2008, Orr 2010): 
α. Πώς αξιολογείται ένα πολύπλοκο έργο όπως είναι οι Ερευνητικές Εργασίες; 
β. Η οµαδικότητα και η ατοµικότητα, το περιεχόµενο και η διαδικασία, η αυτο- 
αξιολόγηση και η ετερο-αξιολόγηση τι ρόλο παίζουν; 
γ. Η τελική βαθµολογία της συνολικής εργασίας αποδίδεται ως ατοµική στα µέλη 
της οµάδας; 
δ. Πώς αντιµετωπίζεται η διαφορετική συµβολή των µελών, ώστε η βαθµολόγησή 
τους να είναι δίκαιη και να µην πριµοδοτεί «λαθρεπιβάτες» της οµάδας; 
ε. Η ετερο-αξιολόγηση των µαθητών τι ρόλο µπορεί να παίξει στη µετατροπή της 
συνολικής βαθµολόγησης της κοινής εργασίας σε ατοµική βαθµολόγηση των µελών, 
ανάλογα µε τη συµβολή τους σε αυτή; 
στ. Τα µέλη θα (αυτο-)αξιολογούν και τη δική τους συµβολή ή µόνο θα (ετερο-) 
αξιολογούν τη συµβολή των συµµαθητών τους; 
ζ. Οι µαθητικές αξιολογήσεις θα είναι εµπιστευτικές για αξιοποίησή τους από τον 
εκπαιδευτικό ή θα κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους; 
1. ∆ιαµορφωτική και τελική αξιολόγηση: Ο ρόλος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
είναι διττός, (α) να ανατροφοδοτεί και να διαµορφώνει τις εκπαιδευτικές 
παρεµβάσεις καθώς υλοποιούνται (διαµορφωτική αξιολόγηση) και (β) να 
επισηµαίνει στο τέλος της παρέµβασης µε αξιοποιήσιµο τρόπο τις επιτυχίες και τις 
αστοχίες της (τελική αξιολόγηση). 
Στις οµαδοσυνεργατικές Ερευνητικές Εργασίες, οι συλλογικές δράσεις, οι 
κοινοί στόχοι, οι µεγάλης διάρκειας διαδικασίες και τα πολλά εµπλεκόµενα 
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πρόσωπα καθιστούν την αξιολόγηση δύσκολη και, ταυτόχρονα, ιδιαίτερα αναγκαία 
και στις δύο µορφές της, τη διαµορφωτική και την τελική αξιολόγηση. Είναι και οι 
δύο εξ ίσου χρήσιµες, διότι επισηµαίνουν τι είναι σηµαντικό µε εκπαιδευτικά 
κριτήρια, σηµατοδοτούν τη σηµαντικότητα της εκπαιδευτικής εργασίας, 
ανατροφοδοτούν ατοµικές και συλλογικές επιλογές, αναδεικνύουν τη σχέση του 
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ατόµου µε την οµάδα, των δικαιωµάτων µε τις υποχρεώσεις και της προσωπικής 
πρωτοβουλίας µε τη συλλογική βούληση. 
2. Αξιολόγηση του περιεχοµένου της γνώσης και της διαδικασίας της µάθησης: 
Για να επιτύχει η αξιολόγηση την εκπαιδευτική της αποστολή πρέπει να πληροί 
συγκεκριµένες όρους, µε κυριότερο όρο την εστίαση στους κεντρικούς σκοπούς της 
Ερευνητικής Εργασίας. Οι σκοποί αυτοί αφορούν το περιεχόµενο και τη διαδικασία 
της µάθησης και αναφέρονται: (α) στο περιεχόµενο, τις µεθοδολογικές διαδικασίες 
και τον γλωσσικό κώδικα και τον αναπαραστατικό κώδικα των εµπλεκόµενων 
επιστηµονικών κλάδων (= περιεχόµενο και διαδικασίες), (β) στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, επικοινωνίας και συνεργασίας 
(=διαδικασία µάθησης), καθώς και των στάσεων και αξιών που τις πλαισιώνουν, και 
(γ) στους τρόπους και την ποιότητα της αναπαράστασης, κοινοποίησης και 
εφαρµογής της νέας γνώσης σε ποικίλα πλαίσια (=περιεχόµενο και διαδικασίες). 
Πρόκειται για διαφορετικής φύσης σκοπούς, εξίσου σηµαντικούς, που όµως δεν 
έτυχαν στην ιστορία της εκπαίδευσης της ίδιας προσοχής. Η εκπαίδευση ήταν και σε 
µεγάλο βαθµό παραµένει υπέρ του περιεχοµένου, όχι µόνο διότι είναι ευκολότερα 
βαθµολογήσιµο, αλλά και διότι το θεωρεί σηµαντικότερο, παραβλέποντας ότι η 
ποιότητα του περιεχοµένου της µάθησης εξαρτάται απόλυτα από το είδος και την 
ποιότητα των γνωστικών και κοινωνικών διαδικασιών µέσω των οποίων οι µαθητές 
προσεγγίζουν και επεξεργάζονται τα γνωσιακά δεδοµένα, για να τα 
νοηµατοδοτήσουν και να τα ερµηνεύσουν. 
Η φιλοσοφία των οµαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων εξακολουθεί να 
αποδίδει σοβαρή σηµασία στο περιεχόµενο της µάθησης, αλλά αποδίδει εξίσου 
ισοβαρή σηµασία και στις διαδικασίες προσέγγισης και επεξεργασίας της γνώσης. 
Επιπρόσθετα, αναδεικνύει και τη σπουδαιότητα των στάσεων που πλαισιώνουν 
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περιεχόµενο και διαδικασίες, οι οποίες είναι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 
υπεύθυνου, δηµιουργικού και ενεργού πολίτη. 
Β. Τοµείς Αξιολόγησης της Συλλογικής Εργασίας της Οµάδας 
Η έµφαση κατά την αξιολόγηση της συλλογικής εργασίας, που προέκυψε από την 
τετράµηνη έρευνα της οµάδας, στρέφεται γύρω από τέσσερις τοµείς, οι οποίοι 
καλύπτουν τόσο το περιεχόµενο και τη γλωσσική έκφρασή της γνώσης που 
απέκτησαν οι µαθητές όσο και τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες οδηγήθηκαν στο 
συγκεκριµένο περιεχόµενο. Οι τοµείς αυτοί είναι: 
α. Οι διαδικασίες προγραµµατισµού και διεξαγωγής της έρευνας: Αξιολογούνται 
ο προγραµµατισµός, τα ερευνητικά ερωτήµατα, οι πηγές των δεδοµένων, οι 
µέθοδοι διεξαγωγής της έρευνας, οι συσχετίσεις µεταβλητών, τα συµπεράσµατα, η 
τήρηση χρονοδιαγραµµάτων και κανόνων και η αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
Κριτήρια αξιολόγησης των παραπάνω είναι η πρωτοτυπία, η επιστηµονικότητα και 
οι δυνατότητες αιτιολόγησης των επιλογών στους παραπάνω τοµείς, η ικανότητα 
στην ερµηνεία και η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, καθώς και η 
στοχαστικοκριτική θεώρηση των διαδικασιών, των ρόλων, των µέσων και των 
αποτελεσµάτων της ερευνητικής εργασίας. 
β. Το περιεχόµενο της εργασίας που προέκυψε από την έρευνα: Αξιολογούνται οι 
γνώσεις (factual knowledge), οι έννοιες, οι γενικεύσεις και τα εννοιολογικά σχήµατα 
(conceptual knowledge), οι ικανότητες (procedural knowledge) και οι προεκτάσεις 
σε καταστάσεις της πραγµατικότητα,. 
Κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι η ορθότητα και η πληρότητα των γνώσεων 
και οι οµαδικές ικανότητες αξιοποίησης της γνώσης για την κατανόηση και 
ερµηνεία του κόσµου, η ικανότητα επίλυσης αυθεντικών προβληµάτων και λήψης 
αποφάσεων σε διληµµατικά και συγκρουσιακά ζητήµατα, προκειµένου να 
συντελεστεί η έµπρακτη παρέµβαση στον κοινωνικό χώρο του σχολείου, της 
οικογένειας, της τοπικής κοινότητας, αλλά και η αλλαγή προσωπικών στάσεων, 
επιλογών και συµπεριφορών. Τέλος, κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η 
σταχαστικοκριτική ανάλυση και αποτίµηση και της δικής τους εµπειρίας µε τις 
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επιτυχίες και τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και απογοητεύσεις, τις αντιπαράθέσεις 
και τις συνθέσεις. 
γ. Η γλώσσα, τα πολυτροπικά µέσα και η οργάνωση της ερευνητικής έκθεσης: 
Αξιολογείται η οργάνωση και η γλώσσα της Ερευνητικής Έκθεσης σε σχέση µε τη 
χρήση πολυτροπικών σηµειωτικών συστηµάτων (σχήµατα, εικόνες, κίνηση, ήχος 
κλπ) ως µέσων επικοινωνίας και έκφρασης, αλλά και ως εργαλείων σκέψης, 
µάθησης και γνώσης. 
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Κριτήρια αξιολόγησης µπορεί να είναι η ορθή δόµηση των κειµένων, η νοηµατική 
συνεκτικότητα του λόγου, οι κατάλληλες λεξικο-γραµµατικές επιλογές, η 
ευρηµατικότητα στη συνδυαστική αξιοποίηση λόγου, εικόνας, κίνησης και ήχου 
(=πολυτροπικότητα) και η εσωτερική συνοχή, η βιβλιογραφική τεκµηρίωση και το 
τυπο-εκδοτικό αποτέλεσµα της ερευνητικής έκθεσης (Ματσαγγούρας 2007). 
δ. Ο τρόπος παρουσίασης της εργασίας από την οµάδα στο κοινό: 
Αξιολογείται (α) η σαφής ενηµέρωση του κοινού για τους στόχους και τις 
ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδοµένα και τα συµπεράσµατα της έρευνας, τις 
θέσεις της οµάδας στα ερευνητικά ερωτήµατα και την κριτική στάση της στα 
διαλαµβανόµενα ζητήµατα, (β) η χρήση γλώσσας και των συµπληρωµατικών/ 
πολυτροπικών µέσων και ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγµές, (γ) η 
χρήση χιούµορ , δηµιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και 
την κατάλληλη στιγµή και (δ) η ετοιµότητα και πληρότητα απαντήσεων στις 
ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. 
Κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η 
κατανόηση και ο προβληµατισµός του κοινού, ο τρόπος και τα γλωσσικά και 
πολυτροπικά µέσα που επέλεξε η οµάδα για να παρουσιάσει στις υπόλοιπες 
οµάδες ή σε ευρύτερο κοινό την εργασία της και να εξηγήσει τα ερευνητικά 
ερωτήµατά και τη σπουδαιότητά τους, τη µεθοδολογία και τη διεξαγωγή έρευνας, 
τα συµπεράσµατά, τις κρίσεις και τις προτάσεις της οµάδας. 
Στο πλαίσιο αξιολόγησης των παραπάνω τοµέων θα απαντηθούν ερωτήµατα όπως: 
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~Οι στόχοι και τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην έρευνα απαντήθηκαν µε 
πληρότητα; 

