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ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ (project) ηηρ Α΄ ηάξηρ
ημεπηζίος Δπαγγελμαηικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ 2013-2014
αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηεο Α΄
ηάμεο εκεξεζίνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.
1. ςμμεηοσή ηων ειδικοηήηων ζηην εποπηεία και καθοδήγηζη ηων Δπεςνηηικών
Δπγαζιών
Οη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο (Δξ.Δξ.) απνηεινχλ δηαθξηηή ελφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Γηα
ηε ζπκκεηνρή ησλ εηδηθνηήησλ ζηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ ηζρχνπλ
ηα εμήο:
Α. Σν κάζεκα «Δξεπλεηηθή εξγαζία (Project)» ζηελ Α΄ ηάμε Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ
νξίδεηαη σο πξψηε αλάζεζε ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ΠΔ αλεμαξηήησο θιάδνπεηδηθφηεηαο πνπ δηδάζθνπλ ζην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα
αλαιάβνπλ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε κέρξη δχν (02) εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αλά
ηεηξάκελν, κε εμαίξεζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο:
α. ησλ εηδηθνηήησλ πνπ είραλ σο πξψηε αλάζεζε ην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο ηεο Α΄
ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ (Τ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΔΚ 1984 Β΄), νη νπνίνη
κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ κέρξη ηέζζεπιρ (04) αλά ηεηξάκελν θαη
β. ησλ εηδηθνηήησλ ΠΔ02, ΠΔ03 θαη ΠΔ04, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ
επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ελφο (01) εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο αλά ηεηξάκελν, εθόζον
i) γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ηνπο ππνιείπνληαη δχν (02) ψξεο
και
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ii) δελ απαηηείηαη ε κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα γηα θάιπςε σξψλ ηεο
εηδηθφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθείαο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο.
Σν κάζεκα «Δξεπλεηηθή εξγαζία» δηδάζθεηαη απφ έλαλ (1) εθπαηδεπηηθφ θαη ε αλάζεζή ηνπ γίλεηαη,
αθνχ αλαηεζνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
Σα παξαπάλσ αλψηαηα φξηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ θαη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο
εξγάδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζρνιηθέο κνλάδεο θαη πάληα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα
εξεπλεηηθά ζέκαηα πνπ ζα αλαιάβνπλ ζα εκπίπηνπλ ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο.
Β. Όπνπ θξίλεηαη εθηθηφ θαη αλαγθαίν απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο
Γηεχζπλζεο Γ.Δ., έλαο εθ ησλ θαζεγεηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο κπνξεί, αληί γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ
θαζνδήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ, λα αλαιάβεη ζην πιαίζην δχν δίσξσλ ηελ
εβδνκάδα λα ππνδέρεηαη ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαη λα ζηεξίδεη ηηο νκάδεο πνπ ζα
απνζηέιινπλ εθ πεξηηξνπήο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ ζεκάησλ κε
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ην έξγν πνπ ζα επηηειέζνπλ. Έξγν ηνπ ελ ιφγσ θαζεγεηή πιεξνθνξηθήο
είλαη λα ζηεξίδεη ηηο νκάδεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ.
Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πξνο ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία ή/θαη
επηκφξθσζε ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο νξγαλψλνπλ ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο κε ηε
