
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σοφία Βλάμη

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης



• ετοιμάσατε μια ενδιαφέρουσα πρόταση

• είστε έτοιμοι να δράσετε ως ερευνητές και να 
εφαρμόσετε αυτά που ακούσατε, διαβάσατε ή 
συζητήσατε

• είστε έτοιμοι να αφιερώσετε χρόνο και κόπο

• είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε…



 ΜΕΡΟΣ Β.1 – Β.2: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 ΜΕΡΟΣ Β.3 – Β.14: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



Β3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Β4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Β5. ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Β6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Β7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Β8. ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Β9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Β10. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Β11. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Β12. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Β13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Β14. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Β3. Περίληψη (μέχρι 300 λέξεις)

• Το πρόβλημα (σύντομη περιγραφή του θέματος-
τοποθέτηση του σκοπού της έρευνας)

• Η βασική μεθοδολογία (αναφορά στο δείγμα, στο/στα 
μέσα συλλογής δεδομένων, στην επεξεργασία των 
δεδομένων)

• Αποτελέσματα (πολύ συνοπτικά)

• Συμπεράσματα (πολύ συνοπτικά σε σχέση με τον σκοπό 
της έρευνας)



• Παρουσίαση της βασικής υπάρχουσας βιβλιογραφίας για 
το θέμα σε κείμενο, το οποίο να επεξηγεί τι έχει γίνει 
σχετικά στον ευρύτερο θεωρητικό και ερευνητικό χώρο.

Β5. Βασικός σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα (μέχρι 
1 σελίδα)
Συνοπτική περιγραφή του σκοπού και της σημασίας της 
εργασίας.  Ξεκάθαρη αναφορά στα ερωτήματα που θα 
απαντηθούν. 

Β6. Αναλυτική Περιγραφή Σταδίων Ερευνητικής 
Διαδικασίας (μέχρι 5 σελίδες)

• Σχεδιασμός Μεθοδολογίας, Συλλογή και Ανάλυση 
Δεδομένων, Πειραματισμός, Έλεγχος Υποθέσεων



 Παρουσίαση βασικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τα 
ερευνητικά ερωτήματα

 Περιορισμένα σχόλια και τεκμηρίωση των 
αποτελεσμάτων

 Λεκτική παρουσίαση, πίνακες ή/και διαγράμματα

(χρήση παραρτήματος για εκτενείς αναφορές σε 
αποτελέσματα)

 Παρουσίαση και ερμηνεία συμπερασμάτων σε σχέση με 
τα ερευνητικά ερωτήματα

 Σύνδεση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία στο θέμα

 Διάχυση Αποτελεσμάτων



 Αναφορά στους Περιορισμούς της έρευνας

Β9. Περιορισμοί Έρευνας 

 Αναφορά στους Περιορισμούς της έρευνας

Β10. Εισηγήσεις για μελλοντική έρευνα (μέχρι 1 σελ.)
Αναφορά σε εισηγήσεις της ομάδας για επέκταση της έρευνας στο 
μέλλον 



• Περιγραφή και τεκμηρίωση του βαθμού συνεργασίας 
των συμμετεχόντων (Μαθητές – Εκπαιδευτικοί –
Ερευνητές).

• Τεκμηρίωση της εμπλοκής των μαθητών σε όλα τα 
στάδια της ερευνητικής εργασίας με ανάλογο υλικό

• Ειδική αναφορά στη συμβολή και στον ρόλο του 
Ερευνητή στην υλοποίηση της Ερευνητικής Εργασίας.



 Δεξιότητες που αποκτήθηκαν

 Περιθώρια βελτίωσης τρόπου εργασίας ομάδας

Β12. Παραρτήματα (μέχρι 10 σελ.)

Β13. Βιβλιογραφία (μέχρι 1 σελ.)



Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (80%)

Ι.1 Αριστεία. Πρωτοτυπία, δημιουργικότητα και καινοτομία της 
ερευνητικής εργασίας. Βασικός σκοπός της έρευνας και ερευνητικά 
ερωτήματα / υποθέσεις. Ι

Ι.2 Υλοποίηση. Βαθμός υλοποίησης των σταδίων της ερευνητικής 
εργασίας 

Ι.3 Προστιθέμενη αξία και Όφελος

(α) Αντίκτυπος του έργου (β) Τεκμηρίωση της εμπλοκής / 
συνεργασίας των μαθητριών, της ερευνήτριας και των 
εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια (γ) Αναστοχασμός για την 
ερευνητική εμπειρία

ΙΙ. Παρουσίαση / Υποστήριξη της Ερευνητικής Εργασίας (20%)

Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας από την ομάδα των 
μαθητριών και απαντήσεις σε ερωτήσεις των αξιολογητών. 



• Έντονη και ουσιαστική εμπλοκή μαθητών

• Ενδιαφέρουσα εργασία και παρουσίαση

• Καινοτόμος εργασία

• Σύντομη, στα πλαίσια των απαιτήσεων 

• Περιεκτική

• Άνετη σε γλωσσικό επίπεδο

• Αποδεικτικά στοιχεία – συνοδευτικό υλικό



• Καλή γνώση των απαιτήσεων

• Πιστή εφαρμογή των οδηγιών (έκταση, εμφάνιση, 
τήρηση οδηγιών παρουσίασης)

• Προσεκτική εφαρμογή της μεθοδολογίας – τεκμηρίωση 
αποφάσεων

• Προσεκτική παρουσίαση και χρήση του λόγου 