~Οι ερευνητικές δραστηριότητες έγιναν σύµφωνα µε τις αναµενόµενες 
διαδικασίες; 

~Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν επεξεργάσθηκαν µε ικανοποιητικό 
τρόπο; 

~Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων αξιοποιήθηκαν οι κεντρικές έννοιες 
και γενικεύσεις/αρχές των εµπλεκοµένων επιστηµονικών κλάδων; 

~Η σύνθεση της εργασίας ατόµων/ υποοµάδων έγινε µε ικανοποιητικό τρόπο; 
~Η όλη οργάνωση της δοµής του περιεχοµένου διασφαλίζει εσωτερική 

συνοχή στο περιεχόµενο; 
~Ο λόγος, τα σχήµατα και τα υπόλοιπα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν έχουν τις 

αναµενόµενες προδιαγραφές; 
Γ. Κλίµακες ∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων Αξιολόγησης (Rubrics) 
Για τη βαθµολόγηση των επιµέρους τοµέων της Ερευνητικής Εργασίας 
προσφέρονται ιδιαίτερα οι κλίµακες διαβαθµισµένων κριτηρίων αξιολόγησης, 
γνωστές ως ρουµπρίκες (rubrics), οι οποίες είναι κλίµακες περιγραφικής 
αξιολόγησης µε διαβαθµισµένα κριτήρια αποτίµησης της ποιότητας µιας εργασίας 
σε συγκεκριµένο τοµέα της (βλ. Κουλουµπαρίτση και Ματσαγγούρας 2004). Οι 
Πίνακες 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4, που ακολουθούν, αποτελούν παραδείγµατα κλιµάκων 
διαβαθµισµένων κριτηρίων για την αξιολόγηση της ερευνητικής διαδικασίας, του 
περιεχοµένου και της γλώσσας και της δοµής Ερευνητικής Έκθεσης και της 
παρουσίασής της στη σχολική κοινότητα. 
Οι υπο-κλίµακες και οι περιγραφές τους είναι αναλυτικές, για να δώσουν σε 
εκπαιδευτικούς και µαθητές ολοκληρωµένη εικόνα, που είναι βοηθητική κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας και τη συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης. Για τις ανάγκες 
συγκεκριµένων εργασιών επιστηµονικού ή άλλου τύπου, οι εκπαιδευτικοί 
µπορούν να κάνουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις και απλοποιήσεις. 
∆ιευκρινίζεται ότι για κάθε µία από τις έξι βαθµίδες της κλίµακας (Άριστα, 
Πολύ Καλά. Καλά, Μέτρια, Κάτω του Μετρίου και Λίαν Ανεπαρκής) προτείνονται 
ενδεικτικά τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης. Ποιοτικοί χαρακτηρισµοί, όπως 
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«ατελής» «πλήρης», «ικανοποιητικός», «επαρκής», διατυπώνονται µε βάση τις 
δυνατότητες µαθητών συγκεκριµένης σχολικής ηλικίας και δεν αναφέρονται, 
ασφαλώς, στα επίπεδα των ώριµων επιστηµόνων. 
Οι εκπαιδευτικοί κατά την κρίση τους, αξιοποιώντας την κλίµακα 
διαβαθµισµένων κριτήριων, αξιολογούν και στους τέσσερις τοµείς τις ερευνητικές 
εργασίες των οµάδων. Η κλίµακα είναι εξάβαθµη και σε κάθε µία από τις έξι 
βαθµίδες ο Πίνακας Ι σηµειώνει και τους βαθµούς που αντιστοιχούν µε άριστα το 
20. Οι έξι βαθµίδες της κλίµακας από τα κάτω προς τα πάνω έχουν ως εξής: 
6η βαθµίδα: Λίαν Ανεπαρκής (βαθµός 1-5) 
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5η βαθµίδα: Κάτω του Μετρίου (βαθµός 6-9) 
4η βαθµίδα: Μέτρια (βαθµός 10-13) 
3η βαθµίδα: Καλά (βαθµός 14-16) 
2η βαθµίδα: Πολύ Καλά (βαθµός 17-18) 
1η βαθµίδα: Άριστα (βαθµός 19-20) 
Είναι εµφανές ότι µετά την ένταξη των τεσσάρων τοµέων της εργασίας (έρευνα, 
περιεχόµενο, γλώσσα και παρουσίαση) σε κάποια από τις έξι βαθµίδες, για 
παράδειγµα στην τρίτη βαθµίδα (Καλά), πρέπει να αποφασίσει και τον ακριβή 
βαθµό (14, 15 ή 16), ανάλογα µε το πόσα και ποια από τα χαρακτηριστικά της 
βαθµίδας πληροί η συγκεκριµένη εργασία στον συγκεκριµένο τοµέα. 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, ενώ και οι τέσσερις τοµείς αξιολογούνται µε 
άριστα το 20, η βαρύτητα κάθε τοµέα στον υπολογισµό του τελικού βαθµούς δεν 
είναι η ίδια και για τους τέσσερις τοµείς. Συγκεκριµένα, η Ερευνητική ∆ιαδικασία 
έχει βαθµό βαρύτητας 30%, το Περιεχόµενο 30%, η Γλώσσα και η ∆οµή 20% και η 
∆ηµόσια Παρουσίαση 20%. 
∆. Αξιολόγηση της Λειτουργικότητας της Οµάδας και της Συµβολής των Μελών 
Οι διαδικασίες που αφορούν: (α) στη λειτουργικότητα της οµάδας και (β) στη 
συµβολή των µελών τόσο στις λειτουργικές διαδικασίες όσο και στην εκπόνηση της 
εργασίας είναι ιδιαίτερης σηµασίας και πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο της 
διαµορφωτικής αξιολόγησης, αλλά και της τελικής. Κατά την αξιολόγηση των 
διαδικασιών, οι µαθητές αποκτούν µεγαλύτερο ρόλο από ότι συνηθίζεται, 
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δεδοµένου ότι τόσο ως µέλη όσο και ως οµάδα καλούνται να διαδραµατίσουν 
σηµαντικό ρόλο στην αυτο-αξιολόγηση της συµβολής τους στη λειτουργικότητα της 
οµάδας και στη γενικότερη αποτελεσµατικότητα της οµάδας τους. Η εµπλοκή των 
µαθητών στις παραπάνω διαδικασίες συµβάλλει στην ανάπτυξη του 
µεταγνωστικού επιπέδου, που αποτελεί προϋπόθεση για την αυτο-ρυθµιζόµενη 
µάθηση και συµπεριφορά, καθώς και στη συνειδητοποίηση των προσωπικών 
ευθυνών έναντι της οµάδας, των µελών της και του έργου που καλείται να 
επιτελέσει. Τα δελτία αξιολόγησης της λειτουργικότητας της οµάδας και της 
ατοµικής συµβολής τα εντάσσουν οι µαθητές στον ατοµικό τους φάκελο, όπου 
τηρούνται όλα τα παραστατικά της προσωπικής τους συµµετοχής στο κοινό έργο. 
1.Αξιολόγηση λειτουργικότητας της οµάδας: Η εµπλοκή των µαθητών στην 
αξιολόγηση της λειτουργικότητας της οµάδας επιτελεί διττό σκοπό: Πρώτο, 
σηµατοδοτεί τη σπουδαιότητα που αποδίδουµε στον οµαδοσυνεργατικό τρόπο 
µάθησης και, δεύτερο, εντοπίζει τα προβλήµατα λειτουργικότητας και, έτσι, 
συµβάλλει στην έγκαιρη αντιµετώπισή τους. Ερωτήµατα που βοηθούν στην 
αξιολόγηση της λειτουργικότητας είναι, µεταξύ άλλων, και τα εξής: 
α. Πόσο αποτελεσµατικός είναι/ήταν ο προγραµµατισµός των επιµέρους φάσεων 
που κάνατε; 
β. Πόσο συνεπείς είστε/ήσασταν στην τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων; 
γ. Σε τι βαθµό επικρατεί/επικρατούσε στην οµάδα σας πνεύµα ανάληψης ρόλων και 
πρωτοβουλιών; 
δ. Πόσο αποτελεσµατικοί είστε/ήσασταν στη διαχείριση αντίθετων απόψεων, 
διαφωνιών και συγκρούσεων; 
ε. Πόσο εύκολα καταλήγετε/καταλήγατε στη λήψη των αποφάσεων; 
στ. Πόσο θετικό είναι/ήταν το κλίµα και το πνεύµα αποδοχής, συνεργασίας και 
στήριξης των µελών; 
ζ. Πόσο εύκολος είναι/ήταν στην οµάδα σας ο συντονισµός και ο συλλογικός τρόπος 
εργασίας; 
η. Πόσο αποτελεσµατική είναι/ήταν η οµάδα σας στην αξιοποίηση του χρόνου; 
Για την αξιολόγηση κάθε ερώτησης θα υπάρχει πεντάβαθµη κλίµακα τύπου Likert, 
όπου το 1 δηλώνει «καθόλου» και το 5 «απόλυτα»: 
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2. Αυτο-αξιολόγηση προσωπικής συµβολής στη λειτουργικότητα της οµάδας 
Πρόκειται για διαδικασία αυτο-αξιολόγησης και η σηµασία της είναι καθαρά 
παιδαγωγική, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση. Αναδεικνύει τις προσδοκίες 
που έχει η οµάδα από τα µέλη της και τις ευθύνες των τελευταίων έναντι της 
οµάδας. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις για την εγκυρότητα και την αντικειµενικότητα 
της αυτο-αξιολόγησης, είναι βέβαιο ότι συµβάλλει στην καλύτερη επίγνωση του 
εαυτού µας. Μεταξύ άλλων, σε ερωτηµατολόγιο αυτο-αξιολόγησης πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται και ερωτήσεις όπως οι παρακάτω: 
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α. Συµµετέχω ενεργά µε πληροφορίες, ιδέες, ερωτήµατα και επιχειρήµατα στις 
συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες της οµάδας; 
β. Αναγνωρίζω, επαινώ και ενθαρρύνω τις προσπάθειες των άλλων µελών; 
γ. Προσφέρω βοήθεια σε µέλη της οµάδας µου, όταν την έχουν ανάγκη; 
δ. Ζητώ βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, όταν είµαι σε 
δύσκολη θέση; 
ε. Είµαι συνεπής στα χρονοδιαγράµµατα και παραδίδω τις εργασίες µου έγκαιρα; 
στ. Είµαι υπεύθυνος και εκπληρώνω τις υποχρεώσεις µου µε επάρκεια; 
ζ. Συµβάλλω θετικά στην άµβλυνση εντάσεων, συγκρούσεων και στην αναζήτηση 
συνθετικών λύσεων; 
η. Αποδέχοµαι και συζητώ την κριτική και τις διαφορετικές απόψεις και αναζητώ 
τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις στείρες αντιπαραθέσεις; 
Γ. Από τον Κοινό Βαθµό της Οµάδας στον Ατοµικό των Μελών 
1. Το αίτηµα της αποτίµησης της ατοµικής συµβολής κάθε µέλους 
Φυσική απόρροια της λογικής των οµαδοσυνεργατικών εργασιών είναι η 
αξιολόγηση της συλλογικής εργασίας, στην οποία έχουµε ήδη αναφερθεί. Επίσης, 
φυσική απόρροια της διαφοροποιηµένης συµβολής των µελών στο κοινό 
αποτέλεσµα της οµάδας είναι η διαφοροποίηση της συµβολής να αποτυπωθεί στη 
διαφοροποίηση της ατοµικής βαθµολόγησης των µελών, πρακτική η οποία 
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καταγράφεται και στις σχετικές έρευνες ως αίτηµα µαθητών και εκπαιδευτικών. 
Αυτό σηµαίνει πολύ απλά ότι δεν µπορεί αυτόµατα και ανεξέταστα ο κοινός βαθµός 
για τη συλλογική εργασία να µετατρέπεται σε ατοµικό βαθµό όλων των µελών της 
οµάδας, αλλά πρέπει να διαφοροποιείται για την εµπέδωση ενός πλαισίου 
ατοµικής ευθύνης και απόδοσης λόγου (βλ. και Nues 2011). 
Πλήρη γνώση και εκτίµηση για τη συµβολή των µελών µιας οµάδας έχουν, 
βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί που εποπτεύουν το έργο της οµάδας και το στηρίζουν 
κατά το προβλεπόµενο τρίωρο σε εβδοµαδιαία βάση. Μάλιστα, µέσα από τις 
διαδικασίες που προβλέπονται η ατοµική συµβολή και συνέπεια κάθε µέλους έχει 
αντικειµενικά αποτυπωθεί και σε αυτή βασίζουν οι εκπαιδευτικοί την αποτίµησή 
τους. Στο σηµείο αυτό αξιοποιούνται το προσωπικό ηµερολόγιο και ο ατοµικός 
φάκελος, όπως αναφέρουµε παρακάτω. 
Επικουρικά, όµως, προτείνουµε οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη τους και 
τις γνώµες των υπολοίπων της οµάδας, που επίσης έχουν γνώση και γνώµη για τη 
συµβολή κάθε µέλους. Μάλιστα, η διεθνής έρευνα και η διεθνής πρακτική αποδίδει 
µε παιδαγωγικά και λειτουργικά κριτήρια βαρύνουσα θέση στη µαθητική 
