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Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου  - Ερευνητικές 

Εργασίες Α΄και Β΄τάξης Λυκείου : από το σχεδιασμό στην υλοποίηση 

 
           Παιδαγωγικές Αρχές 1 των Ερευνητικών Εργασιών  και των Βιωματικών Δράσεων : 

 
    Οι Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και οι Ερευνητικές Εργασίες Λυκείου διέπονται από την ίδια 

παιδαγωγική φιλοσοφία και από τις παρακάτω αντίστοιχες παιδαγωγικές αρχές : 

 

1. Αρχή της Διερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης, με βάση την οποία η ερευνητική 

μεθοδολογία των Επιστημών μετατρέπεται σε  διδακτική μεθοδολογία, καθώς θέτομε στόχους, 

ερευνητικά ερωτήματα, αξιοποιούμε ερευνητικά εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές, μέσα σε μια 

οργανωμένη πορεία διδακτικού σχεδιασμού, που υποστηρίζει την ερευνητική και μαθησιακή 

διαδικασία, με τους μαθητές σε ρόλο μικρών ερευνητών. 

 

2. Αρχή της Διεπιστημονικής Συνεργασίας, με βάση την οποία δίνεται η δυνατότητα για πλήρη 

αξιοποίηση των διακλαδικών συμπράξεων, αλλά και της συνεργασίας Καθηγητών διαφορετικών 

κλάδων και ειδικοτήτων, ώστε το υπό εξέτασιν θέμα να φωτιστεί πολύπλευρα. 

 

     

3.  Αρχή της Συνεργασίας Μαθητών εντός 4μελών/5μελών Ομάδων, αλλά και μεταξύ των 

ομάδων στην κοινότητα μάθησης της τάξης, η οποία αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική της ομάδας 

ως πλαίσιο μάθησης και ατομικής ανάπτυξης, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. 

 

4. Αρχή της Διαφοροποίησης της Διδασκαλίας, η οποία προσαρμόζει  τη μάθηση στα 

ενδιαφέροντα, στις ανάγκες, στις δυνατότητες, στους ρυθμούς και στους τρόπους μάθησης των 

μαθητών. Γιατί, όπως σωστά επισημαίνεται, το μεγαλύτερο λάθος που γινόταν στη διδασκαλία, 

κατά τους προηγούμενους αιώνες, ήταν η αντιμετώπιση όλων των παιδιών ως παραλλαγών του 

ίδιου ατόμου. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι ήταν λογικό να διδάσκουν στους 

μαθητές τα ίδια θέματα, με τον ίδιο τρόπο (Gardner, 1994 : Siegel & Shaughnessy, 1994) 2 

  

 

               Όσα ακολουθούν παρακάτω μπορούν να αξιοποιηθούν και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, στο 

πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων και των Ερευνητικών Εργασιών αντίστοιχα.  
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Τα βασικά βήματα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Βιωματικών Δράσεων και  

των Ερευνητικών Εργασιών 

 
    Φάση Προετοιμασίας 1 : 

 

1) ΄΄ΔΕΣΙΜΟ΄΄ ΟΜΑΔΑΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ - ΧΤΙΣΙΜΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 3  : καθώς ο/η 

εκπαιδευτικός εισέρχεται για πρώτη φορά στο ΄΄τμήμα ενδιαφέροντος΄΄, πρωταρχικό του 

μέλημα θα πρέπει να είναι ΄΄να δέσει΄΄ την ομάδα- ολομέλεια, να δημιουργήσει δηλ. 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη αισθημάτων αλληλοσεβασμού, συνεργασίας, 

αλλήλεγγύης, συνοχής και να βοηθήσει τους μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους, αλλά 

και μαζί του, ώστε να θεμελιωθούν οι απαραίτητες σχέσεις συνεργασίας και να τεθούν οι 

προϋποθέσεις για το συναισθηματικό άνοιγμα του ενός προς τον άλλο, απαραίτητο και 

για τη διαδικασία της μάθησης. Γιατί, όπως σωστά παρατήρησε ο Vygotsky, η 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη γνωστική και 

κοινωνικοσυναισθηματική του ανάπτυξη (Vygotsky, 1978) 4 

 

2) ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός 

συνδιαμορφώνει με τους μαθητές του τις αρχές και τους κανόνες που θα διέπουν τις σχέσεις 

των ομάδων και της ολομέλειας. 

 

3) ΜΕΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΄΄Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ΄΄ 5 για την τελική διαμόρφωση 

του θέματος, των υποθεμάτων, των ερευνητικών ερωτημάτων, ενώ, παράλληλα, 

αποσαφηνίζεται ο τρόπος εργασίας π.χ. η διαμόρφωση των ομάδων εργασίας, η ειδική ορολογία 

(π.χ. τι σημαίνει ΄΄τέχνημα΄΄, ΄΄ανατροφοδότηση΄΄ κ.ά.), γίνεται συζήτηση για τον 

προγραμματισμό των ομάδων, για τη Μεθοδολογία έρευνας, για τον τρόπο επεξεργασίας και 

σύνθεσης των δεδομένων, με τα διαστήματα αλληλοτροφοδότησης, για το γενικότερο 

χρονοδιάγραμμα, τη δημιουργία ατομικού ημερολογίου και φακέλου, τη δημιουργία ομαδικού 

φακέλου, για τη δημιουργία της γραπτής εργασίας, του τεχνήματος, αλλά και της προφορικής 

παρουσίασης κ.λ.π.  

Καλό είναι, επίσης, ο/η εκπαιδευτικός να ενημερώσει τους μαθητές για το τι σημαίνει 

θετική και τι αρνητική συνεισφορά στην ομάδα εργασίας, ώστε οι μαθητές να είναι 

ενημερωμένοι και για τις φυσικές και λογικές συνέπειες των πράξεών τους και της εν γένει 

συμπεριφοράς τους, η οποία θα αποτιμάται σταδιακά. 

           Αρκετά από τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν ξανά και ξανά, μέχρι την ολοκλήρωση 

των εργασιών, καθώς η συζήτηση θα εμπλουτίζεται με νέα, κάθε φορά, δεδομένα. 

 

 

4) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 6 : 

 
α. Με την έναρξη του σχολικού έτους, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

προτείνουν κάποια θέματα Εργασιών στους μαθητές και οι τελευταίοι να δηλώσουν  
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την προτίμησή τους. Το καλύτερο, όμως, είναι το τελικό θέμα να συνδιαμορφωθεί 

από τον/την εκπαιδευτικό και τους μαθητές, με την καθοδήγηση και του/της Σχολικού/-

ής Συμβούλου Παιδαγωγικής καθοδήγησης.  

 

     β. Προσδιορισμός του κατάλληλου εύρους του θέματος  με τεχνικές περιορισμού μέσω 

κριτηρίων :                                                                        

•  Χρονικού Προσδιορισμού,                                          

•  Τοπικού Προσδιορισμού,   

•  Κατηγοριακού Προσδιορισμού (π.χ. επαγγελματικές ιδιότητες, ηλικιακές 

κατηγορίες, κατηγορίες αιτίων, μέσων, πόρων, επιπτώσεων Τέχνης κ.λ.π.) 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα : 

 

         Έστω ότι έχομε σκεφτεί με τους μαθητές μας στην Α΄ τάξη Γυμνασίου το θέμα :  

΄΄Η φιλία στη σύγχρονη εποχή΄΄. Οφείλομε, όμως, να το ξανασκεφτούμε και να το 

ξανασυζητήσομε, για να το οροθετήσομε καλύτερα, μια και, με μια δεύτερη ανάγνωση, θα 

μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει πως αυτή η διατύπωση καθιστά το θέμα αρκετά ευρύ, 

δυσκολεύοντας την επεξεργασία του από τους μαθητές, στο χρονικό φάσμα μιας σχολικής 

χρονιάς ή έστω δύο τουλάχιστον τριμήνων (εάν στο 3ο τρίμηνο γίνει σύντομη διερεύνηση των 

θεμάτων που προτείνουν οι Οδηγίες), αν αναφερόμαστε στο Γυμνάσιο ή ενός τετραμήνου, αν 

παρόμοιο θέμα έχομε για Ερευνητική Εργασία στο Λύκειο. Γι’ αυτό αξιοποιούμε τεχνικές 

περιορισμού. Συνδιαμορφώνομε το θέμα με τους μαθητές μας, εστιάζοντας περισσότερο σε 

κάποια πτυχή του, η οποία έχει σχέση με συγκεκριμένο χώρο, χρόνο, είδος/-η κ.λ.π., ώστε να 

κάνουμε το θέμα πιο ρεαλιστικό και συγκεκριμένο για τους μαθητές, με σημεία αναφοράς 

τόπου και χρόνου οικεία γι’ αυτούς και, επομένως, εύκολα επεξεργάσιμα. Έτσι, το θέμα θα 

μπορούσε να αναδιατυπωθεί ως εξής : 

- ΄΄ Η φιλία στο σχολείο μας σήμερα ΄΄    ή    

 -  ΄΄Οι φιλικές σχέσεις στο σχολείο μας, κατά τη σημερινή εποχή΄΄. 

 

 

5) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 6 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ/ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΟ/-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ     : 
   

     Στο Έντυπο της Πρότασης Θέματος ο/η εκπαιδευτικός : 

           α.  συμπληρώνει  τα στοιχεία σχολικής μονάδας, το ονοματεπώνυμό του  και  

                                                   τα λοιπά στοιχεία που τον αφορούν 

 

           β.  ορίζει το θέμα (τίτλο), το σκοπό (ευρύτερη στόχευση), τους επιμέρους στόχους και τα 

ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία υποστηρίζουν την προσέγγιση του θέματος από τους μαθητές 

και ουσιαστικά θα αποτελέσουν τη βάση προσδιορισμού των τίτλων και ανάπτυξης του 

περιεχομένου των επιμέρους κεφαλαίων της εργασίας. Επίσης, παρουσιάζει τα αναμενόμενα  
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αποτελέσματα, τους πιθανούς πόρους, ενδεικτικά, ορισμένες διδακτικές επισκέψεις και μια 

ενδεικτική Βιβλιογραφία)  

 

α. Τα μαθητικά ενδιαφέροντα 

                                     Τα κριτήρια  

 γ. αιτιολογεί συνοπτικά το θέμα                επιλογής 1                β.  Οι υπάρχουσες υποδομές 

               με βάση : 

                                                                                                                               γ. Τα ενδιαφέροντα 

                                                                                                                                 των εκπαιδευτικών 

                                                       Το συσχετισμό  με                                        

                                                  τα διδασκόμενα μαθήματα                            δ. Η επικαιρότητα  

      

Τα αναμενόμενα μαθησιακά                                                             ε. άλλα κριτήρια :  

                      οφέλη 7              ο γενικότερος προγραμματισμός της σχολικής  

                                                                            μονάδας, συναφείς δραστηριότητες, η εμπειρία  

                                                                                   του παρελθόντος κ.ά. 

 
     (Εκτός από το θέμα, στο Έντυπο Σχεδίου Υποβολής, αρχικά, παρουσιάζεται ο σκοπός, οι 

στόχοι και τα υποθέματα  και τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

 

   Α. Διατύπωση του σκοπού 8 : 
 

 Ο σκοπός ( 1ο πεδίο Εντύπου Υποβολής) είναι, συνήθως, ένας και εκφράζει την ευρύτερη πρόθεσή 

μας για το εξεταζόμενο θέμα. Η διατύπωσή του πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει το 

συμπερασματικό σύνδεσμο ώστε, για να είναι προσδιορισμένο το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και η 

ευρύτερη στόχευση του συνόλου των ενεργειών μας. Ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα 

διατύπωσης σκοπού για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό της Σχολικής Συμβούλου π.χ. : 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση δημιουργικών τεχνικών και μεθόδων γλωσσικής 

διδασκαλίας, ώστε να καταστούν οι εκπαιδευτικοί ικανοί να αναγνωρίζουν τις γλωσσικές ανάγκες των 

μαθητών τους, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα………….  