ζπκκεηνρή πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηνλ ΟΔΠΔΚ επηκνξθσηψλ ή άιισλ έκπεηξσλ εθπαηδεπηψλ ζην
πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο απηφ – αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ην ίδην πιαίζην,
νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη
ηελ θαζνδήγεζε ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ Πιεξνθνξηθήο αλαδεηνχλ αζθαιείο θαη ειεγρφκελνπο
ηξφπνπο ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο δηαζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν.
2. Απμοδιόηηηερ σολικών ςμβούλων Παιδαγωγικήρ Δςθύνηρ
ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζηα ΔΠΑ.Λ.
ζπλδξάκνπλ νη ρνιηθνί χκβνπινη Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ
θαζεθφλησλ ηνπο κε ηε ζπληνληζηηθή επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο
Καζνδήγεζεο Γ.Δ. Αλαιπηηθφηεξα:
α. Δλεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηνπο Γηεπζπληέο θαη Τπνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηηο
γεληθέο αξρέο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηεο θαηλνηνκίαο ησλ Δξ. Δξ. θαη ζπδεηνχλ καδί ηνπο
ηξφπνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη. Οη ηξφπνη
πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ κπνξνχλ θάιιηζηα λα εληαρζνχλ θαη ζηνπο
πξνγξακκαηηζκνχο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ηεο απην – αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
β. Παξέρνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ αλαγθαία ζηήξημε ηφζν θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ ζεκάησλ πνπ
ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε απφ ηνπο θαζεγεηέο ζηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ φζν θαη θαηά ηε
δηεμαγσγή, επνπηεία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε ζχλζεζε ηεο γξαπηήο εξεπλεηηθήο
έθζεζεο.
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γ. πληάζζνπλ ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ θαη απνζηέιινπλ ζηνλ Πξντζηάκελν Δπηζηεκνληθήο
θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Γ.Δ. έθζεζε γηα ηα ζέκαηα, ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ελεπιάθεζαλ θαη
ηνλ ηφπν ηεο ςεθηαθήο αλάξηεζεο θαη αλαηξνθνδνηνχλ εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρνιηθέο κνλάδεο
αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ ζεκάησλ, ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ,
ηε βαζκνινγία θαη, θπξίσο, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο επηκφξθσζεο. Τπελζπκίδεηαη
φηη θάζε εξεπλεηηθή εξγαζία, κεηά ηε βαζκνιφγεζή ηεο ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, πξέπεη λα
αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, γηα λα έρεη πξφζβαζε ζε απηή ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ο Πξντζηάκελνο
Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ζπλζέηεη θαη θσδηθνπνηεί ηηο εθζέζεηο ησλ
ρνιηθψλ χκβνπισλ θαη ηνπο ζπγθαιεί ζε ζχζθεςε γηα ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ πξφιεςεο θαη
αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη εκπινπηηζκνχ ηεο θαηλνηνκίαο ησλ Δξεπλεηηθψλ
Δξγαζηψλ κε λέεο θαηεπζχλζεηο.
δ. Αμηνπνηνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαπηζηνχκελεο ζηελ έθζεζε
ππάξρνπζεο αλάγθεο γηα ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο, ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο απφ ηνλ ΟΔΠΔΚ
επηκνξθσηέο γηα ηηο Δξ.Δξ.
ε. Παξαθνινπζνχλ ην δήηεκα ησλ πςειψλ βαζκνινγηψλ πνπ ζπρλά δίλνληαη ζηηο Δξ. Δξ., ρσξίο
πνιιέο απφ απηέο λα αληηζηνηρνχλ νχηε πνηνηηθά νχηε πνζνηηθά κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ

γηα

ηελ

αμηνιφγεζε

ησλ

Δξεπλεηηθψλ

Δξγαζηψλ

(http://ebooks.edu.gr/2013/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-A θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο
επνπηεχνληεο εθπαηδεπηηθνχο, δηφηη ην θαηλφκελν ηεο πιεζσξηζηηθήο βαζκνιφγεζεο έρεη αξλεηηθέο
επηπηψζεηο ηφζν ζηηο ίδηεο ηηο Δξ.Δξ. φζν θαη ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ βαζκνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο.
3. Ππόηαζη και Έγκπιζη Δπεςνηηικών Θεμάηων
Με ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί εηνηκάδνπλ θαη θαηαζέηνπλ αηνκηθέο κε βάζε
ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηεο παξνχζεο πξνηάζεηο ζεκάησλ γηα ηηο Δξ.Δξ. πνπ
αλαθέξνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο επφκελνπο θχθινπο: α) «Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο», β) «Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο», γ)«Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Σερλνινγία θαη
Αλάπηπμε», δ) «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ή θαη ε) απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ΔΠΑ.Λ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ζα πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο
εκπιέθνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, αμηνπνηψληαο ην πεξηερφκελν, ηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα θαη
ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ, ψζηε λα γίλεηαη επθνιφηεξα απφ
ηνπο καζεηέο ε ζπζρέηηζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ κε ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ
πνπ δηδάζθνληαη. Θεσξείηαη επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο θαηαζθεπήο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο
απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη ε ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ
εξγαζηεξίσλ.
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ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ ζπδεηά, ηξνπνπνηεί θαη εγθξίλεη ηνλ
αλαγθαίν αξηζκφ ζεκάησλ κέζα απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ θξίλεη σο πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλεο θαη
ελδηαθέξνπζεο, επηδηψθνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηε ζεκαηηθή πνηθηιία. Δπίζεο, νξίδεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα πινπνηήζνπλ θαζέλα απφ ηα ζέκαηα, πξνζδηνξίδνληαο θαη ηηο δηδαθηηθέο
ψξεο εθάζηνπ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ πξνηείλνληαη θαη εγθξίλνληαη εθ λένπ δηαθνξεηηθά
ζέκαηα, θξαηψληαο σζηφζν πάληνηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηαλνκήο, ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θνίηεζήο ηνπο ζην Λχθεην νη καζεηέο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εκπιαθνχλ ζε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθήο θχζεο θαη ζηφρεπζεο ζέκαηα.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη επνπηεχνληεο εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψζνπλ φηη θαηά ηε
δηεξεχλεζε θάπνηνπ ζέκαηνο ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ αλαδείρζεθαλ λέα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα,
αθνχ νη νκάδεο νινθιεξψζνπλ θαη παξαδψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ, είλαη εθηθηφ
κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο ην ζέκα λα επεθηαζεί θαη ζην
δεχηεξν ηεηξάκελν, γηα λα δηεξεπλεζνχλ θαη ηα λέα εξσηήκαηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε ζεκαηηθή
ηεο εξγαζίαο ησλ ηεηξακειψλ ή πεληακειψλ νκάδσλ ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ.
ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ πξνηάζεσλ απφ απηέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ, ν
ζχιινγνο δηδαζθφλησλ επηιέγεη θαηά πιεηνςεθία ηα επηθξαηέζηεξα ζε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ
ζεκάησλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ιεηηνπξγηθέο νκάδεο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ δελ ζα
μεπεξλνχλ ηνπο 20 καζεηέο θαη δελ ζα είλαη κηθξφηεξεο απφ 12 καζεηέο.
ε πεξίπησζε ΔΠΑ.Λ. κε ιηγφηεξνπο απφ 12 καζεηέο ζηελ Α’ Σάμε πξνζθέξνληαη σο επηινγέο
δχν κφλν ζέκαηα θαη πινπνηείηαη κφλν έλα, απηφ πνπ πιεηνςεθεί κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