αυτο/ετερο-αξιολόγηση και σε µερικές περιπτώσεις η κρίση των µελών της οµάδας 
για την αποτίµηση της συµβολής ενός εκάστου καθορίζει από µόνη της την ατοµική 
βαθµολογία των µελών, µε βάση εκκίνησης πάντοτε τη βαθµολογία της συλλογικής 
εργασίας τους. Σε άλλες περιπτώσεις εκπαιδευτικός και µαθητές 
συνδιαµορφώνουν τις ατοµικές βαθµολογίες των µελών. 
Η πρότασή µας για την επικουρική αξιοποίηση των ετερο-αξιολογήσεων των 
µελών βασίζεται σε δύο λόγους. Πρώτο, διότι πρέπει να συνεκτιµηθούν κατά την 
αξιολόγηση οι αντικειµενικές δυνατότητες κάθε µέλους, το σηµείο εκκίνησής του 
και η παρατηρούµενη πρόοδός του, κάτι που δεν µπορούν να κάνουν οι µαθητές. 
∆εύτερο, διότι είναι πιθανόν σε µια οµάδα να δηµιουργηθούν πολώσεις, που 
λειτουργούν διαστρεβλωτικά στις διαδικασίες ετερο-αξιολόγησης. Στο ερώτηµα 
πώς πρέπει να καταγραφεί η µαθητική ετερο-αξιολόγηση και πώς πρέπει αυτή να 
συµβάλει στον µετασχηµατισµό της συλλογικής βαθµολόγησης της οµάδας σε 
ατοµική βαθµολόγηση των µελών έχουν διαµορφωθεί διαφορετικά µοντέλα, 
πρακτικές και αλγόριθµοι, που έχουν, µάλιστα, χρησιµοποιηθεί και στην πράξη 
(βλ. Conway et al. 1993, Boud et al. 1999, Lejk and Wyvill 2001, Sharp 2006, Orr 
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2010, Neus 2011). Για να αποφύγουµε πιθανές παρενέργειες, τουλάχιστον, στην 
πρώτη φάση εφαρµογής των Ερευνητικών Εργασιών, δεν προτείνουµε τρόπους 
καταγραφής της ετερο-αξιολόγησης. Προτείνουµε οι εκπαιδευτικοί να αρκεσθούν 
στις διαπιστώσεις για τις ετερο-αξιολογήσεις, όπως τις κατέγραψαν µέσα από την 
επικοινωνία τους µε την οµάδα. 
2. Εκπαιδευτικοί αξιολογούν µέλη βάσει προσωπικού ηµερολογίου και ατοµικού 
φακέλου 
Όπως ήδη αναφέραµε, η τελική ατοµική βαθµολογία των µελών πρέπει να είναι, 
κυρίως, υπόθεση των εκπαιδευτικών, που ενσωµατώνει, όµως, και την άποψη της 
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οµάδας για τα µέλη της, όπως αυτή την κατέγραψαν µέσα από την επικοινωνία τους 
µε την οµάδα και, κυρίως, κατά τις συζητήσεις θεµάτων σχετικών µε τη 
λειτουργικότητα της οµάδας και τα προβλήµατα συνέπειας και συµβολής των 
µελών στο κοινό έργο των οµάδων. 
Επισηµαίνεται ότι βάση εκκίνησης για τις ατοµικές βαθµολογίες πρέπει να 
αποτελέσει ο βαθµός αξιολόγησης του συλλογικού φακέλου της οµάδας, ο οποίος 
αποδίδεται αυτόµατα σε όλα τα µέλη της µόνο στις σπάνιες περιπτώσεις που όλα 
τα µέλη κρίνουν οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί ότι είχαν ισότιµη συµβολή. Σε όλες 
τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι ατοµικές βαθµολογίες αποκλίνουν, ανάλογα, λίγες 
µονάδες πάνω ή κάτω από το γενικό βαθµό της οµαδικής εργασίας. Εξυπακούεται 
ότι οι προς τα πάνω αποκλίσεις πρέπει να είναι σε αντιστοίχιση µε τις προς τα κάτω, 
ώστε ο µέσος όρος της βαθµολογίας των µελών να µην αποκλίνει από τον γενικό 
βαθµό της οµάδας. 
Στην τελική τους κρίση για τις ατοµικές βαθµολογίες, οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να υπολογίσουν τη συνέπεια και την εργατικότητα των µελών και τη 
συµβολή τους τόσο στη λειτουργικότητα της οµάδας όσο και στο περιεχόµενο της 
οµαδικής εργασίας. 
Η συµβολή τους στη λειτουργικότητα προκύπτει από την συνεπή και 
αποτελεσµατική εµπλοκή τους στις δράσεις της οµάδας και από τη στήριξη και 
ενθάρρυνση προς τα υπόλοιπα µέλη και γενικότερα από προσπάθειά τους για τη 
δηµιουργία και τη διατήρηση θετικού κλίµατος µέσα στην οµάδα. Η συµβολή τους 
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στο περιεχόµενο της οµαδικής εργασίας προκύπτει µέσα από τα δεδοµένα που 
συνέλεξε και επεξεργάστηκε ατοµικά, σύµφωνα µε: 
α. Το προσωπικό ηµερολόγιο καταγραφής (1) των ηµεροµηνιών ολοκλήρωσης των 
εργασιών, (2) συµπληρωµατικών πληροφοριών για επισκέψεις σε πηγές 
πληροφόρησης και για επικοινωνίες και συνεργασίες µε καθηγητές, συµµαθητές και 
άλλα πρόσωπα και (3) κρίσεων, προτάσεων, αποφάσεων, συναισθηµάτων και 
βιωµάτων και αναστοχαστικών τοποθετήσεων για την όλη διαδικασία τις έρευνας. 
Η συνέπεια στους προγραµµατισµούς, η ποιότητα των πληροφοριών και των 
σχολίων και η τεκµηρίωση των αναφερόµενων δράσεων στο ηµερολόγιο µε 
παραστατικά του ατοµικού φακέλου αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης της 
προσωπικής συµβολής των µελών της οµάδας. 
β. Τον ατοµικό φάκελο µε όλα τα παραστατικά για τις ατοµικές εργασίες και 
συλλογικές δράσεις που αναφέρονται στο ηµερολόγιο. Εδώ συµπεριλαµβάνονται 
και τα δελτία αξιολόγησης της λειτουργικότητας της οµάδας και της ατοµικής 
συµβολής στο οµαδικό έργο. 
γ. Τη συµµετοχή κάθε µέλους µε ερωτήσεις, απαντήσεις, ιδέες, προτάσεις και 
κρίσεις που διατύπωσε κατά τη διάρκεια της έρευνας στην οµαδική εργασία, αλλά 
και κατά τη δηµόσια παρουσίαση της εργασίας τους στην ειδική ηµερίδα. 
Τέλος, επισηµαίνουµε ότι γενική αρχή της ατοµικής αξιολόγησης είναι ότι οι 
µαθητές δεν ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, αλλά αγωνίζονται ατοµικά και 
συλλογικά για να βελτιώσουν τις ατοµικές τους επιδόσεις και για να 
ανταποκριθούν στα σαφώς διατυπωµένα κριτήρια της ερευνητικής εργασίας. Με 
άλλα λόγια, κριτήριο της αξιολόγησης σε αυτή τη φάση δεν αποτελεί η σύγκριση 
του µαθητή µε τους συµµαθητές του, αλλά ο βαθµός βελτίωσής του, η 
καταβαλλόµενη προσπάθεια και η µαθησιακή προϊστορία του, λαµβάνοντας βέβαια 
υπόψη και τις αναµενόµενες νόρµες επίδοσης της συγκεκριµένης σχολικής ηλικίας. 
Αυτή είναι µία παράµετρος την οποία δεν µπορούν εύκολα να λάβουν υπόψη τους 
στις ετερο-αξιολογήσεις τους οι µαθητές και πρέπει να την φροντίσει ο 
εκπαιδευτικός σε αυτή τη φάση µε τη σωστή διορθωτική παρέµβαση. Αυτό, 
άλλωστε, επιβάλλει ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της αξιολόγησης, που αποβλέπει 
στην ενθάρρυνση και την καθοδήγηση. 
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Επαναλαµβάνουµε ότι οι Ερευνητικές Εργασίες από τη φιλοσοφία τους 
πρέπει να διεξάγονται µέσα σε κλίµα δράσης, δηµιουργικότητας και χαράς, στοιχεία 
τα οποία τόσο απουσιάζουν από τα σχολεία µας. Αυτό το κλίµα και το πνεύµα δεν 
πρέπει να το καταστρέψει η αξιολόγηση, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει να 
χάσει τη σχέση της µε την πραγµατικότητα των αξιολογούµενων παραµέτρων. 
ΙΙ. Κλίµακες ∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Ερευνητικής 
∆ιαδικασίας 
ΕΠΙΠΕ∆Α 
ΒΑΘΜΟΙ 
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∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΘΟ∆ΟΙ, ΠΗΓΕΣ, ΦΑΣΕΙΣ 
Άριστο 
Βαθµοί 
19 - 20 
ΑΡΙΣΤΗ Παρουσίαση Θέµατος, Σκοπού, Ερευνητικών Ερωτηµάτων, 
Επιλογή Πηγών και Μεθόδων και ∆ιεξαγωγή Ερευνητικών 
Φάσεων κατά περίπτωση: 
1. Άριστη παρουσίαση θέµατος, σκοπού και ερευνητικών 
ερωτηµάτων (α. Τοποθέτηση θέµατος, σκοπού, ερευνητικών ερωτηµάτων σε 
κοινωνικο-φυσικό και θεωρητικό τους πλαίσιο, β. Σπουδαιότητα και προσωπικό 
ενδιαφέρον, γ. Ιστορική θεώρησή τους, δ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικής µε 
θέµα γνώσης, ε. Ζητήµατα που θέτουν.) 
2. Άριστη αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων 
πηγών 
( Πρωτογενών προς διαµόρφωση και στήριξη προσωπικών 
απόψεων : Κοινωνικό ή/και φυσικό πεδίο, αρχειακό υλικό, 
στατιστικά αρχεία, δηµοσιεύµατα τύπου. ∆ευτερογενών µόνο 
προς στήριξη προσωπικών απόψεων: Βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο) 
3. Άριστη αιτιολόγηση επιλογών, αξιοποίηση και περιγραφή 
κατάλληλων µονάδων µέτρησης, τεχνικών και µεθόδων συλλογής 
δεδοµένων (Πεδίου: παρατηρήσεις, πειράµατα εργαστηρίου, ψηφιακές 
προσοµοιώσεις, δηµοσκοπήσεις, συνεντεύξεις και µελέτες περίπτωσης µε θεωρητικό 
υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα. Γραφείου: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και Ανάλυση 
περιεχοµένου µε θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα) 
4. Άριστη αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων 
διαδικασιών ανάλυσης, ερµηνείας των δεδοµένων και εξαγωγής 
συµπερασµάτων αξιοποιήσιµων σε απαντήσεις των ερωτηµάτων. 
5. Άριστη κριτική αποτίµηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας πηγών, µεθόδων, ερµηνειών και επιχειρηµάτων 
τρίτων, (β) αδυναµιών και κενών έρευνας και (γ) επισήµανσης 
αναπάντητων ερωτηµάτων. 
6. Απόλυτα αποτελεσµατική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα. 
7. Απόλυτη συνέπεια µελών οµάδας προς τον προγραµµατισµό 
8. Άριστη χρήση µέσων και πόρων 
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Πολύ 
Καλό 
Βαθµοί 
17 - 18 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Παρουσίαση Θέµατος, Σκοπού, Ερευνητικών 
Ερωτηµάτων, Επιλογή Πηγών και Μεθόδων και ∆ιεξαγωγή 
Ερευνητικών Φάσεων κατά περίπτωση: 
1. Πολύ καλή παρουσίαση θέµατος, σκοπού και ερευνητικών 
ερωτηµάτων (α. Τοποθέτηση θέµατος, σκοπού, ερευνητικών ερωτηµάτων σε 
κοινωνικο-φυσικό και θεωρητικό τους πλαίσιο, β. Σπουδαιότητα και προσωπικό 
ενδιαφέρον, γ. Ιστορική θεώρησή τους, δ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικής µε 
θέµα γνώσης, ε. Ζητήµατα που θέτουν.) 
2. Πολύ Καλά αιτιολογηµένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών 
( Πρωτογενών προς διαµόρφωση και στήριξη προσωπικών απόψεων : Κοινωνικό ή/και 
φυσικό πεδίο, αρχειακό υλικό, στατιστικά αρχεία, δηµοσιεύµατα τύπου. ∆ευτερογενών 
µόνο προς στήριξη προσωπικών απόψεων: Βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο) 
3. Πολύ Καλά αιτιολογηµένη επιλογή, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων 
ερευνητικών µονάδων µέτρησης, τεχνικών και µεθόδων συλλογής δεδοµένων (Πεδίου: 
παρατηρήσεις, πειράµατα εργαστηρίου, ψηφιακές προσοµοιώσεις, δηµοσκοπήσεις, 
συνεντεύξεις και µελέτες περίπτωσης µε θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα. 