 

        Μετά το σκοπό, ο /η εκπαιδευτικός συμπληρώνει στο ίδιο πεδίο του Εντύπου Υποβολής τους 

επιμέρους στόχους. Η σύγχρονη διάρθρωση των στόχων  γίνεται πλέον σε 3 επίπεδα : 

 

 

Β. Διατύπωση διδακτικών στόχων 8 
 

 Στόχοι : 

 

α. Σε επίπεδο γνώσεων (- Τι περιμένω να μάθουν οι μαθητές, μετά την εκπόνηση της 

εργασίας και την παρουσίασή της ;)  
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β. Σε επίπεδο αξιών και στάσεων ζωής (-Τι πεποιθήσεις, αξίες  και στάσεις ζωής περιμένω 

να διαμορφώσουν ή να αλλάξουν, ενδεχομένως, οι μαθητές, με τη διαδικασία αυτή ;)  

 

γ. Σε επίπεδο δεξιοτήτων (- Τι θα μπορούν να κάνουν μετά το πέρας των εργασιών αυτών ;) 

 

       Για τη διατύπωση των παραπάνω στόχων αξιοποιώ συγκεκριμένα ρήματα, τα οποία θα 

περιγράφουν σαφείς ενέργειες των μαθητών, άμεσα ορατές 9,10 π.χ. : 

 

    -   Για στόχους που αφορούν στο επίπεδο των γνώσεων μπορώ να αξιοποιήσω ρήματα του 

τύπου : (να καταστούν ικανοί…) να εντοπίσουν, να συγκρίνουν, να συσχετίσουν, να διακρίνουν, να 

ερμηνεύσουν, να περιγράφουν, να ορίζουν, κ.λ.π. 

 

   - Για στόχους που αφορούν στο επίπεδο των αξιών και των στάσεων ζωής μπορώ να 

αξιοποιήσω τα παρακάτω ρήματα : (να καταστούν ικανοί… ) να συναισθάνονται, να αποτιμούν, να 

εκτιμούν, να αξιολογούν, να υποστηρίζουν, να ενθαρρύνουν, να αποδέχονται, να απορρίπτουν να 

διακρίνουν αξίες και αρχές μέσα στα κείμενα, να καλλιεργούν οι ίδιοι αξίες και στάσεις ζωής με 

εναύσματα και τις εξεταζόμενες πηγές, να ερμηνεύουν, να αποτιμούν  δεδομένα, στάσεις και 

συμπεριφορές, αίτια και αποτελέσματα, να προσεγγίζουν κριτικά,  να κατανοούν τη σημασία και 

την αξία κάποιων προσώπων, καταστάσεων κ.λ.π., συνδέοντας τη νέα γνώση με τη βιωματική 

εμπειρία και τη ζωή, αντιπαραβάλλοντας χαρακτηριστικά, συμπεριφορές, αξίες μιας ορισμένης 

εποχής με τα αντίστοιχα της σύγχρονης εποχής κ.ά. 

 

- Για στόχους που αφορούν στο επίπεδο των δεξιοτήτων μπορώ να αξιοποιήσω, επίσης, τα 

ρήματα: (να καταστούν ικανοί… ) να συντάσσουν, να υπολογίζουν, να κατασκευάζουν, να 

απεικονίζουν, να δραματοποιούν, να χειρίζονται, να σχεδιάζουν, να ελέγχουν, να διορθώνουν, να 

κατατάσσουν, να ομαδοποιούν, να αξιοποιούν, να επιλύουν, να οργανώνουν τις πληροφορίες, να 

εφαρμόζουν τη νέα γνώση σε νέα γνωστικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικές περιστάσεις 

επικοινωνίας, να οικειοποιούνται εργαλεία μάθησης, να ασκούνται στη συνεργατική μάθηση και 

γενικότερα στη συνεργασία, να προσεγγίζουν διαλεκτικά τα εξεταζόμενα θέματα, να 

καλλιεργούν δεξιότητες αξιοποίησης εργαλείων μάθησης, μέσω και των νέων τεχνολογιών, καθώς 

και άλλες, όπως δεξιότητες ανάληψης ρόλων, ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών …κ.λ.π.). 6 

 

Γ. Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων  : 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα (Συλλογής Δεδομένων Θέματος) διατυπώνονται σε τρεις κατηγορίες 11: 

 

α) Πραγματολογικά ερωτήματα :                                                   

• Τι;                                                                                               

• Ποιος;                                                                                                                  

• Πού;                                                                                                                 

• Πότε;                                                                                                           

• Πόσο; 
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β) Επεξηγηματικά/Δεοντολογικά Ερωτήματα :                                     

•  Γιατί ; (αιτία, εξήγηση, ερμηνεία, ευθύνη, σκοπός)     

•  Πώς;  (αλλαγή, αλληλεπίδραση, διαδικασία, διαφορά, εξέλιξη, λειτουργία, μορφή, οργάνωση, 

συσχέτιση) 

• Πρέπει ; (κριτήρια αξιακά, λογικά, κριτήρια αποτελεσματικότητας κλπ)  

 

γ) Ερωτήματα κριτικής ανάλυσης : σχετίζονται με αξίες, αντιδράσεις, στάσεις, επιλογές, 

ενδιαφέροντα, συμφέροντα,  κοσμοθεωρία και προκύπτουν εάν εξετάσομε :          

•  την ατομική θέση/στάση έναντι του θέματος   

•  τη θέση/στάση  κοινωνικών ομάδων έναντι του θέματος     

•  τη θέση κοινωνικών θεσμών έναντι του θέματος     

•  το ποιοι  ενδιαφέρονται, ποιοι ωφελούνται/ βλάπτονται ; 

 

       Έτσι, εάν το θέμα μας είναι το προαναφερόμενο για τη φιλία, θα μπορούσαν να διατυπωθούν 

τα παρακάτω ενδεικτικά ερευνητικά ερωτήματα συλλογής δεδομένων : 

 

Πραγματολογικά ερωτήματα :        

                                            

• - Τι είναι ΄΄φιλία΄΄ ; 

• - Ποιος είναι ο αληθινός φίλος  και ποιος ο ψεύτικος ; 

• - Ανάμεσα σε ποιους εκδηλώνεται η φιλία στο σχολείο μας ; 

• - Πού (σε ποιες περιστάσεις επικοινωνίας), κατά τη γνώμη σας,  αναπτύσσεται; 

• -Πόσο συχνά βλέπετε τους φίλους σας ; 

• - Πόσο αληθινά είναι τα αισθήματα που εκφράζονται ; 

• - Πόσο έχει επηρεάσει η ύπαρξη ή η απουσία φιλικών δεσμών το κλίμα του σχολείου ; 

• Πόσο συχνά τα σχολικά βιβλία αναφέρονται στη φιλία ; 

 

Επεξηγηματικά/Δεοντολογικά Ερωτήματα: 

 

- Γιατί μας χρειάζεται η φιλία ; 

- Γιατί κάποιοι πληγώνουν τους φίλους τους εντός και εκτός σχολείου ; 

- Γιατί οι πραγματικοί φίλοι είναι σπάνιοι ; 

 

- Πώς εκφράζονται οι φιλικοί δεσμοί στο σχολείο μας ; Έχει παρατηρηθεί κάποια αλλαγή 

στον τρόπο, με τον οποίο εκφράζονται τα φιλικά αισθήματα σήμερα από ό,τι στο 

παρελθόν ; 

- Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη φιλία εντός και εκτός σχολείου ; 

 

- Πώς μπορούν να διατηρηθούν οι φιλικοί δεσμοί συμμαθητών και μετά την αποφοίτηση των 

παιδιών από το σχολείο ; 

- Πώς πρέπει να αντιδρούμε, όταν κάποιος/-α φίλος/-η δε φέρεται σωστά ; 

 

- Πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να υπάρχει η φιλία και με ποιο τρόπο μπορούμε να την    

προστατεύομε μέσα στο σχολείο  ; 



 7 

       Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και 

Ερευνητικές Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

                                                  

Ερωτήματα κριτικής ανάλυσης : 

 

- Ποια είναι η άποψή σας για τις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν στο σχολείο σας ; Πώς θα τις 

χαρακτηρίζατε ; 

- Ποια είναι η άποψη των καθηγητών επί του θέματος; 

- Πώς αντιμετωπίζουν το θέμα οι γονείς; 

-  Ποιοι, τελικά, ωφελούνται από την ύπαρξη ουσιαστικής φιλίας στη σχολική κοινότητα ; 

                                                         

 

Με βάση τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα προκύπτει μια ενδεικτική δομή της εργασίας 

• Βασική  Δομή της εργασίας : 

 

1) Τι είναι ΄΄φιλία΄΄ ; 

2) Πώς εκφράζεται στο σχολείο μας ; Ποιότητα, αυθεντικότητα σχέσεων εντός και εκτός σχολείου- 

κάλυψη συναισθηματικών αναγκών -Συνέχιση της φιλίας και μετά την αποφοίτηση ;  

3) Μονάδα ή ομάδα ; 

4) ΄΄Φιλία΄΄ και σχολικά βιβλία 

5) Πόσο υποστηρίζεται η φιλία στο σχολείο μας από τους μαθητές, τους καθηγητές, το/τη 

Διευθυντή/Διευθύντρια, τους γονείς, τη λοιπή εκπαιδευτική κοινότητα ; Ποια είναι η 

στάση όλων αυτών απέναντι στη φιλία ; 

6) Ποιες γενικότερες τάσεις και στάσεις περί φιλίας αναδύονται στο χώρο του σχολείου μας ; 

7) Χρησιμότητα φιλίας- προστασία- ωφέλεια ατόμων και σχολικής κοινότητας ως κοινωνικού μικρο- ή 

μακροσυνόλου 

 

 

      Προτεινόμενες Δραστηριότητες- Ασκήσεις : 

 

1. Εξέταση κειμένων (παραδοσιακών/συμβατικών και πολυτροπικών) – εντοπισμός σχετικών 

στοιχείων: Διερεύνηση του όρου- Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 

2. Συνεντεύξεις σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα 

3. Αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού (πίνακες ζωγραφικής, έργα γλυπτικής, παλιός καλός 

ελληνικός κινηματογράφος σε σύγκριση με τις σύγχρονες τηλεοπτικές ταινίες, 

ξένος κινηματογράφος, φωτογραφικό υλικό κ.ά.)- Ανάδειξη διαφορών φιλίας και 

απλής αλληλεπίδρασης, ανάδειξη  των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αληθινής 

φιλίας σε σχέση με την ψεύτικη 

4. Σχολιασμός  ΄΄παγωμένης εικόνας΄΄ για συγκεκριμένη έκφραση συναισθημάτων ή αξιοποίηση άλλων 

τεχνικών του λεγόμενου ΄΄εκπαιδευτικού δράματος΄΄ 

5. Αξιοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων του Οδηγού (π.χ. για το συγκεκριμένο θέμα ενδείκνυνται οι 

βιωματικές δραστηριότητες  ΄΄Νοήματα φιλίας΄΄, ΄΄Ομάδα ή μονάδα ΄΄ ; Μια 

διαφορετική τάξη…ένα διαφορετικό σχολείο΄΄,  ΄΄Γράμμα συγγνώμης΄΄,  Με τον εαυτό 

μας πόσο φίλοι είμαστε ;΄΄ Η ανταλλαγή της εικόνας μας΄΄ κ.ά.) 

6. Αγώνες επιχειρηματολογίας για διαχείριση συναισθημάτων  
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7. Ανοιχτή συζήτηση- στρογγυλή τράπεζα : Αξίες και στάσεις ζωής που θα πρέπει να διέπουν και αυτού 

του είδους τη διαπροσωπική σχέση 

8. Δημιουργική γραφή : σύνταξη ποικίλων τύπων και ειδών κειμένων, κριτικού σχολίου  κ.ά. 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, αρχικά, διατυπώνονται σε αυτές τις 3 κατηγορίες και αποτελούν 

οδηγό μας στη διερεύνηση του θέματος. Στη συνέχεια, μπορούν να επιμεριστούν στα φύλλα 

εργασίας των ομάδων, όπως διαφαίνεται από τα παραδείγματα που ακολουθούν, λειτουργώντας ως 

σημείο αναφοράς για την έρευνα των μαθητών και την προσέγγιση του θέματος. Καλό είναι κάθε 

φύλλο εργασίας να καλύπτει, όσο είναι δυνατόν, τις 3 κατηγορίες ερευνητικών ερωτημάτων, 

ανάλογα και με το έργο κάθε ομάδας.  

