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1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΤΚΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΣΗ:
τμήμα : 
ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΣΡΑΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

[Σίηλος ηης έρεσνας με κεθαλαία ]: 

ύντομοσ, ςαφόσ και ακριβόσ.

Περιεκτικόσ, να απεικονύζει όλα τα ςημεύα που 
διαπραγματεύεται η ϋρευνα και να περιλαμβϊνει όλεσ τισ 
μεταβλητϋσ

 Να απεικονύζει τα όρια (limitations)τησ ϋρευνασ. Να 
εκφρϊζει τι μελετόθηκε και τι δεν μελετόθηκε από τη 
ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα
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ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΠΔΓΙΟ ΣΗ 

ΔΡΔΤΝΑ
 πτ. ενέργεια, επικοινωνίες, ασηοκίνηηο, μητανήμαηα, 

αθληηιζμός, θσηολογία, σδροζηαηική, διαηροθή, σγεία, 

κίνηζη, ηλεκηριζμός  κλπ  
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ΕΙΔΟ τησ ΕΡΕΤΝΑ :

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ,

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ , 

ΕΡΕΤΝΑ ΔΗΜΟΚΟΠΗΗ
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ ΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

[ςε μια ή περιςςότερεσ διαφάνειεσ]

ΤΠΟΘΕΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ [με μικρϊ γρϊμματα] :

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ :

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ(-ΣΕ)  ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ (-ΣΕ): 

ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ: 

ΣΑΘΕΡΕ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ: 

ΕΙΔΟ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ : ΥΤΙΚΕ , 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΕ , ΠΟΟΣΙΚΕ, ΠΟΙΟΣΙΚΕ  

ΜΟΝΑΔΕ ΜΕΣΡΗΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ:

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ  
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ ΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ –

statement of the Problem [ςε μια ή περιςςότερεσ διαφάνειεσ]

Παρουςύαςη των θεμϊτων τησ ϋρευνασ, τι 
διαπραγματεύεται

Σι ϋχει γύνει μϋχρι ςόμερα ςε αυτόν τον 
τομϋα

 [ επιςκόπηςη βιβλιογραφύασ]



6

ΚΟΠΟ ΕΡΕΤΝΑ – ΟΙ ΣΟΧΟΙ Σησ 
ΕΡΕΤΝΑ
[μια ή δυο διαφάνειεσ ]

statement of the Purpose- statement of the need

ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΤΜΟΤ
 Ο λόγοσ τησ ϋρευνασ : γιατύ γύνεται η ϋρευνα
τόχοι τησ ϋρευνασ  :  που θα χρηςιμοποιηθούν τα 

αποτελϋςματα
ποιεσ εύναι ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ που 

εξυπηρετεύ η ϋρευνα ;
Ανϊλυςη τησ χρηςιμότητασ τησ ϋρευνασ
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ανάλυςθ των παραμζτρων που κεωρικθκε ότι 
δεν επθρεάηουν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ

statement of assumptions

 Ποιοι εύναι οι παρϊμετροι που θεωρούμε ότι δεν 
επηρεϊζουν την ϋρευνα

 Γιατύ δεν επηρεϊζουν την ϋρευνα ;

 Εϊν επηρϋαζαν, ποιεσ δυςκολύεσ ανακύπτουν για τον 
προςδιοριςμό τησ επύδραςησ τουσ ;

 ημαντικό κεφϊλαιο :

 για την αξιοπιςτύα των πειραματικών 
αποτελεςμϊτων και 

για το βϊθοσ τησ ϋρευνασ του ερευνητικού 
προβλόματοσ
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ΣΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ
statement of limitations

Ποιοι εύναι οι ςυντελεςτϋσ που τεύνουν να περιορύςουν την 
αξιοπιςτύα τησ ϋρευνασ

Οι περιοριςμού ςε μια ϋρευνα καθορύζουν και το βαθμό ςτον 
οπούο μπορούν να γενικευθούν και ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ τα 
ςυμπερϊςματα ςτα οπούα καταλόγει

υντελεςτϋσ που ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ την αξιοπιςτύα τησ ϋρευνασ:

 Αριθμόσ πειραμϊτων. Όςο περιςςότερεσ επαναλόψεισ 
πειραμϊτων τόςο μεγαλύτερη η αξιοπιςτύα τησ ϋρευνασ

 Φρονικό διϊρκεια λόψησ πειραμϊτων. Η αξιοπιςτύα τησ 
ϋρευνασ αυξϊνεται όταν οι παρατηρόςεισ ϋχουν πραγματοποιηθεύ 
ςε ϋνα μεγϊλο χρονικό διϊςτημα. 