Γραφείου: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και Ανάλυση περιεχοµένου µε θεωρητικό 
υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα) 
4. Πολύ Καλά αιτιολογηµένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών 
ανάλυσης, ερµηνείας των δεδοµένων και εξαγωγής συµπερασµάτων αξιοποιήσιµων σε 
απαντήσεις των ερωτηµάτων. 
5. Πολύ καλή κριτική αποτίµηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, 
µεθόδων, ερµηνειών και επιχειρηµάτων τρίτων, (β) αδυναµιών και κενών έρευνας και 
(γ) επισήµανσης αναπάντητων ερωτηµάτων. 
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6. Πολύ αποτελεσµατική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα. 
7. Πολύ Καλή συνέπεια µελών οµάδας προς τον προγραµµατισµό 
8. Πολύ καλή χρήση µέσων και πόρων 
Καλό 
Βαθµοί 
14 - 16 
ΚΑΛΗ Παρουσίαση Θέµατος, Σκοπού, Ερευνητικών Ερωτηµάτων, 
Επιλογή Πηγών και Μεθόδων και ∆ιεξαγωγή Ερευνητικών 
Φάσεων κατά περίπτωση: 
1. Καλή παρουσίαση θέµατος, σκοπού και ερευνητικών 
ερωτηµάτων (α. Τοποθέτηση θέµατος, σκοπού, ερευνητικών ερωτηµάτων σε 
κοινωνικο-φυσικό και θεωρητικό τους πλαίσιο, β. Σπουδαιότητα και προσωπικό 
ενδιαφέρον, γ. Ιστορική θεώρησή τους, δ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικής µε 
θέµα γνώσης, ε. Ζητήµατα που θέτουν.) 
2. Καλά αιτιολογηµένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών 
( Πρωτογενών προς διαµόρφωση και στήριξη προσωπικών απόψεων : Κοινωνικό ή/και 
φυσικό πεδίο, αρχειακό υλικό, στατιστικά αρχεία, δηµοσιεύµατα τύπου. ∆ευτερογενών 
µόνο προς στήριξη προσωπικών απόψεων: Βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο) 
3. Καλά αιτιολογηµένη επιλογή, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων ερευνητικών 
µονάδων µέτρησης, τεχνικών και µεθόδων συλλογής δεδοµένων (Πεδίου: 
παρατηρήσεις, πειράµατα εργαστηρίου, ψηφιακές προσοµοιώσεις, δηµοσκοπήσεις, 
συνεντεύξεις και µελέτες περίπτωσης µε θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα. 
Γραφείου: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και Ανάλυση περιεχοµένου µε θεωρητικό 
υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα) 
4. Καλά αιτιολογηµένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, 
ερµηνείας των δεδοµένων και εξαγωγής συµπερασµάτων αξιοποιήσιµων σε 
απαντήσεις των ερωτηµάτων. 
5. Καλή κριτική αποτίµηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, 
µεθόδων, ερµηνειών και επιχειρηµάτων τρίτων, (β) αδυναµιών και κενών έρευνας και 
(γ) επισήµανσης αναπάντητων ερωτηµάτων. 
6. Αρκετά αποτελεσµατική αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα. 
7. Καλή συνέπεια µελών οµάδας προς τον προγραµµατισµό 
8. Καλή χρήση µέσων και πόρων 
91 
Μέτριο 
Βαθµοί 
10-13 
ΜΕΤΡΙΑ Παρουσίαση Θέµατος, Σκοπού, Ερευνητικών 
Ερωτηµάτων, Επιλογή Πηγών και Μεθόδων και ∆ιεξαγωγή 
Ερευνητικών Φάσεων κατά περίπτωση: 
1. Μέτρια παρουσίαση θέµατος, σκοπού και ερευνητικών 
ερωτηµάτων (α. Τοποθέτηση θέµατος, σκοπού, ερευνητικών ερωτηµάτων σε 
κοινωνικο-φυσικό και θεωρητικό τους πλαίσιο, β. Σπουδαιότητα και προσωπικό 
ενδιαφέρον, γ. Ιστορική θεώρησή τους, δ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικής µε 
θέµα γνώσης, ε. Ζητήµατα που θέτουν.) 
2. Μέτρια αιτιολογηµένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών 
( Πρωτογενών προς διαµόρφωση και στήριξη προσωπικών απόψεων : Κοινωνικό ή/και 
φυσικό πεδίο, αρχειακό υλικό, στατιστικά αρχεία, δηµοσιεύµατα τύπου. ∆ευτερογενών 
µόνο προς στήριξη προσωπικών απόψεων: Βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο) 
3. Αιτιολογηµένη επιλογή, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων ερευνητικών 
µονάδων µέτρησης, τεχνικών και µεθόδων συλλογής δεδοµένων (Πεδίου: 
παρατηρήσεις, πειράµατα εργαστηρίου, ψηφιακές προσοµοιώσεις, δηµοσκοπήσεις, 
συνεντεύξεις και µελέτες περίπτωσης µε θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα. 
Γραφείου: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και Ανάλυση περιεχοµένου µε θεωρητικό 
υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα) 
4. Μέτρια αιτιολογηµένη επιλογή και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών ανάλυσης, 
ερµηνείας των δεδοµένων και εξαγωγής συµπερασµάτων αξιοποιήσιµων σε 
απαντήσεις των ερωτηµάτων. 
5. Μέτρια κριτική αποτίµηση (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, 
µεθόδων, ερµηνειών και επιχειρηµάτων τρίτων, (β) αδυναµιών και κενών έρευνας και 
(γ) επισήµανσης αναπάντητων ερωτηµάτων. 
6. Μέτρια αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα. 
7. Μέτρια συνέπεια µελών οµάδας προς τον προγραµµατισµό 
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8. Μέτρια χρήση µέσων και πόρων 
Στοιχειώ 
δες 
Βαθµοί 
6-9 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ Παρουσίαση Θέµατος, Σκοπού, Ερευνητικών 
Ερωτηµάτων, Επιλογή Πηγών και Μεθόδων και ∆ιεξαγωγή 
Ερευνητικών Φάσεων κατά περίπτωση: 
1. Στοιχειώδης παρουσίαση θέµατος, σκοπού και ερευνητικών ερωτηµάτων 
(1. Τοποθέτηση θέµατος, σκοπού, ερευνητικών ερωτηµάτων σε κοινωνικο-φυσικό και 
θεωρητικό τους πλαίσιο, 2. Σπουδαιότητα και προσωπικό ενδιαφέρον, 3. Ιστορική 
θεώρησή τους, 4. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικής µε θέµα γνώσης, 5. Ζητήµατα που 
θέτουν.) 
2. Στοιχειώδης αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων πηγών 
( Πρωτογενών προς διαµόρφωση και στήριξη προσωπικών απόψεων : Κοινωνικό ή/και 
φυσικό πεδίο, αρχειακό υλικό, στατιστικά αρχεία, δηµοσιεύµατα τύπου. ∆ευτερογενών 
µόνο προς στήριξη προσωπικών απόψεων: Βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο) 
3. Στοιχειώδης αιτιολόγηση επιλογών, αξιοποίηση και περιγραφή κατάλληλων 
ερευνητικών µονάδων µέτρησης, τεχνικών και µεθόδων συλλογής δεδοµένων (Πεδίου: 
παρατηρήσεις, πειράµατα εργαστηρίου, ψηφιακές προσοµοιώσεις, δηµοσκοπήσεις, 
συνεντεύξεις και µελέτες περίπτωσης µε θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα. 
Γραφείου: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και Ανάλυση περιεχοµένου µε θεωρητικό 
υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα) 
4. Στοιχειώδης αιτιολόγηση επιλογών και αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών 
ανάλυσης, ερµηνείας των δεδοµένων και εξαγωγής συµπερασµάτων αξιοποιήσιµων σε 
απαντήσεις των ερωτηµάτων. 
5. Στοιχειώδης προσπάθεια κριτικής αποτίµησης (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας πηγών, µεθόδων, ερµηνειών και επιχειρηµάτων τρίτων, (β) αδυναµιών και 
κενών έρευνας και (γ) επισήµανσης αναπάντητων ερωτηµάτων. 
6. Στοιχειώδης αξιοποίηση ΤΠΕ στην έρευνα. 
7. Στοιχειώδης συνέπεια µελών οµάδας προς τον προγραµµατισµό 
8. Στοιχειώδης χρήση µέσων και πόρων 
92 
Λίαν 
Ανεπαρ- 
κες 
Βαθµοί 
1-5 
ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Παρουσίαση Θέµατος, Σκοπού, Ερευνητικών 
Ερωτηµάτων, Επιλογή Πηγών και Μεθόδων και ∆ιεξαγωγή 
Ερευνητικών Φάσεων κατά περίπτωση: 
1. Απουσία παρουσίασης θέµατος, σκοπού και ερευνητικών ερωτηµάτων (1. 
Τοποθέτηση θέµατος, σκοπού, ερευνητικών ερωτηµάτων σε κοινωνικο-φυσικό και 
θεωρητικό τους πλαίσιο, 2. Σπουδαιότητα και προσωπικό ενδιαφέρον, 3. Ιστορική 
θεώρησή τους, 4. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικής µε θέµα γνώσης, 5. Ζητήµατα που 
θέτουν.) 
2. Απουσία αιτιολόγησης επιλογών και αξιοποίησης κατάλληλων πηγών 
( Πρωτογενών προς διαµόρφωση και στήριξη προσωπικών απόψεων : Κοινωνικό ή/και 
φυσικό πεδίο, αρχειακό υλικό, στατιστικά αρχεία, δηµοσιεύµατα τύπου. ∆ευτερογενών 
µόνο προς στήριξη προσωπικών απόψεων: Βιβλία, άρθρα, διαδίκτυο) 
3. Απουσία αιτιολόγησης επιλογών, αξιοποίησης και περιγραφής κατάλληλων 
ερευνητικών µονάδων µέτρησης, τεχνικών και µεθόδων συλλογής δεδοµένων (Πεδίου: 
παρατηρήσεις, πειράµατα εργαστηρίου, ψηφιακές προσοµοιώσεις, δηµοσκοπήσεις, 
συνεντεύξεις και µελέτες περίπτωσης µε θεωρητικό υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα. 
Γραφείου: Επισκόπηση βιβλιογραφίας και Ανάλυση περιεχοµένου µε θεωρητικό 
υπόβαθρο ανάλογο µε το θέµα) 
4. Απουσία αιτιολόγησης επιλογών και αξιοποίησης κατάλληλων διαδικασιών 
ανάλυσης, ερµηνείας των δεδοµένων και εξαγωγής συµπερασµάτων αξιοποιήσιµων σε 
απαντήσεις των ερωτηµάτων. 
5. Απουσία κριτικής αποτίµησης (α) σχετικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας πηγών, 
µεθόδων, ερµηνειών και επιχειρηµάτων τρίτων, (β) αδυναµιών και κενών έρευνας και 
(γ) επισήµανσης αναπάντητων ερωτηµάτων. 
6. Απουσία αξιοποίησης ΤΠΕ στην έρευνα. 
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7. Απουσία συνέπειας µελών οµάδας προς τον προγραµµατισµό 
8. Ανεπαρκής χρήση µέσων και πόρων 
Πίνακας 3.1 Κλίµακες Αξιολόγησης της Ερευνητικής ∆ιαδικασίας 
93 
ΙΙΙ. Κλίµακες ∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων Αξιολόγησης του Περιεχοµένου της 
Ερευνητικής Έκθεσης 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΑΙ 
ΒΑΘΜΟΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Άριστο 
Βαθµοί 
19 - 20 
ΑΡΙΣΤΗ Γνώση και Κατανόηση του Θέµατος και Ερευνητική 
Πραγµάτευσή του βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Άριστη κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέµατος και των ερευνητικών 
ερωτηµάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς. 
2. Άριστη κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εµπλεκοµένων 
κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισµό των ζητηµάτων 
που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήµατα όσο και για ερµηνεία και αξιολόγηση 
δεδοµένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή) 
3. Άριστη προσέγγιση δεδοµένων έρευνας προς διαµόρφωση θέσεων οµάδας επί 
ερευνητικών ερωτηµάτων µέσω 