 

ε. Ενδεικτική περιγραφή των πηγών, της πορείας αναζήτησης των δεδομένων, της/των 

μεθόδου/-ων, των τεχνικών και των ερευνητικών εργαλείων για τη συλλογή και την 

επεξεργασία των δεδομένων ( 3ο πεδίο Εντύπου Υποβολής) : 

 

                                              Πρωτογενείς 1 : αρχαιολογικά ευρήματα, έργα Τέχνης,  

                                                                        συνεντεύξεις, εργαστηριακά πειράματα  

Πηγές :                                                               βάσεις στατιστικών δεδομένων 1 

 

 

 

                                        Δευτερογενείς 1 : βιβλία, διάφορα είδη και τύποι έντυπων  

                                                                                  ή χειρόγραφων κειμένων,  

                                                                           διαδικτυακές βάσεις δεδομένων 

 

 

 Με μια άλλη ορολογία, οι προηγούμενες πηγές μπορεί να ταυτίζονται με τις λεγόμενς 

΄΄άμεσες΄΄ και ΄΄έμμεσες΄΄ πηγές, ειδικότερα για την Ιστορία) 

 

Μέθοδος  :   είναι η ευρύτερη στρατηγική που ακολουθώ, η λογική της πορείας μου από  

την αρχή ως το τέλος. Μία μέθοδος μπορεί να αξιοποιεί μία ή περισσότερες τεχνικές, 

επομένως, ΄΄η μέθοδος΄΄ αποτελεί ευρύτερη έννοια από ΄΄την τεχνική΄΄. 

 

 

              Μέθοδοι που μπορούν να αξιοποιηθούν σε Εργασίες ερευνητικού τύπου : 

   

                           Προτείνεται συνδυασμός διαλογικών και διερευνητικών μεθόδων :  

 

Διαλογικές μέθοδοι 8 :  

                                            Μαιευτική 

α. Διάλογος  

                                            Ερωταποκρίσεις 
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β. Συζήτηση – ελεύθερος διάλογος – στρογγυλή τράπεζα 

 

 
Διερευνητικές μέθοδοι 8 :  

 

α. Μέθοδος εκπόνησης  σχεδίων ερευνητικής εργασίας ( ΄΄Project ’’) 

 

                                      

     ερευνητική :                        συνερευνητική :  

  ατομική έρευνα               ερευνά όλη η ομάδα 

 

Οι παραπάνω διερευνητικές μέθοδοι συνίστανται, ανάλογα με το είδος των εξεταζόμενων πηγών, σε : 

-  Μελέτη πεδίου 1 : επεξεργασία πρωτογενών πηγών και 

-  Βιβλιογραφική έρευνα 1 : μελέτη και επεξεργασία δευτερογενών πηγών 

 

β. επαγωγική : προχωρούμε από τα γνωστά στα άγνωστα, από το μερικό στο γενικό. 

γ.  κειμενοκεντρική : εστιάζει κατεξοχήν στην εξέταση κειμένων, τα οποία αποτελούν σημεία 

αναφοράς για κάθε μας ενέργεια. 

δ. μελέτη περίπτωσης : η συζήτηση ξεκινά με την εξέταση μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, μιας 

πτυχής ενός ευρύτερου θέματος που σχετίζεται με την εξεταζόμενη Ενότητα και εντοπίζεται 

συνήθως, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο π.χ. οι μαθητές μελετούν μία πηγή από τη βυζαντινή 

περίοδο και εξετάζουν τη μαρτυρία ενός παιδιού της εποχής, που, αν και ήταν  

ευφυές, λόγω της δύσκολης οικονομικής του κατάστασης, αδυνατούσε να συνεχίσει τις σπουδές του, 

με βάση τα στεγανά του εκπαιδευτικού συστήματος της εποχής. Η εξέταση αυτής της μαρτυρίας 

αποτελεί μία ΄΄μελέτη περίπτωσης΄΄ στην εν γένει εξέταση του βυζαντινού εκπαιδευτικού 

συστήματος 8. Στη μέθοδο αυτή ενδείκνυται, όπως και σε άλλες, ο συσχετισμός της εξεταζόμενης, 

κάθε φορά, περίπτωσης με αντίστοιχη κατάσταση της σύγχρονης εποχής. 

 

 

ε. μέθοδος επίλυσης προβλήματος (P.B.L.= Problem Based Learning) : εδώ, το θέμα έρευνας είναι 

πάντοτε ένα πρόβλημα και όχι ένα οποιοδήποτε θέμα 8, το οποίο χρήζει ειδικής εξέτασης, 

έρευνας και λύσης. 

 

στ. Φροντιστήριο του μέλλοντος  :  πάλι με αφορμή μία πηγή, η οποία παρουσιάζει ένα ζήτημα-

θέμα, ο εκπαιδευτικός προκαλεί διάλογο, προτρέποντας τους μαθητές του : 
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- να συναιστανθούν τις δυνατές συνέπειες (θετικές ή αρνητικές) μιας συγκεκριμένης 

κατάστασης για τους ανθρώπους της εποχής που εξετάζεται, 

 

- να φανταστούν μια ανάλογη μελλοντική κατάσταση  αφενός βρίσκοντας λύσεις και 

αφετέρου προσπαθώντας να λάβουν μέτρα, ώστε να ενθαρρύνουν την επανεμφάνιση μιας 

θετικής κατάστασης ή, αντίθετα, να αποτρέψουν την πιθανή εκδήλωση μιας αρνητικής 

κατάστασης για τη δική τους μελλοντική κοινωνία και για τον κόσμο ολόκληρο. 

-Στην τελευταία φάση, ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του εξετάζουν κατά πόσο οι προτάσεις 

και τα σχέδια αυτά μπορούν να υλοποιηθούν και από φανταστικά σενάρια να γίνουν 

πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές δρουν προληπτικά για το μέλλον 8. 

 

Τεχνική  : ο τρόπος, με τον οποίο εκτελώ τα επιμέρους σημεία της εργασίας. 

 

Τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν :  

 

- Ομαδοσυνεργατική (εργασία σε ομάδες) 

- καταιγισμός ιδεών 

- εννοιολογικός χάρτης 

- παιχνίδι ρόλων  

- δραματοποίηση και οι λοιπές τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος 

- απαγγελία 

- συνέντευξη 

- βιντεοσκόπηση 

- μαγνητοφώνηση 

- ωγραφική ή μουσική απεικόνιση 

- αξιοποίηση Τ.Π.Ε 

 

      

Ειδικότερα για τη συνέντευξη προσέχομε τα εξής : οι μαθητές θα πρέπει να ετοιμάσουν τα 

ερωτηματολόγια της συνέντευξης με 3-4 το πολύ σύντομα ερωτήματα το καθένα, τα οποία 

θα πρέπει να είναι διατυπωμένα με απλό και κατανοητό τρόπο. Θα πρέπει, επίσης, να έχει 

καθοριστεί το ποιοι και πόσοι μαθητές θα πραγματοποιήσουν τη συνέντευξη και πότε θα 

πρέπει εκείνη να έχει ολοκληρωθεί. Μετά τη συγκέντρωση των κειμένων των συνεντεύξεων, 

ακολουθεί η επεξεργασία τους από τους μαθητές, με συγκρίσεις, ομαδοποιήσεις, ανάδειξη 

ομοιοτήτων και διαφορών και, αν είναι δυνατόν, μπορεί να υπάρξει και μια στατιστική 

απεικόνιση των δεδομένων. Ακολουθεί η σύνθεση του όλου και η ανακοίνωση τόσο στην 

ομάδα όσο και στην ολομέλεια.  
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Ερευνητικά εργαλεία :    

- ερωτηματολόγια  απλά 

-ερωτηματολόγια  ημιδομημένης συνέντευξης 

-φύλλα εργασίας (προσέγγισης πηγών, παρατήρησης,  ανάλυσης, σύνθεσης δεδομένων) 

- διαγράμματα 

-όργανα μέτρησης πειραματικών μεταβλητών  

 - πίνακες 

 - χαρτόνια εργασίας  

 - φωτογραφίες 

- εννοιολογικός χάρτης 

- Διαδίκτυο 

 

Πρόσθετα εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων, εκτός από διαγράμματα, στατιστικές 

απεικονίσεις κ.λ.π. : 

 

-   πίνακας διπλής εισόδου για μεταγραφή δεδομένων 

 - πίνακας λήψης απόφασης με ανάλυση παραμέτρων   

 

                

Παράδειγμα

πίνακα

διπλής

εισόδου

Αγάπη/

Στήριξη

Επίπεδο

Προσδοκιών

Ειλικρίνεια

και

συνέπεια

Επικοινωνία

Αληθινοί

φίλοι + + + +

Κίβδηλοι

φίλοι - - - -

 
                                              Παράδειγμα πίνακα διπλής εισόδου 
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Διαδικασία Λήψης Απόφασης με

Ανάλυση Παραμέτρων
Ανάλυσηεναλλακτικών

επιλογών

ΠροσδιορισμόςΠροβλήματος καιΑπόφασηςπουπρέπειναλάβουμε:

ΠρώτηΕπιλογή ΔεύτερηΕπιλογή

Παράμετροιπρος
εξέταση

ΛήψηΑπόφασηςκαιΑιτιολόγηση

 
 

                      Παράδειγμα πίνακα λήψης απόφασης με ανάλυση παραμέτρων   
             (Ματσαγγούρας, Η.(2013), Διαφάνειες επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τις Ερευνητικές Εργασίες, Ηράκλειο) 

 

                    Ενδεικτικά, παραθέτομε εδώ ένα διάγραμμα για όλες τις προτεινόμενες θεματικές 

Ενότητες και κυρίως για την πρώτη Επικοινωνώ, αισθάνομαι…είμαι ο εαυτός μου, το οποίο 

απαραιτήτως πρέπει να δοθεί στους μαθητές, ώστε εκείνοι να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα της γλωσσικής επικοινωνίας, μια και το διάγραμμα αποτυπώνει σχηματικά τον τρόπο, με 

τον οποίο υλοποιείται η επικοινωνία αυτή 8 :   

                                      

 

4ο πεδίο Εντύπου Υποβολής 

 

- Αναμενόμενα αποτελέσματα : στο πεδίο αυτό γράφομε ποιο μπορεί να είναι σε γενικές 

γραμμές το παιδαγωγικό και το ευρύτερο γνωστικό αποτέλεσμα για τους μαθητές μας σε σχέση 

με την εφαρμογή αυτής της γνώσης στο μέλλον από τους ίδιους ή με τη συμβολή της γνώσης 

αυτής και της όλης διαδικασίας στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους. 
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Ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ακόμη στο Σχέδιο υποβολής της Ερευνητικής Εργασίας : 

 

- τους τρόπους παρουσίασης των αποτελεσμάτων και του τεχνήματος 

- τα υλικά και τους πόρους και 

- μια ενδεικτική βιβλιογραφία( η οποία καλό είναι να περιλαμβάνει έντυπες και διαδικτυακές 

πηγές, όχι μόνο το ένα ή το άλλο) 

 

       6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΖΩΝΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ : αφού ο/η εκπαιδευτικός ξεκαθαρίσει στους 

μαθητές τον τρόπο δουλειάς και αφού διαμορφωθούν οι ομάδες εργασίας, ο/η ίδιος/-α παρακινεί 

τα μέλη κάθε ομάδας να αναλάβουν εκ περιτροπής και κατά περίσταση κάποιο ατομικό έργο, 

σαν να πρόκειται για έναν ΄΄ρόλο΄΄ π.χ. του συντονιστή, του γραμματέα, του χειριστή Η/Υ , του 

παρουσιαστή κ.λ.π.) για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ομάδας και σε κάθε ομάδα 

δίνει συγκεκριμένο έργο, το οποίο περιγράφεται, κάθε φορά, σε φύλλα εργασίας, τα οποία 

μπορεί να έχει ετοιμάσει  ο/η εκπαιδευτικός από το σπίτι ή να ζητήσει να συνδιαμορφωθούν με 

τους μαθητές μέσα στην τάξη, με την κατάλληλη καθοδήγησή του/της.  

