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Βαθ. Προτεραιότητας:

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ΄ τάξη 

Εσπερινού  Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

  Σας  αποστέλλουμε  τις  παρακάτω  οδηγίες  για  τη  διδασκαλία  της   Ειδικής  Θεματικής

Δραστηριότητας  στη Γ΄  τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου  σύμφωνα με  τη  με  αρ.

πρωτ. 48/21-07-2014 πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

1. Γενικό πλαίσιο - Σκοποί 

Η  Ειδική  Θεματική  Δραστηριότητα  (Ε.Θ.Δ.) ως  μάθημα  επιλογής  του  Ωρολογίου

Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ Τάξης Eσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου σύμφωνα με την

υπ΄αριθ. 37596/Γ2/03-04-2012 Υ.Α. (1131 Β΄).

Η  Ειδική  Θεματική  Δραστηριότητα  είναι  μάθημα  επιλογής  δίωρης  διάρκειας  ανά

εβδομάδα και η εργασία που θα επιλεγεί με τη διαδικασία που προβλέπεται παρακάτω θα

επιβλέπεται  από  δύο  εκπαιδευτικούς  (συνδιδασκαλία).  Η  Ε.Θ.Δ.  πραγματοποιείται  στο

πλαίσιο  συνεχόμενου  δίωρου  και  επιλέγεται  ένα  θέμα  ανά  διδακτικό  έτος.  Ορίζεται  ως

Α΄Ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων ειδικότητας με προτεραιότητα στους

εκπαιδευτικούς ΠΕ κλάδου – ειδικότητας του αντίστοιχου τομέα και ως Β΄ Ανάθεση σε όλους

τους  εκπαιδευτικούς  ΠΕ μαθημάτων  Γενικής  Παιδείας  όπως  προβλέπεται  στην  υπ΄αριθμ.

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας: 

Μαρούσι,  07-10-2014 
Αριθ. Πρωτ.  160987/Γ2
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67791/Γ2/05-05-2014  Υ.Α.  (1248  Β΄).  Όπου  προβλέπεται  κατασκευή  έργου  ή  χρήση

εργαστηριακού εξοπλισμού, η Ε.Θ.Δ. πραγματοποιείται στα Ε. Κ.  και Σ. Ε. 

Η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα είναι  μια εκπαιδευτική διαδικασία απόκτησης και

αφομοίωσης  επαγγελματικών  γνώσεων  και  εμπλουτισμού  δεξιοτήτων  των  μαθητών  που

συνδυάζεται με την ανάπτυξη της ικανότητάς τους στη μεθοδολογία της μάθησης. Στο πλαίσιο

της Ε.Θ.Δ. οι μαθητές μπορούν, μεταξύ άλλων, να εκπονούν μελέτες ή να αναλαμβάνουν την

εκτέλεση  έργων  μικρής  κλίμακας,  να  μετέχουν  σε  εθελοντικές  δράσεις,  να  διεξάγουν

ερευνητικές εργασίες. Επίσης, μπορούν να εφαρμόζουν προγράμματα επιχειρηματικότητας,

π.χ. μελέτες περίπτωσης, δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς

(αριστεία  και  καινοτομία)  κτλ.  Στόχος  είναι  η  εξοικείωση  με  πραγματικές  συνθήκες  και

προκλήσεις της αγοράς εργασίας τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές μετά

την αποφοίτησή τους. Για την υλοποίηση των παραπάνω μπορούν να αξιοποιούνται τα Ε.Κ.

και Σ.Ε.