~ανάλυσης ολοτήτων στα δοµικά τους στοιχεία και τις µεταξύ τους 
σχέσεις 

~ανάδειξης χρονικών, αιτιωδών, λογικών, ταξινοµικών, στατιστικών 
και λοιπών µορφών σχέσεων 

~χρήσης κατάλληλων πινάκων και γραφηµάτων για την 
αναπαράσταση των ερευνητικών δεδοµένων 

~ανάπτυξης απαγωγικών συλλογισµών 
~ανάδειξης παραδοχών, λογικών αντιφάσεων, υπόρρητων θέσεων, 

στερεοτύπων, προκαταλήψεων 
4. Άριστη διατύπωση µε λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της οµάδας που 
απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα και βασίζονται στην επεξεργασία των 
δεδοµένων. 
5. Άριστη αξιοποίηση συµπερασµατικών θέσεων έρευνας για διαµόρφωση 
συνεκτικών, τεκµηριωµένων και πειστικών τοποθετήσεων της οµάδας στα 
ερευνητικά ερωτήµατα και την υπεράσπισή τους , χωρίς ατεκµηρίωτες 
γενικεύσεις, και για την επίλυση προβληµάτων και λήψη αποφάσεων. 
6. Άριστη υπεράσπιση θέσεων οµάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων 
απόψεων και κριτικός σχολιασµός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών 
τους. 
7. Άριστη συσχέτιση θέµατος και συµπερασµάτων µε καταστάσεις, προβλήµατα 
και ζητήµατα της πραγµατικότητας. 
8. Άριστη κριτική αποτίµηση των ατοµικών, οµαδικών και θεσµικών επιλογών, 
ρόλων και χρήσεων. 
Πολύ Καλό 
Βαθµοί 
17 - 18 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Γνώση και Κατανόηση του Θέµατος &Ερευνητική 
Πραγµάτευσή του βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Πολύ Καλή κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέµατος και των ερευνητικών 
ερωτηµάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς. 
2. Πολύ Καλή κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών 
εµπλεκοµένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισµό των 
ζητηµάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήµατα όσο και για ερµηνεία και 
αξιολόγηση δεδοµένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή) 
3. Πολύ Καλή προσέγγιση δεδοµένων έρευνας προς διαµόρφωση θέσεων 
οµάδας επί ερευνητικών ερωτηµάτων µέσω 