 

Τα φύλλα εργασίας καλό είναι να περιλαμβάνουν τα εξής : 

1) την αποστολή της ομάδας 

2) 3-4, το πολύ, απλά, κατανοητά, ελκυστικά και ρεαλιστικά ερωτήματα, τα οποία μπορεί να 

είναι τα ερευνητικά ερωτήματα επιμερισμένα και εμπλουτισμένα,  

3) προτεινόμενες ενδεικτικές ενέργειες και 

4) πρόσθετες οδηγίες που θα βοηθήσουν περισσότερο το έργο της ομάδας. 

 

         Ο/η εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι το ΄΄τμήμα ενδιαφέροντος΄΄5  λειτουργεί σε 

επίπεδο ομάδων και σε επίπεδο ολομέλειας, επομένως, θα πρέπει να εναλλάσσει τα σχήματα 

και, σε τακτά διαστήματα, να δίνει ευκαιρίες όχι μόνο στα μέλη  

κάθε ομάδας να εκφραστούν αβίαστα και να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους, αλλά και στα 

μέλη όλων των ομάδων να ανταλλάξουν απόψεις συνολικά, στο επίπεδο της ολομέλειας. 

 

Φάση Υλοποίησης : 

 

1. Συλλογή δεδομένων : οι μαθητές προχωρούν σε έρευνα, εντός και εκτός σχολείου, μέσα από 

διάφορα βιβλία και άλλες πηγές, αλλά και σε έρευνα σε χώρους εκτός σχολείου (π.χ. Μουσεία, 

Βιβλιοθήκες, Μνημεία κ.λ.π.), αξιοποιώντας διάφορες μεθόδους, τεχνικές και ερευνητικά 

      εργαλεία, με την κατάλληλη καθοδήγησή του/της εκπαιδευτικού (βλ. παραπάνω). 
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2. Επεξεργασία- Ανάλυση- Σύνθεση δεδομένων σε ενιαία γραπτή εργασία  – 

Συμπεράσματα- Βιβλιογραφική τεκμηρίωση (Βιβλιογραφικές παραπομπές) – Δημιουργία 

΄΄τεχνήματος΄΄ (μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας αντιπροσωπευτικής της εργασίας):  

   Μετά τη συλλογή των δεδομένων, ακολουθεί η επεξεργασία τους, η ανάλυση και η σύνθεσή 

τους. Εδώ, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν ποικίλα εργαλεία  κατηγοριοποίησης, 

σύγκρισης δεδομένων μεταξύ τους, αλλά και με άλλα δεδομένα, πολλαπλής αναπαράστασής 

τους και να δημιουργήσουν πίνακες, (απλούς, συγκριτικούς, διπλής εισόδου, λήψης 

αποφάσεων), διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία θα τους βοηθήσουν στη σύνθεση και αποτίμηση 

των στοιχείων, αλλά και στην ανάδειξη των βασικότερων από αυτά. 

   Η τελική εργασία, η οποία θα συντίθεται από τις επιμέρους εργασίες των ομάδων, σαφώς, 

θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη Δομή: Πρόλογο, Κύριο Μέρος, Επίλογο, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμπερασμάτων. Και τα τρία αυτά μέρη θα περιλαμβάνουν, 

μετασχηματισμένες πια σε ενιαίο, ρέον, συνθετικό κείμενο, τις απαντήσεις των μαθητών στα 

ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώνονται στα φύλλα εργασίας, καθώς και στα πρόσθετα 

ερωτήματα, τα οποία αναδείχτηκαν από τις επιμέρους συζητήσεις, κατά την πορεία της 

έρευνας και θα υποστηρίζεται από συγκεκριμένη βιβλιογραφία. 

Ο εκπαιδευτικός, επίσης, θα πρέπει να επιμείνει πολύ, εξηγώντας στους μαθητές του τη 

σκοπιμότητα της σωστής παράθεσης των βιβλιογραφικών παραπομπών, η οποία συνάδει με 

τους κανόνες συγγραφικής δεοντολογίας. 

 

   Ενδεικτικός τρόπος παράθεσης των Βιβλιογραφικών παραπομπών στην εργασία : 

 

        Για βιβλία : 

 

1ος τρόπος :  

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές 
1) Γραμματικάκης Γ., Η αυτοβιογραφία του φωτός, Π.Ε.Κ., Ηράκλειο 2005-2006, σ.19. 

2) J.d.Rommilly, Συναντήσεις με την αρχαία Ελλάδα, το Άστυ, Αθήνα 1997, σ. 284. 

3) Γραμματικάκης Γ., Η αυτοβιογραφία του φωτός, ό.π., σσ. 20-22. (για παραπομπή στο ίδιο  

            βιβλίο, αλλά σε διαφορετική σελίδα)      ή 

                                             Γραμματικάκης Γ.,  ό.π., σσ. 20-22.  

4) Anderson J.-C., The architecture of cognition, M.A., Harvard, University Press, Cambridge  1983,  p. 

32. 
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2ος τρόπος :  

 
Βιβλιογραφικές παραπομπές 

1) Γραμματικάκης, Γ. (2005-2006). Η αυτοβιογραφία του φωτός. Ηράκλειο : Π.Ε.Κ., σ.19. 

2) Rommilly, d. J. (1997). Συναντήσεις με την αρχαία Ελλάδα. Αθήνα : το Άστυ,  σ. 284. 

3) Γραμματικάκης, Γ. (2005-2006). Η αυτοβιογραφία του φωτός, ό.π., σσ. 20-22.  

                                                           ή 

                           Γραμματικάκης, Γ. (2005-2006).   ό.π., σσ. 20-22.  

4) Anderson, J.-C.(1983).The architecture of cognition. Cambridge : M.A., Harvard: University Press, p. 

32 

 

                                                   Για κεφάλαια από βιβλίο 

1) Καζαντζάκης Ν., Επιστροφή στην Κρήτη- Κνωσός : Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Ελ. Καζαντζάκη, 

Αθήνα 1962. 

 

                                                                 

                                                          Για περιοδικά : 

1) Βαϊνά Μ., Προς μια διδακτική της πρώτης επικοινωνίας με το αρχαίο κείμενο, Θαλλώ, τ.8, 1998, σ. 

…. 

2) Fritzsch B. Evolution of the vestibule-ocural system. Otolaryngol.Head and Neck Surgery 1998: 119: 182-192. 

 

                                    Για πηγές από το διαδίκτυο 

 

1. Giordan, A.(2006) στο :  http://www.Ides.unige.ch/pupil/rech/th-app.htm. 

 

                                      

Εάν κάποια/-ες εργασίες παραδοθούν σε χειρόγραφη μορφή, ο /η εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να έχει εξηγήσει στους μαθητές ότι στην περίπτωση αυτή υπογραμμίζομε στις 

βιβλιογραφικές παραπομπές ό,τι απεικονίζομε με πλάγιους χαρακτήρες στη 

δακτυλογραφημένη μορφή του κειμένου ( δηλ. τίτλο βιβλίου, περιοδικού, κεφαλαίου από 

βιβλίο). 
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             Ενδεικτική δομή Εργασίας  για τη Σχολική και Κοινωνική Ζωή 6: 

 

Στον Πρόλογο :  

Αυτοσύσταση της ομάδας (΄΄ Ποιοι είμαστε;΄΄) – καταγραφή των αρχικών σκέψεων και των 

προσδοκιών των μαθητών 1 από την προσέγγιση του θέματος.  

1) Παρουσίαση του θέματος, του σκοπού της εργασίας, των επιμέρους στόχων και 

των ερευνητικών ερωτημάτων 6. 

 

Στο Κύριο Μέρος :  

 

Σύντομη περιγραφή του τρόπου εργασίας : 

Πρώτη Ενότητα : Προβληματιζόμαστε και Προγραμματιζόμαστε ως Τμήμα 6 : 

 

- Ποιο είναι το θέμα μας και γιατί το επιλέξαμε ; 

-Σε ποιο σκοπό και σε ποια ερωτήματα καταλήξαμε;  

- Πώς προγραμματίσαμε και αξιοποιήσαμε τον διαθέσιμο χρόνο μας ; 

 (Παρουσίαση του θέματος, του σκοπού της εργασίας, των επιμέρους στόχων και των 

ερευνητικών ερωτημάτων) 1. 

 

 

Δεύτερη Ενότητα: Είμαστε Ομάδα με Ρόλους, Δράσεις, Δικαιώματα και 

Υποχρεώσεις6: 

  

• Οι κανόνες της ομάδας μας και οι ρόλοι που αναλάβαμε τα μέλη της για την 

καλύτερη λειτουργία της. 

• Ποιες δραστηριότητες προγραμματίσαμε για να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά 

με τα ερωτήματά μας.  

• Πώς κατανείμαμε τις δραστηριότητές μας σε υπο-ομάδες των δύο –τριών 

μελών. 

• Πού απευθυνθήκαμε για τις αναγκαίες πληροφορίες, ποια εργαλεία 

χρησιμοποιήσαμε και ποιες διαδικασίες ακολουθήσαμε.    

 

 

                 Τρίτη Ενότητα: Συλλέξαμε, Ταξινομήσαμε, Μελετήσαμε και Παρουσιάζουμε  

                                                               τα Δεδομένα μας 6 : 

 

• Εντοπίσαμε, μελετήσαμε σχετικές πληροφορίες, κατανοήσαμε το περιεχόμενό 

τους και υπογραμμίσαμε  ό,τι αφορά στα ερωτήματά μας (μελέτη βιβλιογραφίας). 
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• Συλλέξαμε, αναλύσαμε και ερμηνεύσαμε εικόνες, φωτογραφίες, σχήματα, σύμβολα, 

κατασκευές και ξεχωρίσαμε ό,τι αφορά στα ερωτήματά μας (μελέτη σταθερού οπτικού 

υλικού).  

• Ρωτήσαμε και μάθαμε πληροφορίες, απόψεις, στάσεις, επιλογές, λύσεις σχετικές με τα 

ερωτήματά μας (χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων). 

• Ακούσαμε ή/και είδαμε, προσέξαμε και εντοπίσαμε αξιοσημείωτα  στοιχεία σχετικά με 

τα ερωτήματά μας (μελέτη οπτικο-ακουστικού υλικού). 

• Παρατηρήσαμε, καταγράψαμε φαινόμενα, δρώμενα ή/και συμπεριφορές, 

αντιληφθήκαμε και επισημάναμε σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, χρονικές, λογικές, 

ταξινομικές, ιεραρχικές κλπ στα δεδομένα που αφορούν στα ερωτήματά μας (φυσική 

παρατήρηση ή/και πείραμα). 

• Συμμετείχαμε σε δράσεις ή/και σε επισκέψεις, βιώσαμε, αισθανθήκαμε και 

συνειδητοποιήσαμε (συμμετοχική παρατήρηση). 

 

Τέταρτη Ενότητα: Αξιοποιήσαμε Συνδυαστικά τα Δεδομένα και τις Απαντήσαμε  

                                                         στα Ερωτήματα 6 

• β) Παρουσίαση του θέματος :  

• Για την παρουσίαση αυτή θα πρέπει να συνδυαστούν τα επιμέρους επεξεργασμένα 

δεδομένα, για να αναδειχτούν τα ερευνητικά ερωτήματα που μετασχηματίζονται σε τίτλους 

των επιμέρους κεφαλαίων της εργασίας της ομάδας, αλλά  και η αντίστοιχη απάντηση των 

μαθητών, επεξεργασμένη περαιτέρω από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας.  

• Για το δέσιμο τόσο των παραγράφων όσο και των επιμέρους υποκεφαλαίων καλό είναι να 

αξιοποιούνται από τους μαθητές διαρθρωτικές λέξεις και φράσεις, τις οποίες θα πρέπει να 

τους δώσει ο εκπαιδευτικός σε φωτοτυπία. 

 

΄΄ Συζητήσαμε και … τα συμφωνήσαμε και ετοιμάσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη με τις γνώσεις 

μας για το θέμα που μελετήσαμε 1. 

