
 

 

                                                  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α΄  ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  2011  
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 

 

ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
1η εβδομάδα 
23-9-2011 

 
3 

1. Ενημέρωση για την Ε.Ε 
2. Γνωριμία, δημιουργία ομάδων  
3. Κατανομή αρμοδιοτήτων –ανάληψη ρόλων στο 
πλαίσιο κάθε υπο-ομάδας (συντονιστής και ερευνητές 
στις πηγές) 
4. προσδιορισμός τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα 
στα μέλη της ομάδας και ανάμεσα στα μέλη των υπο-
ομάδων για τον καλύτερο συντονισμό της εργασίας 
τους  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2η εβδομάδα 
30-9-2011 

 
 
 

3 

1.  Ανάδειξη ερευνητικών ερωτημάτων 
ανά ομάδα 
2.  Τρόπος παράθεσης βιβλιογραφίας 
3.Ξεκίνημα της ερευνητικής δραστηριότητας 
όπου κάθε μέλος της ομάδας  θα έχει ένα συγκεκριμένο 
ρόλο να επιτελέσει: ο συντονιστής της ομάδας 
συγκεντρώνει και οργανώνει το υλικό της έρευνας, τα 
άλλα μέλη θα αναζητήσουν πηγές πληροφόρησης : 
άλλος βιβλία, άλλος σχολικά εγχειρίδ ια, άλλος διαδίκτυο 
4.Βιβλιογραφικές προτάσεις από τους 
διδάσκοντες 
5. Τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας 
συγγραφής μιας διερευνητικής εργασίας: 

 Έρευνα 
 Παραγωγή ιδεών 
 Σχεδιάγραμμα 
 Μια Πρώτη Πρόχειρη Τοποθέτηση 

(Πρόταση) πάνω στο θέμα 
 Επιχειρηματολογία 
 Δόμηση Παραγράφων 
 Καταγραφή Πηγών 

 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
3η εβδομάδα 
7-10-2011 

3 
Έρευνα- αναζήτηση στοιχείων 
 (στην αίθουσα πληροφορικής) 

Συλλογή Βιβλιογραφίας  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
4η εβδομάδα 

 
14-10-2011 

3 

Υποβολή Πρότασης (δηλ περίληψη μέχρι 200 
λέξεις )  και Σχεδιαγράμματος –Πίνακα 
περιεχομένου της εργασίας της κάθε υπο-ομάδας 
Παρουσίαση στην ολομέλεια 
 



 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
5η εβδομάδα 

 
21-10-2011 

3 

Έρευνα- αναζήτηση στοιχείων (στην αίθουσα  
πληροφορικής ή βιβλιοθήκης)  
Συνέχιση της ερευνητικής δραστηριότητας σε 
ειδικότερα βιβλία και πηγές επιλογή και αποκλεισμός 
πηγών 
Οριστικοποίηση Υποβολή Βιβλιογραφίας  
Παρουσίαση θεμάτων και συζήτηση με τις ομάδες 
 

27-10-2011 ----------- ΑΡΓΙΑ 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
6 η εβδομάδα 
3-11-2011 

 

3 

Επεξεργασία στοιχείων και ανατροφοδότηση 
Οι μαθητές, με ευθύνη των συντονιστών κάθε ομάδας 
και την καθοδήγηση των καθηγητών μοιράζονται την 
υποχρέωση της συγγραφής των κεφαλαίων της 
Ερευνητικής εργασίας 
 
1η καταγραφή υλικού:  Σύνθεση –συγγραφή του 

γραπτού μέρους της εργασίας: 
Οδηγίες τελικές για το πώς θα 
γράψουν (χτίσιμο παραγράφων, 
επιχειρηματολογία, παραδείγματα, 
σημειώσεις, παράθεση πηγών,  
αποφυγή λογοκλοπής) 

Αποφάσεις σχετικά με το τέχνημα που θα 
χρησιμοποιηθεί (αν υπάρξει) κατά την ημερίδα 
παρουσίασης της Ε.Ε.  
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
7 η εβδομάδα 

 
10-11-2011 

3 

1η καταγραφή υλικού:  Σύνθεση –συγγραφή του 
γραπτού μέρους της εργασίας: Πώς γράφουμε, 
διατύπωση θέματος.  Σαφήνεια, Συνοχή, Οργάνωση 

Πώς διορθώνουμε το γραπτό μας. Σαφήνεια, 
Συνοχή, Οργάνωση. Παρατηρήσεις από τους καθηγητές 
επί του περιεχομένου και της μορφής της εργασίας 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι ομάδες με ευθύνη των 
συντονιστών τους παραδίδουν στους 
επιβλέποντες καθηγητές σε ηλεκτρονική μορφή 
μια πρώτη μορφή της εργασίας τους  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
17-11-2011 

--------- ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
9 η εβδομάδα 

 
24-11-2011 

3 

Κατά την εβδομάδα αυτή οι επιβλέποντες 
επιστρέφουν τις  εργασίες διορθωμένες 

με παρατηρήσεις επί του περιεχομένου και της μορφής 
τους. Συνεχίζεται η καταγραφή υλικού  

 



 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
 

 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

10 η εβδομάδα 
 

1- 12-11 

3 

Επεξεργασία-ανατροφοδότηση 
Παρουσίαση θεμάτων στην τάξη, περιγραφή και 
συζήτηση με  ομάδες  στην ολομέλεια(Peer Review) 
Αποφάσεις σχετικά με την ηλεκτρονική μορφή 

της εργασίας  
(πρώτη εκδοχή της δημοσιεύσιμης μορφής της 

εργασίας) 
            Προτάσεις για τελικές διορθώσεις 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
11 η εβδομάδα 

 
 

8-12-11 

3 

Σύνθεση –συγγραφή : όλες οι ομάδες 
συνεργάζονται για το τελικό προϊόν. Παράδοση 

της εργασίας. 
 Παρουσίαση των τελικών κειμένων σε ηλεκτρονική 

μορφή  
Παρουσίαση της τελικής μορφής του τεχνήματος 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
12 η εβδομάδα 

 
 

15- 12-11 

3 

 
Οργάνωση παρουσίασης  

Ανάδειξη των εκπροσώπων των ομάδων κατά την 
υλοποίηση της ημερίδας 

 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

13 η εβδομάδα 
 

22-12-11  

3 

Οργάνωση παρουσίασης  
Ανάδειξη των εκπροσώπων των ομάδων κατά την 

υλοποίηση της ημερίδας 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
13η Εβδομάδα 

13-1-12 
3 

Παρουσίαση ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε ειδική ημερίδα 
Κατάθεση ατομικών φακέλων (με συνημμένα τα 

ημερολόγια εργασίας και το υλικό που παρήγαγε κάθε 
μαθητής) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
14η Εβδομάδα 

 
20-1-12 

 

3 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ κάθε μαθητή εκ μέρους του 

διδάσκοντος 
Ανάρτηση  της Ε.Ε στο διαδίκτυο 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ : 2 εβδομάδες 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  : 3 εβδομάδες 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 3 εβδομάδες 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: 4  εβδομάδες 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: 2 εβδομάδες 
ΣΥΝΟΛΟ: 14 εβδομάδες 

 
 

ΟΙ  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ 
Αλεξάκη Σταυρούλα , ΠΕ6 
Μπεκούλη Ευδοξία, ΠΕ2   