~ανάλυσης ολοτήτων στα δοµικά τους στοιχεία και τις µεταξύ τους 
σχέσεις 

~ανάδειξης χρονικών, αιτιωδών, λογικών, ταξινοµικών, στατιστικών 
και λοιπών µορφών σχέσεων 

~χρήσης κατάλληλων πινάκων και γραφηµάτων για την 
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αναπαράσταση των ερευνητικών δεδοµένων 
~ανάπτυξης απαγωγικών συλλογισµών 
~ανάδειξης παραδοχών, λογικών αντιφάσεων, υπόρρητων θέσεων, 

στερεοτύπων, προκαταλήψεων 
4. Πολύ Καλή διατύπωση µε λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της οµάδας 
94 
που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα και βασίζονται στην επεξεργασία των 
δεδοµένων. 
5. Πολύ Καλή αξιοποίηση συµπερασµατικών θέσεων έρευνας για διαµόρφωση 
συνεκτικών, τεκµηριωµένων και πειστικών τοποθετήσεων της οµάδας στα 
ερευνητικά ερωτήµατα και την υπεράσπισή τους , χωρίς ατεκµηρίωτες 
γενικεύσεις, και για την επίλυση προβληµάτων και λήψη αποφάσεων. 
6. Πολύ Καλή υπεράσπιση θέσεων οµάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων 
απόψεων και κριτικός σχολιασµός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών 
τους. 
7. Πολύ Καλή συσχέτιση θέµατος και συµπερασµάτων µε καταστάσεις, 
προβλήµατα και ζητήµατα της πραγµατικότητας. 
8. Άριστη κριτική αποτίµηση των ατοµικών, οµαδικών και θεσµικών επιλογών, 
ρόλων και χρήσεων. 
Καλό 
Βαθµοί 
14 - 16 
ΚΑΛΗ Γνώση και Κατανόηση του Θέµατος και Ερευνητική 
Πραγµάτευσή του βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Καλή κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέµατος και των ερευνητικών 
ερωτηµάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς . 
2. Καλή κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εµπλεκοµένων 
κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισµό των ζητηµάτων 
που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήµατα όσο και για ερµηνεία και αξιολόγηση 
δεδοµένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή) 3. Καλή προσέγγιση δεδοµένων 
έρευνας προς διαµόρφωση θέσεων οµάδας επί ερευνητικών ερωτηµάτων µέσω 

~ανάλυσης ολοτήτων στα δοµικά τους στοιχεία και τις µεταξύ τους 
σχέσεις 

~ανάδειξης χρονικών, αιτιωδών, λογικών, ταξινοµικών, στατιστικών 
και λοιπών µορφών σχέσεων 

~χρήσης κατάλληλων πινάκων και γραφηµάτων για την 
αναπαράσταση των ερευνητικών δεδοµένων 

~ανάπτυξης απαγωγικών συλλογισµών 
~ανάδειξης παραδοχών, λογικών αντιφάσεων, υπόρρητων θέσεων, 

στερεοτύπων, προκαταλήψεων 
4. Καλή διατύπωση µε λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της οµάδας που 
απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα και βασίζονται στην επεξεργασία των 
δεδοµένων. 
5. Καλή αξιοποίηση συµπερασµατικών θέσεων έρευνας για διαµόρφωση 
συνεκτικών, τεκµηριωµένων και πειστικών τοποθετήσεων της οµάδας στα 
ερευνητικά ερωτήµατα και την υπεράσπισή τους , χωρίς ατεκµηρίωτες 
γενικεύσεις, και για την επίλυση προβληµάτων και λήψη αποφάσεων. 
6. Καλή υπεράσπιση θέσεων οµάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων 
απόψεων και κριτικός σχολιασµός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών 
τους. 
7. Καλή συσχέτιση θέµατος και συµπερασµάτων µε καταστάσεις, προβλήµατα 
και ζητήµατα της πραγµατικότητας. 
8. Άριστη κριτική αποτίµηση των ατοµικών, οµαδικών και θεσµικών επιλογών, 
ρόλων και χρήσεων. 
Μέτριο 
Βαθµοί 
10-13 
ΜΕΤΡΙΑ Γνώση και Κατανόηση του Θέµατος και Ερευνητική 
Πραγµάτευσή του βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Μέτρια κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέµατος και των ερευνητικών 
ερωτηµάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς. 
2. Μέτρια κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών εµπλεκοµένων 
κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισµό των ζητηµάτων 



 51

που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήµατα όσο και για ερµηνεία και αξιολόγηση 
δεδοµένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή) 
3. Μέτρια προσέγγιση δεδοµένων έρευνας προς διαµόρφωση θέσεων οµάδας 
επί ερευνητικών ερωτηµάτων µέσω 

~ανάλυσης ολοτήτων στα δοµικά τους στοιχεία και τις µεταξύ τους 
σχέσεις 

~ανάδειξης χρονικών, αιτιωδών, λογικών, ταξινοµικών, στατιστικών 
και λοιπών µορφών σχέσεων 
95 

~χρήσης κατάλληλων πινάκων και γραφηµάτων για την 
αναπαράσταση των ερευνητικών δεδοµένων 

~ανάπτυξης απαγωγικών συλλογισµών 
~ανάδειξης παραδοχών, λογικών αντιφάσεων, υπόρρητων θέσεων, 

στερεοτύπων, προκαταλήψεων 
4. Μέτρια διατύπωση µε λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της οµάδας που 
απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα και βασίζονται στην επεξεργασία των 
δεδοµένων. 
5. Μέτρια αξιοποίηση συµπερασµατικών θέσεων έρευνας για διαµόρφωση 
συνεκτικών, τεκµηριωµένων και πειστικών τοποθετήσεων της οµάδας στα 
ερευνητικά ερωτήµατα και την υπεράσπισή τους , χωρίς ατεκµηρίωτες 
γενικεύσεις, και για την επίλυση προβληµάτων και λήψη αποφάσεων. 
6. Μέτρια υπεράσπιση θέσεων οµάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων 
απόψεων και κριτικός σχολιασµός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών 
τους. 
7. Μέτρια συσχέτιση θέµατος και συµπερασµάτων µε καταστάσεις, προβλήµατα 
και ζητήµατα της πραγµατικότητας. 
8. Άριστη κριτική αποτίµηση των ατοµικών, οµαδικών και θεσµικών επιλογών, 
ρόλων και χρήσεων. 
Στοιχειώδες 
Βαθµοί 
6-9 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ Γνώση και Κατανόηση του Θέµατος και 
Ερευνητική Πραγµάτευσή του βάσει των παρακάτω κατά 
περίπτωση: 1. Στοιχειώδης κατοχή ειδικών γνώσεων επί του θέµατος και 
των ερευνητικών ερωτηµάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς 
2. Στοιχειώδης κατανόηση εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών 
εµπλεκοµένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισµό των 
ζητηµάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήµατα όσο και για ερµηνεία και 
αξιολόγηση δεδοµένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή) 
3. Στοιχειώδης προσέγγιση δεδοµένων έρευνας προς διαµόρφωση θέσεων 
οµάδας επί ερευνητικών ερωτηµάτων µέσω 

~ανάλυσης ολοτήτων στα δοµικά τους στοιχεία και τις µεταξύ τους 
σχέσεις 

~ανάδειξης χρονικών, αιτιωδών, λογικών, ταξινοµικών, στατιστικών 
και λοιπών µορφών σχέσεων 

~χρήσης κατάλληλων πινάκων και γραφηµάτων για την 
αναπαράσταση των ερευνητικών δεδοµένων 

~ανάπτυξης απαγωγικών συλλογισµών 
~ανάδειξης παραδοχών, λογικών αντιφάσεων, υπόρρητων θέσεων, 

στερεοτύπων, προκαταλήψεων 
4. Στοιχειώδης διατύπωση µε λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της οµάδας 
που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα και βασίζονται στην επεξεργασία των 
δεδοµένων. 
5. Στοιχειώδης αξιοποίηση συµπερασµατικών θέσεων έρευνας για διαµόρφωση 
συνεκτικών, τεκµηριωµένων και πειστικών τοποθετήσεων της οµάδας στα 
ερευνητικά ερωτήµατα και την υπεράσπισή τους , χωρίς ατεκµηρίωτες 
γενικεύσεις, και για την επίλυση προβληµάτων και λήψη αποφάσεων. 
6. Στοιχειώδης υπεράσπιση θέσεων οµάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων 
απόψεων και κριτικός σχολιασµός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών 
τους. 
7. Στοιχειώδης συσχέτιση θέµατος και συµπερασµάτων µε καταστάσεις, 
προβλήµατα και ζητήµατα της πραγµατικότητας. 
8. Άριστη κριτική αποτίµηση των ατοµικών, οµαδικών και θεσµικών επιλογών, 
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ρόλων και χρήσεων. 
Λίαν 
Ανεπαρκές 
1-5 
ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Γνώση και Κατανόηση του Θέµατος και 
Ερευνητική Πραγµάτευσή του βάσει των παρακάτω κατά 
περίπτωση: 1. Απουσία ειδικών γνώσεων επί του θέµατος και των 
ερευνητικών ερωτηµάτων τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς 
2. Απουσία κατανόησης εννοιών, γενικεύσεων, αρχών και θεωριών 
εµπλεκοµένων κλάδων, τις οποίες αξιοποιεί επιτυχώς τόσο για τον εντοπισµό των 
96 
ζητηµάτων που θέτουν τα ερευνητικά ερωτήµατα όσο και για ερµηνεία και 
αξιολόγηση δεδοµένων έρευνας (όχι απλή περιγραφή) 
3. Απουσία προσπάθειας προσέγγισης δεδοµένων έρευνας προς διαµόρφωση 
θέσεων οµάδας επί ερευνητικών ερωτηµάτων µέσω 

~ανάλυσης ολοτήτων στα δοµικά τους στοιχεία και τις µεταξύ τους 
σχέσεις 

~ανάδειξης χρονικών, αιτιωδών, λογικών, ταξινοµικών, στατιστικών 
και λοιπών µορφών σχέσεων 