Επιπλέον η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα στοχεύει στην:

 ενίσχυση  της  αυτενέργειας  των  μαθητών  και  στην  παρότρυνσή  τους  για  ανάληψη

πρωτοβουλιών,

 εξοικείωση των μαθητών με το ομαδικό πνεύμα, την ενεργό συμμετοχή και την επίτευξη

στόχων μέσω συνεργασίας,

 ανάπτυξη  της  επικοινωνιακής  ικανότητας  των  μαθητών  και  της  ικανότητας  στην

παρουσίαση εργασιών,

 ανάπτυξη  ικανοτήτων  όπως:  αναζήτηση  πληροφοριών,  επεξεργασία  και  αξιολόγηση

στοιχείων,  σύνθεση  απόψεων,  λήψη  αποφάσεων,  κατασκευή  και  κοστολόγηση  έργων,

αξιοποίηση θεωρητικών γνώσεων για  την  επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων,  οργάνωση

δράσεων, οργάνωση γραμμής παραγωγής προϊόντων,

 σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικότητας,

 σύνδεση της δηλωτικής με τη διαδικαστική γνώση και του σχολείου με την κοινωνία.

2.  Πρόταση και Έγκριση Θεμάτων 

 Τα θέματα των Ειδικών Θεματικών Δραστηριοτήτων επιλέγονται από  τους θεματικούς

άξονες  του  επαγγελματικού  τομέα  και  είναι  συμβατά  με  τους  ευρύτερους  στόχους  των

προγραμμάτων  σπουδών  των  μαθημάτων  της  κάθε  ειδικότητας  της  Γ΄  τάξης  Εσπερινού

ΕΠΑ.Λ.. 

Τα  θέματα  της  Ε.Θ.Δ.  προτείνονται  από  τους  εκπαιδευτικούς  που  διδάσκουν  τα

μαθήματα  ενός  συγκεκριμένου  τομέα/ειδικότητας  (ή  και  από  τους  εκπαιδευτικούς  άλλου

τομέα/ειδικότητας  σε  περίπτωση κοινής  δραστηριότητας)  και  εγκρίνονται  από τον  Σχολικό

Σύμβουλο της ειδικότητας,  ο οποίος έχει  και  την εποπτεία  εφαρμογής της.  Σε περίπτωση

εξειδικευμένης πρότασης, την οποία ο Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης θεωρεί ότι
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δεν  μπορεί  να  κρίνει,  προωθεί  την  πρόταση  για  αξιολόγηση  στον  Σχολικό  Σύμβουλο

Ειδικότητας. Για την πραγματοποίηση της Ε.Θ.Δ. επιλέγεται ένα θέμα ανά διδακτικό έτος. Σε

ειδικές  περιπτώσεις,  και  μετά  από  έγκριση  του  Σχολικού  Συμβούλου  της  ειδικότητας  σε

συνεργασία  με  τους  επιβλέποντες  καθηγητές,  μπορεί  να  πραγματοποιούνται  Ειδικές

Θεματικές Δραστηριότητες ανά σχολικό τετράμηνο. 

Στην  Ειδική  Θεματική  Δραστηριότητα  μπορεί  να  γίνεται  επεξεργασία  θέματος  που

άπτεται   των  γνωστικών  πεδίων  περισσότερων  του  ενός  τομέα  ή  ειδικοτήτων  (κοινή

δραστηριότητα) ώστε να προωθείται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Στην περίπτωση

αυτή, οι μαθητές της κάθε ειδικότητας προετοιμάζουν το τμήμα της εργασίας που αφορά στην

ειδικότητά  τους  και  στο  τέλος  παρουσιάζεται  ενιαία  εργασία.  Για  το  σκοπό  αυτό,  οι

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των εμπλεκόμενων  ειδικοτήτων συνεργάζονται συστηματικά σαν

μια ομάδα, αποτελούμενη από υπο-ομάδες «ειδικών», που έχει αναλάβει την εκπόνηση ενός

έργου.  Επιπλέον,  κάθε  δεκαπέντε  ημέρες  πραγματοποιούνται  συναντήσεις  της  ομάδας,

ολομέλειες,  εντός  σχολικού ωραρίου,  όπου συζητείται  η  πρόοδος  των εργασιών,  ώστε  οι

ομάδες να λειτουργούν συγχρονισμένα. Την εποπτεία και την επιτόπια παρακολούθηση της

Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας την έχει ο Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης. Οι

Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες αυτού του είδους διαρκούν ολόκληρο το διδακτικό έτος.