 

Ξέρουμε και από τέχνες και ιδού η απόδειξη ! ΄΄ 6 

 

 

• Στον Επίλογο : 

• Ακολουθούν τα Συμπεράσματα και η ανακεφαλαίωση με την ανάδειξη ευχάριστων ή 

δύσκολων στιγμών 1,6, των αποτελεσμάτων από τυχόν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της 

ομάδας 1,6, καθώς και του τι αποκόμισαν οι μαθητές από την όλη διαδικασία κ.λ.π. 

Συγκεκριμένα : 
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Πέμπτη Ενότητα : Κριτική Αξιολόγηση Ατομικών, Ομαδικών Θεσμικών Επιλογών και 

Πρακτικών 6 : 

 

• Ποιες είναι οι προσωπικές μας στάσεις και επιλογές στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι 

πρέπει να βελτιώσουμε ; 

• Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές συγκεκριμένων ομάδων στο θέμα αυτό, πώς τις 

κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουν ; 

• Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές θεσμών στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει 

να βελτιώσουν ; 

 

Έκτη Ενότητα: Από τη Θεωρία στην Πράξη 6 : 

 

• Παρεμβάσεις βελτίωσης που οργανώσαμε και πώς τις εφαρμόσαμε σε προσωπικό, 

σχολικό, οικογενειακό, κοινοτικό πλαίσιο. 

• Αποτελέσματα από την παρέμβασή μας.  

• Ευχάριστες και δύσκολες στιγμές από την εφαρμογή της παρέμβασης. 

 

Έβδομη Ενότητα: Λειτουργικότητα και Αποτελεσματικότητα Ομάδας 1,6 : 

 

• Τι νομίζαμε πριν για τα ερωτήματα και τι διαπιστώσαμε μετά ; 

• Τι δεν ξέραμε και τι τελικά μάθαμε για τα ερωτήματα ; 

• Ποιες δυσκολίες συνεργασίας συναντήσαμε και ποιες ξεπεράσαμε και πώς ; 

• Τι θα προσέξουμε ιδιαίτερα στην επόμενη ομαδική δράση ; 

• Πώς, τελικά, αξιολογούμε το κλίμα και τη συνεργατικότητα της ομάδας μας ; 

• Πώς, τελικά, αξιολογούμε αυτά που μάθαμε για το θέμα μας συνεργαζόμενοι ;   

 

6. Για την Αξιολόγηση βλ. τα σχετικά ερωτηματολόγια των σελίδων 80-96  στο βιβλίο: 

Ματσαγγούρα, Η  καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο 1. Η Αξιολόγηση μπορεί 

να περιλαμβάνει και την κριτική αξιολόγηση ατομικών και ομαδικών επιλογών, καθώς και 

την αποτίμηση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας της ομάδας 3, 12 (π.χ. τι 

νόμιζαν τα μέλη της αρχικά για τα ερευνητικά ερωτήματα και τι διαπίστωσαν στη συνέχεια, 

τι δεν ήξεραν ή δεν μπορούσαν να φανταστούν και τελικά τι έμαθαν, πώς ξεπέρασαν τις 

δυσκολίες συνεργασίας 6). 

    Ειδικότερα, όμως, μπορούμε να επισημάνομε, επιγραμματικά, τα εξής : 
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Αποτίμηση- Αξιολόγηση- Αυτοαξιολόγηση- Ετεροαξιολόγηση : 
Σε επίπεδο : 

Αξιολόγηση  - Αυτοαξιολόγηση                    τελικής( ομαδικής) εργασίας  

               Ετεροαξιολόγηση                               
                                                     

                                                                            Ατομικής συμβολής στο έργο της ομάδας (όπως   

                                                                         προκύπτει από τις παρατηρήσεις του/της εκπαιδευτικού,  

                                                                          για την προφορική κι εν γένει συμμετοχή του/της  

                                                                           μαθητή/τριας στο έργο της ομάδας, καθώς και από 

                                                                             τον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας) 

 

όλο αυτό το φάσμα της αξιολόγησης 

αναφέρεται τόσο στην προφορική παρουσίαση  

                   όσο και στα παραδοτέα ( κείμενο της ερευνητικής εργασίας- 

                                                       ΄΄ γραπτή έκθεση΄΄ ,  φάκελος της ομάδας και  

                                                                      καλλιτεχνική δημιουργία),  

καθώς και στην αποτίμηση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας  

της ομάδας. 

 

 

7.  Τρόποι κοινοποίησης της νέας γνώσης : υπάρχει ποικιλία τρόπων παρουσίασης: 

με σύνθεση λεκτικού μέρους, με σύνθεση μη λεκτικού μέρους, με προβολή μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, με δημιουργία ιστοσελίδας, βίντεο, έντυπου υλικού (π.χ. 

βιβλίου, εφημερίδας, περιοδικού κ.λ.π.) ή και πολυτροπικού κειμένου, με 

δραματοποίηση, με διάφορες μορφές συζήτησης, με συνδυασμό δραστηριοτήτων π.χ.: 

αφήγηση, συνδυασμένη με μουσική εκδήλωση ή με απαγγελίες, απλές ή 

δραματοποιημένες  κ.λ.π. 8 

 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει ετοιμάσει για τον ίδιο βοηθητικά φύλλα, τα οποία θα τον 

διευκολύνουν στο σωστό επιμερισμό του χρόνου για κάθε ομάδα 6, στον έλεγχο της/των 

μεθόδου/-ων, των τεχνικών και των ερευνητικών εργαλείων που θα αξιοποιηθούν, για να 

απαντήσουν οι μαθητές στα ερωτήματα κάθε φύλλου εργασίας. Ενδεικτικά παραθέτω ένα 

τέτοιο πίνακα σημειώσεων του εκπαιδευτικού, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω το 

έργο του στην παρακολούθηση των φύλλων εργασίας κάθε ομάδας   : 
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Θέμα Υποενότητας : ……………………………………………………………………… 

 

         Αριθμός συναντήσεων :………………… 

 

      Μέθοδος/οι         Τεχνικές  Ερευνητικά εργαλεία 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

         Ακολουθούν επιμέρους διευκρινίσεις, προτάσεις καλών πρακτικών και ενδεικτικά 

παραδείγματα : 

Α: Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου : 
 

Θεματικές Ενότητες Βιωματικών Δράσεων Γυμνασίου ανά τάξη : 

• Α΄ τάξη :  

• Σχολική και Κοινωνική Ζωή 

 

• Β΄ τάξη :  

• Φύση και άσκηση 

• Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης 

 

• Γ΄ τάξη :  

• Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

• Τοπική Ιστορία 

• Περιβάλλον και εκπαίδευση για την Αειφόρο ανάπτυξη 
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Η Σχολική και Κοινωνική Ζωή της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου 

περιλαμβάνει θέματα που εντάσσονται στις επόμενες θεματικές Ενότητες, με τα 

επιμέρους υποθέματα, τα οποία παρουσιάζει ενδεικτικά ο αντίστοιχος Οδηγός του 

εκπαιδευτικού  5 :  

 

        Α. Επικοινωνώ, αισθάνομαι…είμαι ο εαυτός μου * : 

              (ενσυναίσθηση- συναισθηματική νοημοσύνη) 

1) Επικοινωνώντας με τους άλλους 

2) Τα συναισθήματά μας 

3) Γνωριμία με τον εαυτό μας 

4) Αντιμετωπίζοντας το άγχος 

 

       Β. Ζούμε μαζί : 

1) Οι σχέσεις μεταξύ μας 

2) Διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις- Βάζω όρια 

3) Σχολείο και διαφορετικότητα 

4) Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην ομάδα 

 

    Γ. Φροντίζω τον εαυτό μου : 

1) Διατροφή 

2) Πρόληψη ατυχημάτων και πρώτες βοήθειες 

3) Σωματική υγιεινή 

4) Καπνός και αλκοόλ 

 

   Δ. Το σχολείο ως κοινότητα : ζούμε μαζί και στηρίζομε ο ένας τον άλλο : 

1) Το δικό μας σχολείο 

2) Σχολείο και διαδίκτυο    

------------------------------------------------------- 

* Σημείωση : Έτσι, ενδεικτικά αναφέρομε ότι στην Ενότητα : Επικοινωνώ, αισθάνομαι…είμαι ο εαυτός μου  

μελετάμε, ανάμεσα στα άλλα, επιμέρους θέματα, όπως 13 : 

- κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας (παραγλωσσικών και 

εξωγλωσσικών χαρακτηριστικών) 

- κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών αποτελεσματικότερης επικοινωνίας (π.χ. κατανόηση ρόλων- 

ευθύτητα, ειλικρίνεια, σαφήνεια διατύπωσης του μηνύματος, αποδοχή και τήρηση κανόνων)  

- διαφοροποιήσεις κατά ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας κ.ά. 
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Σαφώς, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να εμπλουτίσει τις παραπάνω θεματικές Ενότητες και τα 

υποθέματα και με άλλα που αφορούν στη σχολική και κοινωνική ζωή. Καλό είναι τα 

προτεινόμενα θέματα να ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν, περισσότερο στα ενδιαφέροντα και 

στις ανάγκες των μαθητών και να άπτονται ζητημάτων της καθημερινής τους ζωής. 

 

 

Στη Β΄ τάξη  Γυμνασίου, όπου ισχύουν οι δύο θεματικές Ενότητες : 
• Φύση και άσκηση 

• Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης,  

 

μπορούμε να προτείνομε τα εξής : 

 
1) Η Ενότητα Φύση και άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει ομαδικές δραστηριότητες και 

εργασίες που συνδυάζουν τη φύση και την άσκηση, εντός και εκτός σχολείου, όπως : 

πεζοπορίες, ποδηλατοδρομίες, τρέξιμο, βαρκάδα, αλλά και δεντροφυτεύσεις (εντός και 

εκτός σχολείου), μάζεμα των καρπών π.χ. της ελιάς, δημιουργία βοτανόκηπου, ανάπλαση 

εξωτερικών χώρων του σχολείου κ.λ.π., οι οποίες συμβάλλουν στην αυτογνωσία, στη 

γνώση των άλλων, στη βελτίωση της υγείας, στην συνειδητή επιδίωξης μιας ποιοτικότερης 

ζωής. 

 

2) Για την Ενότητα Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζει 

ο/η εκπαιδευτικός το πώς μπορούμε να προσεγγίσομε με τους μαθητές μας στην τάξη, με 

κριτικό και συστηματικό τρόπο, ένα έργο Τέχνης: 

 

Για την παρατήρηση ενός έργου Τέχνης μπορεί να αξιοποιηθεί το μοντέλο στοχαστικής 

παρατήρησης του Πέρκινς (του Πανεπιστημίου του Harvard) 14, μοντέλο πολλαπλής 

νοημοσύνης. Ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα παρατήρησης ενός πίνακα Ζωγραφικής, 

ώστε να  γίνει καλύτερα αντιληπτή η δομή του φύλλου παρατήρησης – εργασίας , με βάση το 

συγκεκριμένο μοντέλο και ο τρόπος, με τον οποίο μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να καθοδηγήσει 

 

και να υποστηρίξει περαιτέρω την προσπάθεια των μαθητών του. Το συγκεκριμένο φύλλο 

εργασίας δόθηκε στους φιλολόγους σε ανάλογες σημειώσεις Διδακτικής για τα Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

Εδώ, αναπροσαρμόστηκε για τις ανάγκες των σημειώσεων αυτών για τις Εργασίες των 

Βιωματικών Δράσεων. Έτσι, εάν π.χ. είχαμε να μελετήσομε ένα πίνακα ζωγραφικής π.χ. το 

θαυμάσιο πίνακα του Θεόφιλου, Ερωτόκριτος και Αρετούσα, το αντίστοιχο φύλλο εργασίας για 

την παρατήρηση του έργου Τέχνης μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής  :  



 23 

 

 

 

Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και Ερευνητικές 

Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

                Φύλλο εργασίας για την παρατήρηση έργου τέχνης 14, 8 Θεόφιλος, Ερωτόκριτος και Αρετούσα ( λάδι σε πανί, 63 Χ 170 εκ.)