~χρήσης κατάλληλων πινάκων και γραφηµάτων για την 
αναπαράσταση των ερευνητικών δεδοµένων 

~ανάπτυξης απαγωγικών συλλογισµών 
~ανάδειξης παραδοχών, λογικών αντιφάσεων, υπόρρητων θέσεων, 

στερεοτύπων, προκαταλήψεων 
4. Απουσία διατύπωσης µε λογικό και συνεκτικό τρόπο θέσεων της οµάδας που 
απαντούν στα ερευνητικά ερωτήµατα και βασίζονται στην επεξεργασία των 
δεδοµένων. 
5. Απουσία αξιοποίησης συµπερασµατικών θέσεων έρευνας για διαµόρφωση 
συνεκτικών, τεκµηριωµένων και πειστικών τοποθετήσεων της οµάδας στα 
ερευνητικά ερωτήµατα και την υπεράσπισή τους , χωρίς ατεκµηρίωτες 
γενικεύσεις, και για την επίλυση προβληµάτων και λήψη αποφάσεων. 
6. Απουσία υπεράσπισης θέσεων οµάδας έναντι εναλλακτικών και αντιθέτων 
απόψεων και κριτικός σχολιασµός των παραδοχών τους και των συνεπαγωγών 
τους. 
7. Απουσία συσχέτισης θέµατος και συµπερασµάτων µε καταστάσεις, 
προβλήµατα και ζητήµατα της πραγµατικότητας. 
8. Άριστη κριτική αποτίµηση των ατοµικών, οµαδικών και θεσµικών επιλογών, 
ρόλων και χρήσεων. 
Πίνακας 3.2 Κλίµακες Αξιολόγησης Περιεχοµένου της Ερευνητικής Έκθεσης 
ΙV. Κλίµακες ∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Γλώσσας της 
Ερευνητικής Έκθεσης. 
97 
ΕΠΙΠΕ∆Α 
ΒΑΘΜΟΙ 
ΓΛΩΣΣΙΚA KAI ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Άριστο 
Βαθµοί 
19 - 20 
ΑΡΙΣΤΗ Χρήση Γλώσσας, Συµβόλων και Απεικονίσεων και ∆οµή 
της Έκθεσης βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Άριστη χρήση όρων και επιστηµονικής ονοµατολογίας 
2. Άριστη σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας 
3. Άριστη εσωτερική συνοχή λόγου (σε επίπεδο προτάσεων, 
παραγράφων και στη κειµενική δοµή ευρύτερων τµηµάτων της 
εργασίας) 
4. Άριστη οργάνωση στην παράθεση γνώσεων, ιδεών, 
προτάσεων, συµπερασµάτων, σχολίων. 
5. Άριστη χρήση κατάλληλου κειµενικού είδους(π.χ περιγραφή, 
επεξήγηση, επιχειρηµατολογία) και ύφους για περίσταση 
επικοινωνίας 
6. Άριστη χρήση απεικονιστικών σχηµάτων της επιστήµης 
(πινάκες, χάρτες, σύµβολα και ποικίλα σχεδιαγράµµατα: 
γραφήµατα, στατιστικά ιστογράµµατα, ραβδογράµµατα και «πίτες», 
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εννοιολογικοί χάρτες, οργανογράµµατα, αραχνογράµµατα (web) , 
διαγράµµατα ροής (flow chart), βένειο διάγραµµα, πυραµίδες ). 
7. Αρίστη επιµέλεια εκτύπωσης ερευνητικής έκθεσης (α. σαφής 
εσωτερική δοµή µε τίτλο, περιεχόµενα, εισαγωγή, κυρίως µέρος , 
συµπεράσµατα, βιβλιογραφία και παραρτήµατα, β. ορθή και 
συστηµατική χρήση παραποµπών, γ. προσεγµένο στήσιµο 
σελίδας και δ. ελάχιστα λεξικογραµµατικά λάθη.) 
Πολύ Καλό 
Βαθµοί 
17 - 18 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Χρήση Γλώσσας, Συµβόλων και Απεικονίσεων και 
∆οµή της Έκθεσης βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Πολύ Καλή χρήση όρων και επιστηµονικής ονοµατολογίας 
2. Πολύ Καλή σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας 
3. Πολύ Καλή εσωτερική συνοχή λόγου (σε επίπεδο προτάσεων, παραγράφων και 
στη κειµενική δοµή ευρύτερων τµηµάτων της εργασίας) 
4. Πολύ Καλή οργάνωση στην παράθεση γνώσεων, ιδεών, προτάσεων, 
συµπερασµάτων, σχολίων. 
5. Πολύ Καλή χρήση κατάλληλου κειµενικού είδους(π.χ περιγραφή, επεξήγηση, 
επιχειρηµατολογία) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας 
6. Πολύ Καλή χρήση απεικονιστικών σχηµάτων της επιστήµης 
(πινάκες, χάρτες, σύµβολα και ποικίλα σχεδιαγράµµατα: γραφήµατα, στατιστικά 
ιστογράµµατα, ραβδογράµµατα και «πίτες», εννοιολογικοί χάρτες, οργανογράµµατα, 
αραχνογράµµατα (web) , διαγράµµατα ροής (flow chart), βένειο διάγραµµα, πυραµίδες ). 
7. Πολύ Καλή επιµέλεια εκτύπωσης εργασίας (α. σαφής εσωτερική δοµή µε τίτλο, 
περιεχόµενα, εισαγωγή, κυρίως µέρος , συµπεράσµατα, βιβλιογραφία και 
παραρτήµατα, β. ορθή και συστηµατική χρήση παραποµπών, γ. προσεγµένο στήσιµο 
σελίδας και δ. ελάχιστα λεξικογραµµατικά λάθη.) 
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Καλό 
Βαθµοί 
14 - 16 
ΚΑΛΗ Χρήση Γλώσσας, Συµβόλων και Απεικονίσεων και ∆οµή 
της Έκθεσης βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Καλή χρήση όρων και επιστηµονικής ονοµατολογίας 
2. Καλή σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας 
3. Καλή εσωτερική συνοχή λόγου (σε επίπεδο προτάσεων, παραγράφων και στη 
κειµενική δοµή ευρύτερων τµηµάτων της εργασίας) 
4. Καλή οργάνωση στην παράθεση γνώσεων, ιδεών, προτάσεων, 
συµπερασµάτων, σχολίων. 
5. Καλή χρήση κατάλληλου κειµενικού είδους(π.χ περιγραφή, επεξήγηση, 
επιχειρηµατολογία) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας 
6. Καλή χρήση απεικονιστικών σχηµάτων της επιστήµης 
(πινάκες, χάρτες, σύµβολα και ποικίλα σχεδιαγράµµατα: γραφήµατα, στατιστικά 
ιστογράµµατα, ραβδογράµµατα και «πίτες», εννοιολογικοί χάρτες, οργανογράµµατα, 
αραχνογράµµατα (web) , διαγράµµατα ροής (flow chart), βένειο διάγραµµα, πυραµίδες ). 
7. Καλή επιµέλεια εκτύπωσης εργασίας (α. σαφής εσωτερική δοµή µε τίτλο, 
περιεχόµενα, εισαγωγή, κυρίως µέρος , συµπεράσµατα, βιβλιογραφία και 
παραρτήµατα, β. ορθή και συστηµατική χρήση παραποµπών, γ. προσεγµένο στήσιµο 
σελίδας και δ. ελάχιστα λεξικογραµµατικά λάθη.) 
Μέτριο 
Βαθµοί 
10-13 
ΜΕΤΡΙΑ Χρήση Γλώσσας, Συµβόλων και Απεικονίσεων και 
∆οµή της Έκθεσης βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Μέτρια χρήση όρων και επιστηµονικής ονοµατολογίας 
2. Μέτρια σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας 
3. Μέτρια εσωτερική συνοχή λόγου (σε επίπεδο προτάσεων, παραγράφων και στη 
κειµενική δοµή ευρύτερων τµηµάτων της εργασίας) 
4. Μέτρια οργάνωση στην παράθεση γνώσεων, ιδεών, προτάσεων, 
συµπερασµάτων, σχολίων. 
5. Μέτρια χρήση κατάλληλου κειµενικού είδους(π.χ περιγραφή, επεξήγηση, 
επιχειρηµατολογία) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας 
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6. Μέτρια χρήση απεικονιστικών σχηµάτων της επιστήµης 
(πινάκες, χάρτες, σύµβολα και ποικίλα σχεδιαγράµµατα: γραφήµατα, στατιστικά 
ιστογράµµατα, ραβδογράµµατα και «πίτες», εννοιολογικοί χάρτες, οργανογράµµατα, 
αραχνογράµµατα (web) , διαγράµµατα ροής (flow chart), βένειο διάγραµµα, πυραµίδες ). 
7. Μέτρια επιµέλεια εκτύπωσης εργασίας (α. σαφής εσωτερική δοµή µε τίτλο, 
περιεχόµενα, εισαγωγή, κυρίως µέρος , συµπεράσµατα, βιβλιογραφία και 
παραρτήµατα, β. ορθή και συστηµατική χρήση παραποµπών, γ. προσεγµένο στήσιµο 
σελίδας και δ. ελάχιστα λεξικογραµµατικά λάθη.) 
Στοιχειώδε 
ς 
Βαθµοί 6-9 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ Χρήση Γλώσσας, Συµβόλων και Απεικονίσεων 
και ∆οµή της Έκθεσης βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 1. 
Στοιχειώδης χρήση όρων και επιστηµονικής ονοµατολογίας 
2. Στοιχειώδης σαφήνεια, ακρίβεια και ροή γλώσσας 
3. Στοιχειώδης εσωτερική συνοχή λόγου (σε επίπεδο προτάσεων, παραγράφων και 
στη κειµενική δοµή ευρύτερων τµηµάτων της εργασίας) 
4. Στοιχειώδης οργάνωση στην παράθεση γνώσεων, ιδεών, προτάσεων, 
συµπερασµάτων, σχολίων. 
5. Στοιχειώδης χρήση κατάλληλου κειµενικού είδους(π.χ περιγραφή, επεξήγηση, 
επιχειρηµατολογία) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας 
6. Μέτρια χρήση απεικονιστικών σχηµάτων της επιστήµης 
(πινάκες, χάρτες, σύµβολα και ποικίλα σχεδιαγράµµατα: γραφήµατα, στατιστικά 
ιστογράµµατα, ραβδογράµµατα και «πίτες», εννοιολογικοί χάρτες, οργανογράµµατα, 
αραχνογράµµατα (web) , διαγράµµατα ροής (flow chart), βένειο διάγραµµα, πυραµίδες ). 
7. Στοιχειώδης επιµέλεια εκτύπωσης εργασίας (α. σαφής εσωτερική δοµή µε τίτλο, 
περιεχόµενα, εισαγωγή, κυρίως µέρος , συµπεράσµατα, βιβλιογραφία και 
παραρτήµατα, β. ορθή και συστηµατική χρήση παραποµπών, γ. προσεγµένο στήσιµο 