Κατά  την  έναρξη  του  σχολικού  έτους  και  αφού  έχει  ολοκληρωθεί  η  δήλωση  του

μαθήματος επιλογής από τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την

επίβλεψη  Ειδικής  Θεματικής  Δραστηριότητας  προτείνουν  έως  τρία  θέματα  ανά  τμήμα

ενδιαφέροντος  στον  Σχολικό  Σύμβουλο.  Οι  προτάσεις  των  θεμάτων  γίνονται  από  δύο

εκπαιδευτικούς  του  τομέα  ή  της  ειδικότητας,  οι  οποίοι  ταυτόχρονα  με  την  πρότασή  τους

αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  της  συνεπίβλεψής  του.  Κατόπιν  αυτού  οι  προτείνοντες

εκπαιδευτικοί  εισηγούνται  στον  Σύλλογο Διδασκόντων  το  θέμα που  έχει  εγκριθεί  από τον

Σχολικό  Σύμβουλο.  Η  εισήγηση  των  θεμάτων  προς  τον  Σύλλογο  Διδασκόντων  από  τους

προτείνοντες εκπαιδευτικούς γίνεται εγγράφως με τη συμπλήρωση του συνημμένου εντύπου.

Τα προτεινόμενα θέματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται  κατά το δυνατόν περισσότερο στον

τομέα/ειδικότητα  που  έχουν  επιλέξει  οι  μαθητές  και  να  τους  εμπλέκουν  σε  διαδικασίες

διερεύνησης, αξιοποιώντας το περιεχόμενο, τα εννοιολογικά σχήματα και τις μεθοδολογικές

προσεγγίσεις των διδασκόμενων μαθημάτων. 

Το  συντονισμό  των  πραγματοποιούμενων  δραστηριοτήτων  (π.χ.  προγραμματισμό

χρήσης χώρων,  εργαστηρίων και  λοιπών πόρων που διαθέτει  η  σχολική  μονάδα από τις

διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος) αναλαμβάνουν οι επιβλέποντες καθηγητές σε συνεργασία με

τον  Διευθυντή  της  σχολικής  μονάδας  και  τον  Σχολικό  Σύμβουλο.  Για  τις  πιθανές  εκτός

σχολείου  επισκέψεις  των  ερευνητικών  μαθητικών  ομάδων,  κατά  τις  ώρες  λειτουργίας  του

σχολείου, ισχύουν οι σχετικές με τις υπόλοιπες επισκέψεις προϋποθέσεις. 
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3. Κατανομή σε τμήματα ενδιαφέροντος 

Οι μαθητές κατανέμονται  σε τμήματα ενδιαφέροντος ανάλογα με τον τομέα και  την

ειδικότητά τους. Ο κατώτατος  αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος ενδιαφέροντος

ορίζεται  σε οκτώ (8)  μαθητές  στη Γ΄  τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.  Οι  υπο – ομάδες  εργασίας

αποτελούνται από τρεις (3)   (σε περίπτωση ολιγομελούς τμήματος) έως πέντε (5) μαθητές.

Ένα τμήμα ενδιαφέροντος μπορεί να αποτελείται και από μαθητές  διαφορετικών τομέων ή

ειδικοτήτων  σε  περίπτωση  που  δεν  συμπληρώνεται  ο  ανωτέρω  οριζόμενος  κατώτατος

αριθμός για τη δημιουργία τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση οι επιβλέποντες καθηγητές είναι

και  πάλι  δύο  (συνδιδασκαλία),  ένας  από  κάθε  ειδικότητα.  Η  διαδικασία  κατανομής  των

μαθητών σε τμήματα ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το

τέλος της δεύτερης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων. 

4. Μέθοδοι διδασκαλίας

Για την υλοποίηση της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας εφαρμόζεται κατά κανόνα η

μέθοδος  project, χωρίς να αποκλείονται άλλες συνεργατικές μέθοδοι που ικανοποιούν τους

στόχους του μαθήματος, μετά από σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου της ειδικότητας.