καζεηψλ.
4. Οπιζμόρ ςνηονιζηή ηων Δπεςνηηικών Δπγαζιών
ηελ ίδηα ζπλεδξία ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ νξίδεη ηνλ Τπνδηεπζπληή ή άιινλ έκπεηξν
εθπαηδεπηηθφ ηεο Πιεξνθνξηθήο ή άιιεο εηδηθφηεηαο σο πληνληζηή ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ
Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, κε θχξην ξφιν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ρξήζεο ρψξσλ, ηνλ θαηάιιειν
πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο θαη ινηπψλ πφξσλ
πνπ δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα πξνο δηεπθφιπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. Ο ζπληνληζηήο
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε αλάιεςεο άιισλ εμσδηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ. Γηα ηηο πηζαλέο
εθηφο ζρνιείνπ επηζθέςεηο ησλ εξεπλεηηθψλ καζεηηθψλ νκάδσλ, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο κε ηηο ππφινηπεο επηζθέςεηο πξνυπνζέζεηο.
5. Δπιλογή Θέμαηορ από ηοςρ Μαθηηέρ
Οη καζεηέο αθνχ ελεκεξσζνχλ γηα ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα, κε φπνην ηξφπν ν χιινγνο
Γηδαζθφλησλ θξίλεη πξνζθνξφηεξν δειψλνπλ ην ζέκα ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο πξνηίκεζήο
ηνπο. Καιφ είλαη λα ελζαξξπλζνχλ νη καζεηέο λα δειψζνπλ ζέκαηα απφ ην ζχλνιν ησλ
πξνηεηλφκελσλ ζεκάησλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα
ππεξζπγθέληξσζεο ζε νξηζκέλα κφλν ζέκαηα. Ο ζπληνληζηήο πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην χιινγν
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Γηδαζθφλησλ (βιέπε παξαπάλσ) θξνληίδεη, ψζηε νη καζεηέο ησλ δηαθνξεηηθψλ αιθαβεηηθψλ
ηκεκάησλ λα εληαρζνχλ ζην ηκήκα κε ην εξεπλεηηθφ ζέκα ηεο πξψηεο ηνπο επηινγήο ή ην πνιχ ζην
ηκήκα ηεο δεχηεξεο επηινγήο ηνπο.
Δλδεηθηηθά θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δίσξσλ δσλψλ, κπνξεί λα αθνινπζεζεί ε εμήο δηαδηθαζία:
εάλ θάπνηα εξγαζία ζπγθεληξψζεη ηελ πξψηε πξνηίκεζε πεξηζζνηέξσλ απφ 20 καζεηψλ ηφηε νη
πιενλάδνληεο πξνζδηνξίδνληαη κε θιήξσζε θαη αλαθαηαλέκνληαη ζε εξγαζία ηεο δεχηεξεο
πξνηίκεζήο ηνπο. Απηνί νη καζεηέο ην δεχηεξν ηεηξάκελν έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ επηινγή ηεο
εξγαζίαο κε ηελ νπνία ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ. Δάλ θάπνην ζέκα ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ (σο
πξψηε επηινγή) αξθεηψλ καζεηψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ δχν ηκήκαηα (δειαδή 24 καζεηέο), γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέγνληαη 20 καζεηέο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο θαη νη ππφινηπνη
αληηκεησπίδνληαη σο πιενλάδνληεο πνπ πξέπεη λα αλαθαηαλεκεζνχλ ζηα ζέκαηα ηεο δεχηεξεο
επηινγήο ηνπο. Σέινο, εάλ νξηζκέλνη καζεηέο επηιέμνπλ ζέκαηα ηα νπνία δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ιφγσ ηνπ νξίνπ ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ (12 καζεηέο αλά εξγαζία),
θαινχληαη λα επηιέμνπλ κεηαμχ ησλ ζεκάησλ ζηα νπνία δελ έρεη θαιπθζεί ν κέγηζηνο αξηζκφο
ζέζεσλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη ελ ιφγσ καζεηέο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα (θαη κάιηζηα
κεγαιχηεξε απφ φηη ε πξνεγνχκελε θαηεγνξία) ζηελ επηινγή ζέκαηνο θαηά ην δεχηεξν ηεηξάκελν.
Ωζηφζν ν ζπληνληζηήο κπνξεί λα επηιέμεη ελαιιαθηηθά ζελάξηα θαηαλνκήο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηελ
αξρή πνπ πξν-αλαθέξζεθε, δειαδή ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ λα ηνπνζεηεζεί ζε
ζέκα ηεο πξψηεο ή ηεο δεχηεξεο επηινγήο ηεο.
Η δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ καζεηψλ ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί
ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη
κέρξη ην ηέινο ηεο πξψηεο εβδνκάδνο ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ.
6. Καθιέπωζη Εώνηρ Δπεςνηηικών Δπγαζιών ζηο Χπολόγιο Ππόγπαμμα
Πξνηείλεηαη νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο λα πινπνηνχληαη ζε δψλε (ίδηα κέξα ίδην δίσξν), ψζηε λα
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ κηαο ηάμεο λα επηιέγνπλ εξεπλεηηθφ ζέκα
αζρέησο ζε πνην αιθαβεηηθφ ηκήκα αλήθνπλ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο κε καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά αιθαβεηηθά ηκήκαηα, πνπ δελ ζα