 
                                 Θεόφιλου, Ερωτόκριτος και Αρετούσα, λάδι σε πανί 

              (Σχολικό βιβλίο Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τάξης Λυκείου,   

                                                         Αθήνα, ΟΕΔΒ 2008, σ. 104 )    

 

Αποστολή : Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τον πίνακα του Θεόφιλου, Ερωτόκριτος και 

Αρετούσα, να συμπληρώσετε τα σχετικά ερωτήματα του Φύλλου εργασίας:  

 

 

Α) Παρατήρηση  έργου τέχνης :  

 

Έννοια κλειδί : η έκφραση του έρωτα των δύο νέων, όπως διαφαίνεται από τον πίνακα- η 

περιγραφή των δύο προσώπων 

 

Γνωστικό Αντικείμενο – Μάθημα : Βιωματική Δράση ή Ερευνητική εργασία  

 

Τίτλος εξεταζόμενου θέματος : ΄΄η απεικόνιση του έρωτα σε κείμενα της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας και σε έργα Τέχνης 17ου- 19ου αι.΄΄  

 

Διαθεματικότητα : Λογοτεχνία, Ιστορία Τέχνης, Έκφραση- Έκθεση 

 

Θεωρητικό υπόβαθρο : Μοντέλο στοχαστικής παρατήρησης Πέρκινς ( Harvard) πολλαπλής 

νοημοσύνης 

 

Έργο τέχνης : Θεόφιλου, Ερωτόκριτος και Αρετούσα, λάδι σε πανί 
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1η Φάση : Αντικειμενική παρατήρηση του έργου τέχνης14, 8: 

 

1) Τι απεικονίζει το έργο αυτό ; Τι βλέπετε με την πρώτη ματιά ; 

2) Τι εντοπίζετε και το λέτε αυτό ; 

3) Γνωρίζετε κάτι σχετικό με το έργο ; Ποιες  απορίες τυχόν έχετε και τι θα θέλατε να 

μάθετε περισσότερο γι’ αυτό ; 

4) Θεωρείτε ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στο έργο (π.χ. πρόσωπα, 

εκδήλωση συγκεκριμένων συναισθημάτων κ.λ.π.); 

 

2η Φάση : Ανοιχτή και δημιουργική παρατήρηση του έργου τέχνης14, 8 : 

 

1) Μπορείτε να φτιάξετε ένα σενάριο (μια πιθανή μικρή ιστορία) γι’ αυτό που βλέπετε, 

αναζητώντας και κάποιες εκπλήξεις ; 

2) Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί η παρατήρησή του ; 

3) Αναζητήστε τους συμβολισμούς και τα μηνύματα του έργου 

4) Μπορείτε να συνδέσετε τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται τα ερωτικά αισθήματα των 

δύο νέων στο συγκεκριμένο πίνακα με το σημερινό τρόπο εκδήλωσης ανάλογων 

αισθημάτων ; 

5) Απομονώστε 2-3 λεπτομέρειες του έργου (π.χ. βλέμμα, έκφραση του προσώπου, κίνηση 

του σώματος κ.λ.π.) και μελετήστε τις περισσότερο, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις 

σας αυτές. 

 

3η Φάση : Εις βάθος- Διεισδυτική παρατήρηση του έργου τέχνης 14, 8 : 

 

1) Παρατηρήστε ξανά αυτό που σας εντυπωσίασε στο έργο. Με ποιο τρόπο ο καλλιτέχνης  

κατάφερε να σας εντυπωσιάσει; 

2) Κάντε κάποιες νοερές αλλαγές (π.χ. καταργήστε ένα πρόσωπο). Τι επιπτώσεις θα είχε 

αυτή η αλλαγή στην ισορροπία του έργου ; 

3) Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα σημαντικά σημεία του έργου και πώς τονίζονται από 

τον καλλιτέχνη ; 
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4) Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που φαίνεται να καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στο χώρο ; 

Απαντήστε θετικά ή αρνητικά, αιτιολογώντας τη γνώμη σας.  

 

4η Φάση : ΄΄Ολιστική΄΄ παρατήρηση του έργου τέχνης 14, 8 : 

 

Οι μαθητές, παρατηρώντας το έργο Τέχνης, μπορούν : 

 

1) να δημιουργήσουν ένα κείμενο 1-2 παραγράφων, περιγράφοντας το έργο αυτό. 

2) να δημιουργήσουν ένα κείμενο 1-2 παραγράφων, περιγράφοντας τα πρόσωπα, όπως 

αποδίδονται από το ζωγράφο. 

3) να δραματοποιήσουν το σενάριο- την ιστορία που έφτιαξαν, με βάση τον πίνακα 

ζωγραφικής (1 μαθητής θα υποδυθεί τον Ερωτόκριτο, μία μαθήτρια την Αρετούσα, 

ένας άλλος τον αφηγητή και, ενδεχομένως, και κάποια βοηθητικά πρόσωπα) 

4) να αναδείξουν διαφορές ή ομοιότητες παρατηρούν ανάμεσα στον πίνακα του 

Θεόφιλου και στον ανάλογο πίνακα του Θ. Βρυζάκη, Αποχαιρετισμός στο Σούνιο  ; 

Σημείωση : Παρατηρήστε πολύ προσεκτικά το έργο Τέχνης ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες 

λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή του. Δείτε πόσα πρόσωπα υπάρχουν, ποιας περίπου ηλικίας είναι, ποια 

είναι η θέση, η στάση τους στο χώρο ; Προσέξτε τα αντικείμενα, το φωτισμό, τα χρώματα που χρησιμοποίησε ο 

καλλιτέχνης και να το συσχετίσετε με τα άλλα συναφή έργα Τέχνης που εντοπίσατε, αναδεικνύοντας ομοιότητες 

και διαφορές. 

 

Η ίδια προσέγγιση, με παραπλήσια ερωτήματα, μπορεί να γίνει και με άλλα 

αντικείμενα μελέτης και παρατήρησης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, διάφορα αντικείμενα, 

κτήρια  κ.ά.  
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Ενδεικτικό παράδειγμα θέματος βιωματικής Δράσης Α΄τάξης 

Γυμνασίου από τη Σχολική και Κοινωνική Ζωή 
 

Έστω ότι συνδιαμορφώθηκε το παρακάτω θέμα , το οποίο θα επεξεργαστούν οι 

μαθητές, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, είναι  το εξής : 

 

΄΄Η Υγιεινή στο σχολείο μας σήμερα ΄΄, από την 3η Ενότητα ΄΄Φροντίζω τον εαυτό μου΄΄, με τα 

παρακάτω ενδεικτικά υποθέματα : 

 

α) Σημασιολογική διερεύνηση του όρου ΄΄ σχολική υγιεινή ΄΄ και ειδικότερα ΄΄σωματική υγιεινή ΄΄ 

β) Σύντομη  ιστορική αναδρομή 

γ) Η εικόνα της υγιεινής των μαθητών στο σχολείο μας (συνεντεύξεις, στατιστικά δεδομένα, 

μελέτη περιπτώσεων) 

γ) Μέτρα πρόληψης και καταστολής αρνητικών φαινομένων 

δ) Η σημασία της Υγιεινής για το άτομο και το σύνολο 

 

  Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας, ανάλογα με το έργο, 

το οποίο έχει αναλάβει η ομάδα, με τα συνδιαμορφωμένα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα.   

      Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει δε σε κάθε ομάδα και τα φύλλα εργασίας των άλλων ομάδων, 

ώστε στην παρουσίαση κάθε ομάδας, αλλά και στα διαστήματα ανατροφοδότησης, όλοι να 

μπορούν να συμμετέχουν στο διάλογο, εμπλουτίζοντάς τον, με την ιδιαίτερη οπτική και τη 

γνώση τους. Καλό είναι, επίσης, ο/η εκπαιδευτικός να δώσει ενδεικτική βιβλιογραφία στους 

μαθητές  ή να τους προμηθεύσει σχετικό υλικό, υποστηρίζοντας περαιτέρω την ερευνητική 

τους προσπάθειά. Κάποιο ερώτημα στα φύλλα εργασίας μπορεί να είναι και κοινό, εάν 

κρίνεται κομβικής σημασίας για το θέμα, οπότε ενδιαφέρει να αναπτυχθούν όλες οι οπτικές, 

στάσεις, απόψεις, για τον πολύπλευρο φωτισμό του θέματος 

 Ειδική ορολογία που τυχόν εμφανίζεται στα φύλλα εργασίας θα πρέπει να επεξηγηθεί 

από τον/την εκπαιδευτικό. 

Ακολουθούν ενδεικτικά φύλλα εργασίας για το προτεινόμενο θέμα:  
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Φύλλο εργασίας 1ης ομάδας (Οι Φιλόλογοι- Ιστορικοί της εκπαίδευσης) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού διαβάσετε προσεκτικά καθένα από τα 

εξεταζόμενα κείμενα/ αποσπάσματα, να προσπαθήσετε, συνεργαζόμενοι με τα μέλη της 

ομάδας σας στην τάξη, να διερευνήσετε σημασιολογικά τους εξεταζόμενους όρους, και να 

παρουσιάσετε την ιστορική διαδρομή του μαθήματος, ΄΄ Η Υγιεινή του σχολείου΄΄  στα 

σχολεία του Νομού σας και γενικότερα της Κρήτης, κατά τα τέλη του 19
ο
- αρχές του 20

ου
 

αι., απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα. Μπορείτε να συμβουλευτείτε, μαζί με τις 

προτεινόμενες πηγές, και τα βιβλία Ιστορίας Γυμνασίου- Λυκείου, για να καταλάβετε 

καλύτερα το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας για τη 

συγκεκριμένη εποχή που μελετάμε :  

 

1) – Τι εννοούμε, όταν λέμε ΄΄Υγιεινή του σχολείου΄΄  και ΄΄σωματική υγιεινή΄΄; 

Δημιουργήστε δύο εννοιολογικούς χάρτες, σχετικούς με τους παραπάνω όρους. 

2) - Ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, όταν 

για πρώτη φορά εισάγεται το μάθημα ΄΄ Η Υγιεινή του σχολείου΄΄ στα Ωρολόγια 

Προγράμματα Σπουδών ; Να αναδείξετε, μέσα από τις σωζόμενες πηγές, τη στάση 

των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων απέναντι στο θέμα της υγιεινής. 

3) – Αφού εξετάσετε τους κανονισμούς από την ίδρυση του σχολείου σας, να 

αναδείξετε τη συχνότητα αναφοράς τους σε κανόνες υγιεινής, αποτιμώντας τις 

αναφορές αυτές και αναδεικνύοντας ομοιότητες και διαφορές. 

4) Να δημιουργήσετε ένα αρχείο με τους κανόνες Υγιεινής που φαίνεται να είχαν 

διαχρονικό χαρακτήρα για το σχολείο σας. 

 

 

       (Εξέταση και παραγωγή κειμένων, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, συνεντεύξεις κ.ά.)  

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

8, 9 
: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο  : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα 

συγκεντρώνει τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για 

την περάτωση των εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 

δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα εξεταζόμενα κείμενα, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου εργασίας 

σας !  
3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των 

δεδομένων και στα συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και 

αβίαστα, μέσα σε κλίμα πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 

5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων 

ομάδων στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίασή της στην 

ομάδα σας. 