Η  μέθοδος  project βασίζεται  στην  μαθητοκεντρική,  βιωματική  μάθηση  και  προωθεί  τη

στοχευμένη  και  οργανωμένη  έρευνα,  την  ομαδοσυνεργατικότητα  και  τον  εξατομικευμένο

ρυθμό μάθησης.  Οι ομαδικές συνθετικές-δημιουργικές εργασίες έχουν συνθετικό χαρακτήρα

και  επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και  γενικότερα την

καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος μέσω της αναζήτησης στοιχείων από διαφορετικές πηγές

και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Επίσης, αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες.

Με την αξιοποίηση των Ε. Κ. και Σ.Ε. για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων δίνεται η

δυνατότητα  ανάπτυξης προγραμμάτων επιχειρηματικότητας  ή άλλων καινοτόμων δράσεων

προωθώντας ένα νέο σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και την εργασία.

5.  Ανάρτηση  στο  Διαδίκτυο  και  Δημόσια  παρουσίαση  των  Ειδικών  Θεματικών

Δραστηριοτήτων από Μαθητικές Ομάδες

 Όταν ολοκληρωθούν οι  ειδικές θεματικές δραστηριότητες,  στο  τέλος  του δεύτερου

τετραμήνου,  οι  μαθητές  τις  παρουσιάζουν  σε  ειδική  εκδήλωση  που  οργανώνεται  από  το

σχολείο στη σχολική κοινότητα με τη συμμετοχή εξωτερικών προσκεκλημένων (π.χ. ειδικούς

επιστήμονες,  φορείς  της  τοπικής  κοινωνίας,  κ.λπ.),  όπου  τούτο  κρίνεται  σκόπιμο  από  το

Σύλλογο Διδασκόντων. Μετά την παρουσίαση της εργασίας, είναι δυνατόν να υποβληθούν

στα μέλη της ομάδας ερωτήσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και επισκέπτες. Κατά την ημέρα

παρουσίασης μπορεί να γίνει και σχετική έκθεση στο σχολείο.  Για την ευρύτερη διάχυση των

μαθητικών εργασιών, μετά τη δημόσια παρουσίασή τους, μπορούν αυτές να αναρτώνται στην
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ιστοσελίδα του σχολείου,  αναγράφοντας τα ονόματα όλων των συντελεστών, μαθητών και

επιβλεπόντων εκπαιδευτικών. 

Την εξειδίκευση και την εφαρμογή των παραπάνω γενικών αρχών στις συνθήκες των

δυνατοτήτων  και  αναγκών  της  σχολικής  μονάδας  κάνει  ο  Σύλλογος  διδασκόντων,

φροντίζοντας πρωτίστως να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη διεξαγωγή και

στήριξή τους. 

6. Αξιολόγηση - Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του κάθε μαθητή στο μάθημα της  Ειδικής Θεματικής

Δραστηριότητας είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του,  ο οποίος προκύπτει  ως ο μέσος

όρος  της  αντίστοιχης  βαθμολογίας  του  στα  δυο  τετράμηνα.  Σε  περίπτωση  υλοποίησης

ερευνητικής  εργασίας  ετήσιας  διάρκειας  ο  προφορικός  βαθμός  του  πρώτου  τετραμήνου

αντιστοιχεί στην επίδοση του μαθητή στο τμήμα της ερευνητικής εργασίας που έχει υλοποιηθεί

μέχρι τότε όπως έχει οριστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές. 

Το μάθημα της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας βαθμολογείται κάθε τετράμηνο ανά

μαθητή και ανά υπο-ομάδα και δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο. Ο τομέας της «ερευνητικής

διαδικασίας»   (σκοπός,  ερευνητικά  ερωτήματα,  πηγές,  διεξαγωγή  ερευνητικών  φάσεων)

αξιολογείται με συντελεστή βαρύτητας 30%, του «περιεχομένου» με συντελεστή βαρύτητας

50%, ενώ οι δύο επόμενοι («γλώσσα/δομή» και «δημόσια παρουσίαση») με συντελεστή 10%

ο καθένας. 