σελίδας και δ. ελάχιστα λεξικογραµµατικά λάθη.) 
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Λίαν 
Ανεπαρκές 
Βαθµοί 1-5 
ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Χρήση Γλώσσας, Συµβόλων και 
Απεικονίσεων και ∆οµή της Έκθεσης βάσει των παρακάτω κατά 
περίπτωση: 1. Απουσία χρήσης όρων και επιστηµονικής ονοµατολογίας 
2. Απουσία σαφήνειας, ακρίβειας και ροής στη γλώσσα 
3. Απουσία εσωτερικής συνοχής λόγου (σε επίπεδο προτάσεων, παραγράφων και 
στη κειµενική δοµή ευρύτερων τµηµάτων της εργασίας) 
4. Απουσία οργάνωσης στην παράθεση γνώσεων, ιδεών, προτάσεων, 
συµπερασµάτων, σχολίων. 
5. Απουσία χρήσης κατάλληλου κειµενικού είδους(π.χ περιγραφή, επεξήγηση, 
επιχειρηµατολογία) και ύφους για περίσταση επικοινωνίας 
6. Απουσία χρήσης απεικονιστικών σχηµάτων της επιστήµης 
(πινάκες, χάρτες, σύµβολα και ποικίλα σχεδιαγράµµατα: γραφήµατα, στατιστικά 
ιστογράµµατα, ραβδογράµµατα και «πίτες», εννοιολογικοί χάρτες, οργανογράµµατα, 
αραχνογράµµατα (web) , διαγράµµατα ροής (flow chart), βένειο διάγραµµα, πυραµίδες ). 
7. Απουσία επιµέλειας στην εκτύπωση εργασίας (α. σαφής εσωτερική δοµή µε 
τίτλο, περιεχόµενα, εισαγωγή, κυρίως µέρος , συµπεράσµατα, βιβλιογραφία και 
παραρτήµατα, β. ορθή και συστηµατική χρήση παραποµπών, γ. προσεγµένο στήσιµο 
σελίδας και δ. ελάχιστα λεξικογραµµατικά λάθη.) 
Πίνακας 3.3 Κλίµακες Αξιολόγησης Γλώσσας και ∆οµής Ερευνητικής Έκθεσης 
100 
V. Κλίµακες ∆ιαβαθµισµένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Παρουσίασης της 
Ερευνητικής Εργασίας 
ΕΠΙΠΕ∆Α 
ΒΑΘΜΟΙ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α 
Άριστο 
Βαθµός 
19 - 20 
ΑΡΙΣΤΗ Παρουσίαση Ερευνητικής Έκθεσης και Τεχνήµατος 
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βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Άριστη ενηµέρωση για στόχους και διαδικασίες της έρευνας. 
2. Άριστη ενηµέρωση για δεδοµένα, συµπεράσµατα και θέσεις 
οµάδας σε ερευνητικά ερωτήµατα µε ιδιαίτερη έµφαση στα 
κοµβικά σηµεία και κριτική στάση σε διαλαµβανόµενα ζητήµατα . 
3. Άριστη χρήση γλώσσας µε άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και 
σαφή ειρµό κατάλληλα για παρουσίαση. 
4. Άριστη χρήση συµπληρωµατικών/πολυτροπικών µέσων και 
ΤΠΕ για στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγµές . 
5. Άριστη χρήση χιούµορ , δηµιουργικότητας και 
παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη 
στιγµή. 
6. Άριστη ετοιµότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις 
και τα σχόλια του κοινού. 
Πολύ Καλό 
Βαθµός 
17 - 18 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ Παρουσίαση Ερευνητικής Έκθεσης και Τεχνήµατος βάσει 
των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Πολύ Καλή ενηµέρωση για στόχους και διαδικασίες έρευνας. 
2. Πολύ Καλή ενηµέρωση για δεδοµένα, συµπεράσµατα και θέσεις οµάδας σε 
ερευνητικά ερωτήµατα µε ιδιαίτερη έµφαση στα κοµβικά σηµεία και κριτική 
στάση σε διαλαµβανόµενα ζητήµατα . 
3. Πολύ Καλή χρήση γλώσσας µε άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρµό 
κατάλληλα για παρουσίαση. 
4. Πολύ Καλή χρήση συµπληρωµατικών/πολυτροπικών µέσων και ΤΠΕ για 
στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγµές . 
5. Πολύ Καλή χρήση χιούµορ , δηµιουργικότητας και παραστατικότητας στη 
σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγµή. 
6. Πολύ Καλή ετοιµότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα 
σχόλια του κοινού. 
Καλό Βαθµός 
14 - 16 
ΚΑΛΗ Παρουσίαση Ερευνητικής Έκθεσης και Τεχνήµατος βάσει των 
παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Καλή ενηµέρωση για στόχους και διαδικασίες έρευνας. 
2. Καλή ενηµέρωση για δεδοµένα, συµπεράσµατα και θέσεις οµάδας σε 
ερευνητικά ερωτήµατα µε ιδιαίτερη έµφαση στα κοµβικά σηµεία και κριτική 
στάση σε διαλαµβανόµενα ζητήµατα . 
3. Καλή χρήση γλώσσας µε άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρµό 
κατάλληλα για παρουσίαση. 
4. Καλή χρήση συµπληρωµατικών/πολυτροπικών µέσων και ΤΠΕ για στήριξη 
λόγου και στις κατάλληλες στιγµές . 
5. Καλή χρήση χιούµορ , δηµιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή 
αναλογία και την κατάλληλη στιγµή. 
6. Καλή ετοιµότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια 
του κοινού. 
101 
Μέτριο 
Βαθµός 
10-13 
ΜΕΤΡΙΑ Παρουσίαση Ερευνητικής Έκθεσης και Τεχνήµατος βάσει των 
παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Μέτρια ενηµέρωση για στόχους και διαδικασίες έρευνας. 
2. Μέτρια ενηµέρωση για δεδοµένα, συµπεράσµατα και θέσεις οµάδας σε 
ερευνητικά ερωτήµατα µε ιδιαίτερη έµφαση στα κοµβικά σηµεία και κριτική 
στάση σε διαλαµβανόµενα ζητήµατα . 
3. Μέτρια χρήση γλώσσας µε άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρµό 
κατάλληλα για παρουσίαση. 
4. Μέτρια χρήση συµπληρωµατικών/πολυτροπικών µέσων και ΤΠΕ για στήριξη 
λόγου και στις κατάλληλες στιγµές . 
5. Μέτρια χρήση χιούµορ , δηµιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή 
αναλογία και την κατάλληλη στιγµή. 
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6. Μέτρια ετοιµότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια 
του κοινού. 
Στοιχειώδες 
Βαθµός 
6-9 
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΗΣ Παρουσίαση Ερευνητικής Έκθεσης και Τεχνήµατος βάσει 
των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Στοιχειώδης ενηµέρωση για στόχους και διαδικασίες έρευνας. 
2. Στοιχειώδης ενηµέρωση για δεδοµένα, συµπεράσµατα και θέσεις οµάδας 
σε ερευνητικά ερωτήµατα µε ιδιαίτερη έµφαση στα κοµβικά σηµεία και κριτική 
στάση σε διαλαµβανόµενα ζητήµατα . 
3. Στοιχειώδης χρήση γλώσσας µε άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρµό 
κατάλληλα για παρουσίαση. 
4. Στοιχειώδης χρήση συµπληρωµατικών/πολυτροπικών µέσων και ΤΠΕ για 
στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγµές . 
5. Στοιχειώδης χρήση χιούµορ , δηµιουργικότητας και παραστατικότητας στη 
σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγµή. 
6. Στοιχειώδης ετοιµότητα και πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα 
σχόλια του κοινού. 
Λίαν 
Ανεπαρκές 
Βαθµός 
1-5 
ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Παρουσίαση Ερευνητικής Έκθεσης και Τεχνήµατος 
βάσει των παρακάτω κατά περίπτωση: 
1. Απουσία ενηµέρωσης για στόχους και διαδικασίες έρευνας. 
2. Απουσία ενηµέρωσης για δεδοµένα, συµπεράσµατα και θέσεις οµάδας σε 
ερευνητικά ερωτήµατα µε ιδιαίτερη έµφαση στα κοµβικά σηµεία και κριτική 
στάση σε διαλαµβανόµενα ζητήµατα . 
3. Απουσία χρήσης γλώσσας µε άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρµό 
κατάλληλα για παρουσίαση. 
4. Απουσία χρήσης συµπληρωµατικών/πολυτροπικών µέσων και ΤΠΕ για 
στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγµές . 
5. Απουσία χρήσης χιούµορ , δηµιουργικότητας και παραστατικότητας στη 
σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγµή. ενηµέρωση για δεδοµένα, 
συµπεράσµατα και θέσεις οµάδας σε ερευνητικά ερωτήµατα µε ιδιαίτερη 
έµφαση στα κοµβικά σηµεία και κριτική στάση σε διαλαµβανόµενα ζητήµατα . 
3. Απουσία χρήσης γλώσσας, ορθού τόνου και ειρµού κατάλληλων για 
παρουσίαση. 
4. Απουσία χρήσης συµπληρωµατικών/πολυτροπικών µέσων και ΤΠΕ για 
στήριξη λόγου και στις κατάλληλες στιγµές . 
5. Απουσία χρήσης χιούµορ , δηµιουργικότητας και παραστατικότητας στη 
σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγµή. 
6. Απουσία ετοιµότητας και πληρότητας απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα 
σχόλια του κοινού. 
Πίνακας 3.4 Κλίµακες Αξιολόγησης ∆ηµόσιας Παρουσίασης Έρευνας 
102 
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