μεπεξλνχλ ηνπο 20 καζεηέο, αιιά θαη δελ ζα έρνπλ ιηγφηεξνπο απφ 12 καζεηέο, νη νπνίνη ζα
ζρεκαηίζνπλ ηεηξακειείο ή ην πνιχ πεληακειείο νκάδεο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα δηεξεπλήζνπλ
ην ζέκα ηνπο. Έηζη, εάλ γηα παξάδεηγκα έλα Λχθεην έρεη 65 καζεηέο ζηελ Α’ ηάμε, κπνξεί λα
πξνηείλεη έσο πέληε ην πνιχ ζέκαηα (έλα απφ θάζε ζεκαηηθφ θχθιν). Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ν
αξηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεκάησλ δελ επαξθεί, ζπκπιεξψλεηαη κε αλάζεζε ζε εθπαηδεπηηθφ ή
εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ λα δηακνξθψζνπλ ζρεηηθή πξφηαζε.
ε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ησλ δσλψλ είλαη αδχλαηε γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο (π.ρ. έιιεηςε
αηζνπζψλ), κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο, επηηξέπεηαη ε
πινπνίεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ αιθαβεηηθψλ ηκεκάησλ, νπφηε ν αξηζκφο
ησλ καζεηψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο είλαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.
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7. Γημόζια παποςζίαζη Δπεςνηηικών Δπγαζιών από Μαθηηικέρ Ομάδερ
Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο, ζην ηέινο ηνπ ηεηξακήλνπ, νη ηεηξακειείο
καζεηηθέο νκάδεο ηηο παξνπζηάδνπλ καδί κε ην ζπλνδεπηηθφ ηέρλεκα ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ
νξγαλψλεηαη απφ ην ζρνιείν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηε ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ πξνζθεθιεκέλσλ
(π.ρ. εηδηθνχο επηζηήκνλεο, θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θ.ι.π.), φπνπ ηνχην θξίλεηαη ζθφπηκν απφ
ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ηνπο, ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο θαη ηνπ ηερλήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξσηήζεηο απφ
καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη επηζθέπηεο. Καηά ηελ εκέξα παξνπζίαζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ
κπνξεί λα γίλεη θαη ζρεηηθή έθζεζε ζην ζρνιείν ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο απην- αμηνιφγεζεο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ πξνβνιή ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ηνπ έξγνπ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ
ζρνιείνπ.
8. Αξιολόγηζη Δπεςνηηικών Δπγαζιών
Μεηά θαη ηελ παξνπζίαζε, νη ηεηξακειείο ή πεληακειείο καζεηηθέο νκάδεο θάζε εξεπλεηηθνχ
ζέκαηνο ππνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε ηνλ νκαδηθφ θάθειν ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ηνπο, πνπ
πεξηιακβάλεη (α) επεςνηηική έκθεζη γηα ην ζέκα θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ κειέηεζαλ, ηηο
εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, (β) έλα ζρεηηθφ κε ην
ζέκα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ηέσνημα (αθίζα, ηζηνζειίδα, βίληεν, πφζηεξ, θπιιάδην,
θαηαζθεπή, θιπ) θαη (γ) φ,ηη άιιν ζςμπληπωμαηικό ςλικό ζρεηηθφ κε ηελ φιε εξγαζία ηνπο
θξίλνπλ ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.
πγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε παξέρνληαη ζην ΒΙΒΛΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ «Η
Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο» ηνπ Ηιία Γ. Μαηζαγγνχξα, φπνπ, εθηφο
απφ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θάζε καζεηηθήο
νκάδαο ζε φ,ηη αθνξά (α) ζηελ επεςνηηική διαδικαζία πνπ αθνινχζεζε ε νκάδα, (β) ζην
πεπιεσόμενο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, (γ) ζηε γλώζζα και ηη δομή ηεο εξεπλεηηθήο έθζεζεο θαη
(δ) ζηνλ ηπόπο ηηρ δημόζιαρ παποςζίαζηρ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Οη ηνκείο ηεο «εξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο» θαη ηνπ «πεξηερνκέλνπ» αμηνινγνχληαη κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30% ν θαζέλαο, ελψ
νη δχν επφκελνη («Γιψζζα/δνκή» θαη «παξνπζίαζε») κε ζπληειεζηή 20% ν θαζέλαο. Σν ΒΙΒΛΙΟ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ γηα ηηο Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο, πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε έληππε θαη ζε ςεθηαθή
κνξθή