7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 

8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο, τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 
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Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και Ερευνητικές 

Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

                                          Φύλλο εργασίας 2ης ομάδας (Οι Ιατροί) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού διαβάσετε προσεκτικά καθένα από τα εξεταζόμενα 

κείμενα και εξετάσετε τις υπόλοιπες πηγές που έχετε στη διάθεσή σας *, να προσπαθήσετε, 

αρχικά, στο σπίτι σας και, στη συνέχεια, συνεργαζόμενοι με τα μέλη της ομάδας σας στην τάξη, 

να γνωρίσετε και να αναδείξετε τη σημασία της σωστής υγιεινής στη ζωή του ανθρώπου, ήδη από 

τη νεαρή ηλικία, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:  

 

1) – Επιλέξτε ένα επιστημονικό σύγγραμμα του Γαληνού και ένα του Ιπποκράτη από την 

προτεινόμενη βιβλιογραφία * για τα θέματα Υγιεινής και παρουσιάστε ποια φαίνεται να 

είναι η σημασία της υγιεινής του ανθρώπου, όπως καταγράφεται στα επιστημονικά αυτά 

συγγράμματα της ελληνικής αρχαιότητας. Ποιοι από τους κανόνες και τις αρχές που 

ορίζονται σ’ αυτά θα θέλατε να ισχύουν και στο σχολείο σας και γιατί θεωρείτε ότι έχουν 

διαχρονικό χαρακτήρα ; 

2) – Ποια είναι, σήμερα, η εικόνα της υγιεινής στο σχολείο σας και πόσο σας ικανοποιεί ;  

3) – Με ποιον ή ποιους τρόπο/-ους εκδηλώνεται η τήρηση των κανόνων υγιεινής στο σχολείο 

σας και ως ποιο βαθμό ;  

4) Ποιοι, κατά τη γνώμη σας, κανόνες υγιεινής θα πρέπει να διέπουν μία σύγχρονη σχολική 

μονάδα; (-Τι θα θέλατε να αλλάξει, να βελτιωθεί, στο πλαίσιο και μιας αειφόρου 

προοπτικής;). Δημιουργήστε ένα Κανονισμό Σχολικής Υγιεινής για ένα σύγχρονο σχολείο. 

 

(Εξέταση και παραγωγή κειμένων, σύνδεση της βιωματικής εμπειρίας με διαχρονικά 

επιστημονικά κείμενα και με το ευρύτερο περιβάλλον, συνεντεύξεις (ημιδομημένα 

ερωτηματολόγια),  βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφήσεις, διδακτικές επισκέψεις σε Υγειονομικές 

Υπηρεσίες κ.λ.π.) 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

8, 9  
: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο  : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει 
τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των 

εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 

δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα κείμενα που έχετε στη διάθεσή σας, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου 

εργασίας σας ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.  

3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και 

σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα 

πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 

     Σημείωση : το θέμα της ομάδας σας προσφέρεται και για τη δημιουργία σύντομου δραματοποιημένου διαλόγου, 

βασισμένου σε συνεντεύξεις. 

5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων 
στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας. 

7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 

8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας  ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 

 

* Σημείωση : Ο/Η εκπαιδευτικός έχει δώσει σχετική βιβλιογραφία στους μαθητές. 
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Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και Ερευνητικές 

Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

                           Φύλλο εργασίας 3ης ομάδας (Οι Κοινωνιολόγοι) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού διαβάσετε προσεκτικά καθένα από τα 

εξεταζόμενα κείμενα και εξετάσετε τις υπόλοιπες πηγές που έχετε στη διάθεσή σας, να 

προσπαθήσετε, συνεργαζόμενοι με τα μέλη της ομάδας σας στην τάξη, να γνωρίσετε και να 

αναδείξετε τη σημασία της τήρησης των κανόνων υγιεινής σε ατομικό και διαπροσωπικό- 

συλλογικό/κοινωνικό επίπεδο, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα :  

 
1) – Πόσο επηρεάζει η σωστή υγιεινή τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο σας, αλλά και 

γενικότερα στην κοινωνία, γιατί, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες 

υγιεινής από όλους ; 

2) –Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα και οι δυσκολίες από τη μη τήρηση των κανόνων 

υγιεινής και πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε ανάλογα περιστατικά στο χώρο του σχολείου 

σας ; 

3) –  Να περιγράψετε με τεκμήρια και να αξιολογήσετε την εικόνα της υγιεινής στο σχολείο σας ;  

(πώς αποτυπώνεται το ενδιαφέρον των μαθητών και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για 

το θέμα ; Ποια είναι η στάση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων για το 

συγκεκριμένο θέμα, όπως προκύπτει από την εν γένει συμπεριφορά τους, από τα Μαθητικά 

Συμβούλια, τους Συλλόγους, τις δραστηριότητες, τις διάφορες εκδηλώσεις,  τις τυχόν 

παρεμβάσεις στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου) ;  

4) Οργανώστε, σε συνεργασία με τον/την καθηγητή/-τριά σας, μία διδακτική επίσκεψη σε τοπική 

υγειονομική υπηρεσία. 

 

(Μελέτη και παραγωγή κειμένων, ανάδειξη της βιωματικής εμπειρίας με συνεντεύξεις 

(ημιδομημένα ερωτηματολόγια),  βιντεοσκοπήσεις, φωτογράφηση, δραματοποίηση, 

διδακτικές επισκέψεις κ.λ.π.) 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

8, 9  
: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο  : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει 

τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των 

εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 

δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα κείμενα που έχετε στη διάθεσή σας, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου 

εργασίας σας ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.  

3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και 

σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα 

πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 
     Σημείωση : το θέμα της ομάδας σας προσφέρεται και για τη δημιουργία σύντομου δραματοποιημένου διαλόγου, 

βασισμένου στις συνεντεύξεις. 

5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων 

στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας. 

7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 

8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 
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Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και Ερευνητικές 

Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

 

             Φύλλο εργασίας 4ης ομάδας (Η μαθητική κοινότητα δράσης) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού μελετήσετε προσεκτικά τις πηγές που έχετε στη διάθεσή 

σας, να προσπαθήσετε, συνεργαζόμενοι με τα μέλη της ομάδας σας στην τάξη, να παρουσιάσετε 

τις πρωτοβουλίες σας  για την αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής στο σχολείο σας:  

 
1) – Ποια, κατά την εκτίμησή σας, είναι η εικόνα που παρουσιάζει το σχολείο σας ως προς τα 

θέματα υγιεινής ; 

2) – Καταγράψτε ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα υγιεινής στο σχολείο σας. Ποια είναι 

η στάση των συμμαθητών σας και των υπόλοιπων μελών της σχολικής κοινότητας, κάθε φορά, 

που ανακύπτει ένα τέτοιο πρόβλημα στο σχολείο ; 

3) Δημιουργήστε ένα Σχέδιο Δράσης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων αυτών και για την αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής στο σχολείο σας. 

4) ΄΄ Η καθαριότητα είναι θέμα καλλιέργειας, αρχοντιάς και όχι οικονομικής κατάστασης…..΄΄ 

Συνεχίζοντας, δημιουργήστε ένα κείμενο, για να ενεργοποιήσετε τους συμμαθητές σας, αλλά και 

όλη τη σχολική κοινότητα γύρω από το θέμα. Μπορείτε να δημοσιεύσετε το κείμενό σας στο 

περιοδικό τους σχολείου σας ή και στον τοπικό Τύπο.  

  

 

(Παραγωγή κειμένων, ανάδειξη της βιωματικής εμπειρίας με συνεντεύξεις (ημιδομημένα 

ερωτηματολόγια),  βιντεοσκοπήσεις, φωτογράφηση, δραματοποιήσεις  κ.λ.π.) 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

8, 9 
: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει 

τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των 

εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα κείμενα που έχετε στη διάθεσή σας, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου 

εργασίας σας ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.  

3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και 

σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα 

πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 

     Σημείωση : το θέμα της ομάδας σας προσφέρεται και για τη δημιουργία σύντομου δραματοποιημένου διαλόγου, 

βασισμένου στις συνεντεύξεις. 

5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων 

στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας. 
7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 

8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 
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Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και Ερευνητικές 

Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

                                      Φύλλο εργασίας 5ης ομάδας (Οι γονείς) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού διαβάσετε προσεκτικά καθένα από τα εξεταζόμενα 

κείμενα και εξετάσετε τις υπόλοιπες πηγές που έχετε στη διάθεσή σας, να προσπαθήσετε, 

συνεργαζόμενοι με τα μέλη της ομάδας σας στην τάξη, να γνωρίσετε και να αποδώσετε την εικόνα 

και τη στάση σας γύρω από τα θέματα υγιεινής τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, από την οπτική 

των γονέων, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα :  

 
1) – Πόση σημασία αποδίδετε ως γονείς στα θέματα υγιεινής και ποια η στάση των υπόλοιπων 

γονέων των μαθητών του σχολείου απέναντι στο θέμα αυτό; 

2) - Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται  η αγωγή των παιδιών σας  πάνω στα θέματα αυτά ; Πώς 

μεταλαμπαδεύετε εσείς στα παιδιά σας μηνύματα σωστής υγιεινής ; 

 3) – Ποιες προτάσεις θα είχατε να κάνετε, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της  σχολικής 

κοινότητας, για την τήρηση των κανόνων υγιεινής εντός και εκτός σχολείου; 

4) Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αναλάβετε την πρωτοβουλία της 

διοργάνωσης μιας ανοιχτής συζήτησης στο σχολείο, για τα θέματα υγιεινής. 

 

Ανάδειξη της βιωματικής εμπειρίας με συνεντεύξεις (ημιδομημένα ερωτηματολόγια),  

βιντεοσκοπήσεις, φωτογράφηση κ.λ.π. 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

8, 9  
: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο  : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει 

τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των 

εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 

δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα κείμενα που έχετε στη διάθεσή σας, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου 

εργασίας σας ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.  

3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και 

σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα 

πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 
     Σημείωση : το θέμα της ομάδας σας προσφέρεται και για τη δημιουργία σύντομου δραματοποιημένου διαλόγου, 

βασισμένου στις συνεντεύξεις. 

5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων 

στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας. 

7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 

8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 
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Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και Ερευνητικές 

Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

   Ενδεικτικό παράδειγμα θέματος Ερευνητικής Εργασίας Λυκείου 
Έστω ότι το θέμα που έχει επιλεγεί είναι ΄΄η παρουσίαση της της συνοικίας 

μας΄΄. Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας, ανάλογα με 

το έργο, το οποίο έχει αναλάβει η ομάδα, με τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα, 

όπως εξηγήσαμε παραπάνω. 

   

                                       Φύλλο εργασίας 1ης ομάδας (Οι Ιστορικοί) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού διαβάσετε προσεκτικά καθένα από τα 

εξεταζόμενα κείμενα/ αποσπάσματα, να προσπαθήσετε, συνεργαζόμενοι με τα μέλη της 

ομάδας σας στην τάξη, να γνωρίσετε και να αποτυπώσετε επιγραμματικά την Ιστορία της 

συγκεκριμένης συνοικίας, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα. Μπορείτε να 

συμβουλευτείτε, μαζί με τις προτεινόμενες πηγές, και τα βιβλία Ιστορίας Γυμνασίου- 

Λυκείου, για να καταλάβετε καλύτερα το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της ελληνικής 

πραγματικότητας για τη συγκεκριμένη εποχή :  

 

1) – Ποιο είναι το ιστορικό πλαίσιο στην Ελλάδα, όταν η εφημερίδα …………… αρχίζει 

να δημοσιεύει κουπόνια για αγορά οικοπέδων στην περιοχή σας  15 ; 

2) – Τι συνέβαινε αντίστοιχα στην Ευρώπη εκείνη την εποχή (π.χ. την περίοδο του 

Μεσοπολέμου)  15 ; 

3) – Να αναδείξετε τα ιστορικά μνημεία και να περιγράψετε τη διαμόρφωση της 

ιστορικής φυσιογνωμίας της συνοικίας σας. 

               

    (Μελέτη και παραγωγή κειμένων, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, συνεντεύξεις κ.ά.)  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

8, 9 
: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο  : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα 

συγκεντρώνει τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για 

την περάτωση των εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 

δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα εξεταζόμενα κείμενα, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου εργασίας 

σας ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.  

3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των 

δεδομένων και σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και 

αβίαστα, μέσα σε κλίμα πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 
5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων 

ομάδων στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην 

ομάδα σας. 