Η βαθμολογία του κάθε μαθητή προκύπτει ως εξής:

Προφορικός Βαθμός τετραμήνου ΕΘΔ = (Βαθμός μαθητή + Βαθμός υπο-ομάδας)/ 2

Ετήσιος  προφορικός  Βαθμός  ΕΘΔ  =   (Προφορικός  Βαθμός  Α’  τετραμήνου  +

Προφορικός Βαθμός Β’ τετραμήνου)/ 2 = Βαθμός ετήσιας επίδοσης 

Στην περίπτωση που επιλέγεται ενιαίο θέμα  Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας μεταξύ δύο ή

περισσοτέρων  τομέων/ειδικοτήτων,  ο  προφορικός  βαθμός  των  τετραμήνων  μπαίνει  από

κοινού από τους εκπαιδευτικούς των τομέων/ειδικοτήτων που δίδαξαν το μάθημα. Κατά τα

λοιπά ισχύει ο παραπάνω τύπος.

Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων

και  δραστηριοτήτων  του  μαθητή.  Για  την  αξιολόγηση  του  μαθητή  κατά  τετράμηνο  οι

διδάσκοντες  συνεκτιμούν:

    α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.

    β.  Την  προφορική  εξέταση  καθώς  επίσης  την  επιμέλεια  και  το  ενδιαφέρον  του  για  το

συγκεκριμένο μάθημα.

    γ. Το φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή

Για τη βαθμολόγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη τα εξής:
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    α) Ο βαθμός στον οποίο ο μαθητής έχει εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις του

μαθήματος και παραδεκτές μεθόδους της σύγχρονης τεχνολογίας.

    β) Η ποιότητα και η πρακτική εφαρμογή της εργασίας του ως τελικού αποτελέσματος.

    γ)  Ο  βαθμός  στον  οποίο  ο  μαθητής  έχει  εφαρμόσει  κανονισμούς  ασφαλείας  κατά  την

εκτέλεση της εργασίας του.

   δ)  Ο  βαθμός  στον  οποίο  χρησιμοποίησε  κατάλληλα  εργαλεία,  όργανα,  μηχανήματα  και

υλικά.

   Μετά και την παρουσίαση, οι μαθητικές ομάδες κάθε δραστηριότητας υποβάλλουν

προς αξιολόγηση τον ομαδικό φάκελο της εργασίας τους, που περιλαμβάνει (α) έκθεση για το

θέμα που μελέτησαν, τις ερευνητικές διαδικασίες που ακολούθησαν και τα συμπεράσματα της

έρευνας, (β) το σχετικό με το θέμα και τα συμπεράσματά τους τέχνημα (αφίσα, ιστοσελίδα,

βίντεο,  πόστερ,  φυλλάδιο,  κατασκευή,  κ.λπ.),  (γ)  τους  πόρους  και  τα  υλικά  που

χρησιμοποίησαν και (δ) ό,τι άλλο συμπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία τους

κρίνουν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. 

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν προάγεται στην επόμενη τάξη και δεν έχει

προβιβάσιμο βαθμό στην ειδική θεματική δραστηριότητα,  οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί του

ορίζουν  τμήματα  της  εργασίας  που  κρίνουν  ότι  πρέπει  να  επεξεργαστεί  εκ  νέου.  Τον

Σεπτέμβριο υποβάλλει διορθωμένη την εργασία του μαζί με το προσωπικό του ημερολόγιο και

τον ατομικό του φάκελο προς επανα-αξιολόγηση.

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Συν.: 2 σελίδες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Β΄
 Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
 Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ



 Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
 Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής
 ΣΕΠΕΔ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Θ.Δ.
Σχ. Έτος: ………….......……….                                                                         

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ …………………………………………………

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΠΕ)

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
(ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, 

συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., 

ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).
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Γ.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΠΗΓΩΝ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΜΕΘΟΔΟΥ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΛΗΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (μέχρι 200 λέξεις)

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

Ζ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
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