ζηελ

πιαηθφξκα

ηνπ

ςεθηαθνχ

ζρνιείνπ

(http://ebooks.edu.gr/2013/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-A), αλαθέξεηαη, επίζεο, θαη ζηα
θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο αηνκηθήο ζπκβνιήο θάζε καζεηή ζην νκαδηθφ έξγν
ρσξηζηά θαη ηελ αηνκηθή ηνπ βαζκνιφγεζε. Δπηζεκαίλεηαη θαη πάιη φηη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί
έγθαηξα ην θαηλφκελν ηεο ππεξβνιηθήο βαζκνιφγεζεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ, πνπ
πξναλαθέξζεθε.
Η γεληθή βαζκνινγία ηνπ θάζε καζεηή ζην κάζεκα ηεο «Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο» πξνθχπηεη σο ν
κέζνο φξνο ηεο αληίζηνηρεο βαζκνινγίαο ηνπ ζηα δπν ηεηξάκελα.
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ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δελ πξνάγεηαη ζηελ επφκελε ηάμε θαη δελ έρεη πξνβηβάζηκν
βαζκφ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, (επηιέγεηαη ην ζέκα ζην νπνίν πζηέξεζε πεξηζζφηεξν αλ
αζρνιήζεθε κε δχν ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο) ν επηβιέπσλ εθπαηδεπηηθφο
ηνπ νξίδεη ηκήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ θξίλεη φηη πξέπεη λα επεμεξγαζηεί εθ λένπ. Σν
επηέκβξην ππνβάιιεη δηνξζσκέλε ηελ εξγαζία ηνπ καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην θαη ηνλ
αηνκηθφ ηνπ θάθειν πξνο επαλα-αμηνιφγεζε.

9. Ανάπηηζη ζηο Γιαδίκηςο ηων Δπεςνηηικών Δπγαζιών
Γηα επξχηεξε δηάρπζε ησλ καζεηηθψλ εξγαζηψλ, κεηά ηε δεκφζηα παξνπζίαζε ηνπο, αλαξηψληαη
ππνρξεσηηθά ζην δηαδίθηπν (ζηην ιζηοζελίδα ηος ζσολείος), αλαγξάθνληαο ηα νλφκαηα (ή ηα
αξρηθά ηνπο) φισλ ησλ ζπληειεζηψλ, καζεηψλ θαη επηβιεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε πάληα ηηο
αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Μηα εξγαζία κπνξεί λα ζπγγξαθεί, κεξηθψο
(θαηαηνπηζηηθή ζχλνςε) ή θαη νιφθιεξε ζηα Αγγιηθά.
Σελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ γεληθψλ αξρψλ ζηηο ζπλζήθεο ησλ
δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θάλεη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, θξνληίδνληαο
πξσηίζησο λα δηαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αθψιπηε δηεμαγσγή θαη ζηήξημε ησλ
Δξεπλεηηθψλ Δξγαζηψλ.

ςν.: 2 ζελ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΡΒΑΝΗΣΟΠΟΤΛΟ









ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
Γξαθείν Τθππνπξγνχ
Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γ/λζε πνπδψλ Γ.Δ., Σκήκα Β΄
Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο
Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ.
Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο
ΔΠΔΓ
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ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
ρ. Έηνο: ………….......……….
ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ …………………………………………………
Ο ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
(ΠΔ)

ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΔ ΧΡΔ ΓΗΑ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ
ΔΡΓΑΗΧΝ Δ
ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΑ ΔΣΖ
(ΝΑΗ/ΟΥΗ)

ΥΔΣΗΚΖ
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ
(ΦΟΡΔΑ
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ)

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Α. ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΦΧ ΓΗΑΣΤΠΧΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ (μέσπι 250
λέξειρ):

Β. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ (κπιηήπια επιλογήρ θέμαηορ, ζςζσέηιζη με
διδαζκόμενα μαθήμαηα, αναμενόμενα μαθηζιακά οθέλη κ.λ.π., ενδεικηικά μέσπι 300
λέξειρ).
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Γ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΖΓΧΝ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ, ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΗ
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑ
ΑΠΟΦΤΓΖ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΑΠΛΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΘΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (μέσπι
200 λέξειρ)

Γ. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΔΥΝΖΜΑΣΟ (μέσπι 200 λέξειρ)

Δ. ΠΟΡΟΗ – ΤΛΗΚΑ – ΔΞΟΠΛΗΜΟ – ΔΠΗΚΔΦΔΗ – ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ

Σ. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

Ε. ΥΟΛΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
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