7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 

8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 
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Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και Ερευνητικές 

Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

                                  Φύλλο εργασίας 2ης ομάδας (Οι Αρχιτέκτονες) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού διαβάσετε προσεκτικά καθένα από τα 

εξεταζόμενα κείμενα και εξετάσετε τις υπόλοιπες πηγές που έχετε στη διάθεσή σας, να 

προσπαθήσετε, συνεργαζόμενοι με τα μέλη της ομάδας σας στην τάξη, να γνωρίσετε και να 

αναδείξετε την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της συγκεκριμένης συνοικίας, απαντώντας στα 

ακόλουθα ερωτήματα. Μπορείτε να συμβουλευτείτε, μαζί με τις προτεινόμενες πηγές, και 

τα βιβλία Ιστορίας Γυμνασίου- Λυκείου, για να καταλάβετε καλύτερα το ευρύτερο 

ιστορικό πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας τη συγκεκριμένη εποχή που μελετάμε :  

 
1) – Ποια αρχιτεκτονικά σχήματα αποτυπώνονται στη συγκεκριμένη περιοχή ; 

2) – Πόσο συνδέονται οι συγκεκριμένοι αρχιτεκτονικοί τύποι κτηρίων με  

  το ευρύτερο ελληνικό ιστορικό πλαίσιο ; 

3)  – Να αναδείξετε τα κυριότερα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά κτίσματα. 

4) - Πόσο εκφράζει η σημερινή εικόνα της συνοικίας τους κατοίκους της ; Ποια είναι η άποψή 

τους ; 

   ( -Τι θα ήθελαν εκείνοι να αλλάξει, να βελτιωθεί, να ενισχυθεί, να αναβαθμιστεί ;  Πώς 

μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα ;) 

 

 

(Σύνδεση της βιωματικής εμπειρίας με το ευρύτερο οικιστικό περιβάλλον με συνεντεύξεις 

(ημιδομημένα ερωτηματολόγια),  βιντεοσκοπήσεις, φωτογράφηση, διδακτικές επισκέψεις κ.λ.π.) 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

8, 9  
: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο  : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει 

τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των 

εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 

δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα κείμενα που έχετε στη διάθεσή σας, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου 

εργασίας σας ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.  

3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και 

σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα 

πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 
     Σημείωση : το θέμα της ομάδας σας προσφέρεται και για τη δημιουργία σύντομου δραματοποιημένου διαλόγου, 

βασισμένου στις συνεντεύξεις. 

5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων 

στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας. 

7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 

8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 
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Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και Ερευνητικές 

Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

                                      Φύλλο εργασίας 3ης ομάδας (Οι Κοινωνιολόγοι) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού διαβάσετε προσεκτικά καθένα από τα 

εξεταζόμενα κείμενα και εξετάσετε τις υπόλοιπες πηγές που έχετε στη διάθεσή σας, να 

προσπαθήσετε, συνεργαζόμενοι με τα μέλη της ομάδας σας στην τάξη, να γνωρίσετε και να 

αναδείξετε το ανθρώπινο δυναμικό της συγκεκριμένης συνοικίας, την κοινωνική και 

πολιτική της οργάνωση, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα. Μπορείτε να 

συμβουλευτείτε, μαζί με τις προτεινόμενες πηγές, και τα βιβλία Ιστορίας Γυμνασίου- 

Λυκείου, για να καταλάβετε καλύτερα το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της ελληνικής 

πραγματικότητας για τη συγκεκριμένη εποχή :  

 
1) – Ποια ήταν η σύνθεση του αρχικού πληθυσμού της συγκεκριμένης συνοικίας  και 

ποιος ήταν ο τόπος καταγωγής των πρώτων κατοίκων της ; 

2) – Ποια ήταν τα κυριότερα προβλήματα και οι δυσκολίες που συνάντησαν οι άνθρωποι αυτοί, 

κατά την αρχική τους εγκατάσταση, και πώς τα αντιμετώπισαν; 

3) – Ποια η σημερινή σύνθεση του πληθυσμού, οι κυριότερες ασχολίες και  

       τα ενδιαφέροντά τους (-πώς αποτυπώνονται αυτά μέσα από Συλλόγους, δραστηριότητες, 

οργανώσεις,  παρεμβάσεις στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου κ.λ.π.) ;  

4) Να διερευνήσετε ποια είναι η άποψη των κατοίκων για τη συνοικία τους. 

 

 

(Ανάδειξη της βιωματικής εμπειρίας με συνεντεύξεις (ημιδομημένα ερωτηματολόγια),  

βιντεοσκοπήσεις, φωτογράφηση, δραματοποίηση, διδακτικές επισκέψεις κ.λ.π.) 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
8, 9  

: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο  : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει 

τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των 

εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 

δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα κείμενα που έχετε στη διάθεσή σας, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου 

εργασίας σας ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.  

3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και 
σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα 

πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 

     Σημείωση : το θέμα της ομάδας σας προσφέρεται και για τη δημιουργία σύντομου δραματοποιημένου διαλόγου, 

βασισμένου στις συνεντεύξεις. 

5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων 

στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας. 

7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 

8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 
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Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου και Ερευνητικές 

Εργασίες  Λυκείου: Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση- Ενδεικτικά παραδείγματα  (Νοέμβριος 2014) 

                          Φύλλο εργασίας 4ης ομάδας (Οι μαθητές- συγγραφείς) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού διαβάσετε προσεκτικά καθένα από τα 

εξεταζόμενα κείμενα και εξετάσετε τις υπόλοιπες πηγές που έχετε στη διάθεσή σας, να 

προσπαθήσετε, συνεργαζόμενοι με τα μέλη της ομάδας σας στην τάξη, να γνωρίσετε και να 

αναδείξετε τη συμβολή της συγκεκριμένης συνοικίας στη συγγραφική- λογοτεχνική σας 

έμπνευση. Μπορείτε να συμβουλευτείτε, μαζί με τις προτεινόμενες πηγές, και τα βιβλία 

Ιστορίας Γυμνασίου- Λυκείου, για να καταλάβετε καλύτερα το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο 

της ελληνικής πραγματικότητας τη συγκεκριμένη εποχή που μελετάμε :  

 
1) – Μπορεί η συγκεκριμένη περιοχή να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για σας, ώστε να 

προχωρήσετε στη συγγραφή κάποιου κειμένου (λογοτεχνικού ή μη) και με ποιο τρόπο ; Ποια 

θετικά σημεία της συνοικίας θα επιλέγατε να αναδείξετε ; Πώς, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να 

αναδειχτούν αυτά καλύτερα και να αναβαθμιστούν ; 

2) – Ποιοι άλλοι λογοτέχνες ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη περιοχή ; 

3) Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της συνοικίας σας και πώς σκέφτεστε  

να τα αντιμετωπίσετε; 

4) Δημιουργήστε ένα δίκτυο κειμένων, με τίτλο :΄΄Αγαπώ και προβάλλω τη συνοικία μου΄΄, 

περιλαμβάνοντας κείμενα ευαισθητοποίησης, αλλά και ανάδειξης της μοναδικότητάς της και 

αναρτήστε τα στην ιστοσελίδα του σχολείου σας. 

 

(Μελέτη και παραγωγή κειμένων, συνεντεύξεις (ημιδομημένα ερωτηματολόγια),  

βιντεοσκοπήσεις, φωτογράφηση, διδακτικές επισκέψεις κ.λ.π. 

 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

8, 9  
: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει 

τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των 

εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 
δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα κείμενα που έχετε στη διάθεσή σας, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου 

εργασίας σας ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.  

3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και 

σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα 

πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 

     Σημείωση : το θέμα της ομάδας σας προσφέρεται και για τη δημιουργία σύντομου δραματοποιημένου διαλόγου, 

βασισμένου στις συνεντεύξεις. 

5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων 

στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας. 

7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 
8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 
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                           Φύλλο εργασίας 5ης ομάδας (Τα μέλη πολιτιστικών Συλλόγων) 

 
Αποστολή : Αποστολή σας είναι, αφού μελετήσετε προσεκτικά τις πηγές που έχετε στη 

διάθεσή σας,  να προσπαθήσετε, συνεργαζόμενοι με τα μέλη της ομάδας σας στην τάξη, να  

αποδώσετε την εικόνα της πολιτισμικής ζωής του τόπου, απαντώντας στα ακόλουθα 

ερωτήματα. Μπορείτε να συμβουλευτείτε, μαζί με τις προτεινόμενες πηγές, και τα βιβλία 

Ιστορίας Γυμνασίου- Λυκείου, για να καταλάβετε καλύτερα το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο 

της ελληνικής πραγματικότητας τη συγκεκριμένη εποχή :  

 
1) – Ποια η ιστορική διαδρομή της πολιτισμικής δραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής και 

η σχέση τους με την ευρύτερη παράδοση του τόπου ; 

2) – Ποιοι είναι οι πολιτιστικοί Σύλλογοι της περιοχής και ποιες οι κυριότερες εκδηλώσεις τους; 

Πρέπει, κατά τη γνώμη σας, το έργο τους να ενισχυθεί και να συνεχιστεί και γιατί ; 

3) – Να αναδείξετε τη συμβολή των πολιτισμικών αυτών δραστηριοτήτων στη ζωή 

        της περιοχής. 

4) – Ποιες προτάσεις πολιτισμού θα είχατε να κάνετε για το μέλλον της συνοικίας σας και γιατί ; 

 

(Ανάδειξη της βιωματικής εμπειρίας με συνεντεύξεις (ημιδομημένα ερωτηματολόγια),  

βιντεοσκοπήσεις, φωτογράφηση, διδακτικές επισκέψεις κ.λ.π.) 

 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ 

8, 9  
: 1) Μπορείτε να αναθέσετε στα μέλη της ομάδας σας από ένα ρόλο  : 

α) του συντονιστή (ο οποίος θα δίνει οδηγίες, θα κατευθύνει και θα συντονίζει την εργασία) 

β) του διαμεσολαβητή -εμψυχωτή και διαχειριστή του χρόνου (ο οποίος θα εμψυχώνει την ομάδα, θα συγκεντρώνει 

τις απορίες, θα καλεί τον /την εκπαιδευτικό για τυχόν διευκρινίσεις και θα κρατά το χρόνο για την περάτωση των 

εργασιών)  

γ) του γραμματέα (ο οποίος θα καταγράφει το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας) 

δ) του παρουσιαστή (ο οποίος θα ανακοινώσει στην ολομέλεια το αποτέλεσμα της εργασίας σας) 

2) Διαβάστε πολύ προσεκτικά τα κείμενα που έχετε στη διάθεσή σας, εστιάζοντας στα ζητούμενα του φύλλου 

εργασίας σας ! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή σας.  

3) Ανταλλάξτε απόψεις μεταξύ σας για τα στοιχεία που εντοπίσατε, για να φτάσετε στη σύνθεση των δεδομένων και 

σε συμπεράσματα. Δώστε χρόνο σε κάθε μέλος της ομάδας σας να εκφραστεί ελεύθερα και αβίαστα, μέσα σε κλίμα 

πραγματικής συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. 
     Σημείωση : το θέμα της ομάδας σας προσφέρεται και για τη δημιουργία σύντομου δραματοποιημένου διαλόγου, 

βασισμένου στις συνεντεύξεις. 

5) Να είστε έτοιμοι να συζητάτε όχι μόνο με τα μέλη της ομάδας σας, αλλά και με τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων 

στα μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης της ολομέλειας. 

6) Ανακοινώνετε στην ολομέλεια της τάξης την εργασία σας, μετά την προκαταρτική παρουσίαση στην ομάδα σας. 

7) Επεκτείνετε το διάλογο, προτείνοντας άλλες διαστάσεις του θέματος ή υποβάλλοντας νέα ερωτήματα 

8) Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε το ατομικό σας ημερολόγιο και τον αντίστοιχο φάκελο, καθώς και τον 

ομαδικό φάκελο. 
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 Ο τρόπος διάρθρωσης των επιμέρους κεφαλαίων της γραπτής εργασίας είναι 

παρόμοιος με εκείνον των Βιωματικών Δράσεων του Γυμνασίου, επομένως, και για τις 

Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη δομή των 

εργασιών αυτών, με μια μικρή αναπροσαρμογή. 

 

        Εύχομαι καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο σας ! Είμαι πάντοτε στη 

διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε !                                                 

                                                                                                          Με τιμή, 

                                                                                                                Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη, 

                                                                                                        Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 
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