Ο τρόποσ και η μϋθοδοσ ανϊλυςησ των αποτελεςμϊτων
επηρεϊζουν την αξιοπιςτύα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΗΕ 
Ο ΕΡΕΤΝΗΣΗ procedure

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ( FLOW CHART)

 Περιγρϊφεται βόμα-βόμα με λεπτομϋρειεσ η διαδικαςύα που 
ακολούθηςε ο ερευνητόσ : 

Με διϊγραμμα ροόσ flow- chart

Πρϋπει να φαύνεται ο τρόποσ οργϊνωςησ τησ ϋρευνασ και ο 
τρόποσ διεξαγωγόσ πειραμϊτων

Προετοιμαςύα και εκτϋλεςη πειρϊματοσ

Τλικϊ που χρηςιμοποιόθηκαν για το πεύραμα
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΑ

ΥΩΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Ή ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΝΣΕΟ

Να εύναι δυνατό η επανϊληψη τησ ερευνητικόσ διαδικαςύασ 
για την επαλόθευςη τησ
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ΟΡΙΜΟΙ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΗ 
ΕΡΕΤΝΑ - DEFINITIONS 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ [ςε μια ή περιςςότερεσ 

διαφάνειεσ]

Εκτϋλεςη πειραμϊτων με ςκοπό τον ϋλεγχο τησ 
υπόθεςησ

τατιςτικό ανϊλυςη αποτελεςμϊτων

 περιγρϊφονται με ακρύβεια τα αποτελϋςματα ςτα οπούα 
κατϋληξε η ϋρευνα

 ςε πύνακεσ ό διαγρϊμματα ςτο EXCEL ό αναλυτικϊ 
και με ςαφόνεια ςε κεύμενο
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ- conclusions

Εξαγωγό  ςυμπεραςμϊτων. Σα αποτελϋςματα των 
πειραμϊτων εύναι ςύμφωνα ό αντύθετα με την 
υπόθεςη τησ ϋρευνασ;

 Με ςαφεύσ και ακριβεύσ ϋννοιεσ, όχι ειδικού τεχνικού 
όροι 

 Να εύναι δυνατό να κατανοηθούν από όλουσ τουσ 
αναγνώςτεσ, όχι απαραύτητα ειδικούσ

 υςχϋτιςη των ςυμπεραςμϊτων με τισ υποθϋςεισ
που τϋθηκαν αρχικϊ – ΣΟ ΠΙΟ ΗΜΑΝΣΙΚΟ !

 Σι δεν διερευνόθηκε λόγω ϋλλειψησ δυνατότητασ 
διερεύνηςησ ςτην παρούςα ϋρευνα
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ

Proposals for future research

Οι προτϊςεισ να αφορούν ςε ςυναφεύσ τομεύσ

Οι προτϊςεισ να αποβλϋπουν ςτη βελτύωςη του ύδιου 
τομϋα 

Να βαςύζονται ςτα αποτελϋςματα τησ παρούςασ 
ϋρευνασ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Η βιβλιογραφύα δύνει την εικόνα των πηγών πληροφόρηςησ
που χρηςιμοποιόθηκαν ςτην ϋρευνα. 

 Συποπούηςη : Επύθετο, όνομα, τύτλοσ, εκδοτικόσ ούκοσ, 

ημερομηνύα ϋκδοςησ, χωριςμϋνα με κόμμα

 Φρόςη : Για μελϋτη ςυναφών θεμϊτων από τον αναγνώςτη

 Παραδεύγματα 
 Ιωαννύδησ, Δ., ‘Στατιστικές Μέθοδοι’, Εκδόςεισ Ζότη,

Θεςςαλονύκη, 2005.
 Groebner,D., Shannon, P., Fry, P., Smith, K. ‘ Business Statistics’,

Prentice Hall, 5th Edition, 2000.

 http://www.socialresearchmethods.net (μεθοδολογύα 
κοινωνικόσ ϋρευνασ)/προςπελϊςτηκε ςτισ (4/2/2016 πχ)

http://www.socialresearchmethods.net/
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Πηγέσ πληροφόρηςησ:
Άρθρα από εφημερύδεσ, Άρθρα από  περιοδικϊ, 

Επιςτημονικϊ βιβλύα, 

Διαδύκτυο internet (προςοχό μόνο ςε ϋγκυρεσ 
ιςτοςελύδεσ. Πχ minedu photodendro, physics4you, 
wikipedia , ΚΠΕ, ΚΕΥΕ, ιςτοςελύδεσ ςχολεύων, 
πανεπιςτημύων, ιςτοςελύδεσ για την τεχνολογύα, κλπ 

Βϊςεισ δεδομϋνων, Βιβλιοθόκη ςχολεύου, εκθϋςεισ 

Κϊθε δυνατό πηγό πληροφόρηςησ πρέπει να 

αναγράθεηαι  και μάλιζηα ορθά!!! (δεσ διαφϊνεια 14)
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Ακροτελεφτια διαφάνεια 

 Πχ. ευχαριςτώ για την προςοχό ςασ !

 Ευχαριςτύεσ ςε αυτούσ που με βοόθηςαν κλπ

 Προςθϋςτε εϊν θϋλετε και μια ςχετικό με το θϋμα 
εικόνα που να ςασ εκφρϊζει. 
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Οδηγίεσ
Μϋγεθοσ γραμματοςειρϊσ όχι μικρότερο από 28

Προςθϋςτε ςχετικϋσ με το θϋμα εικόνεσ

Σα πειρϊματα ςε φωτο ό βύντεο ενςωματωμϋνα ςτο power point

Προςϋξτε την αιςθητικό των διαφανειών, δώςτε το προςωπικό 
ςασ ςτυλ, η αντιγραφό δεν εύναι πϊντα πετυχημϋνη ςυνταγό 

Μη παραφορτώνετε με πολλϋσ εικόνεσ και ςχόματα, μόνο με τα 
βαςικϊ, αυτϊ που θϋλετε να μεύνουν ςτον θεατό και ακροατό ςασ 
μετϊ την παρουςύαςη. 

Σο μόνυμα ςασ να εύναι ςαφϋσ, ιςχυρό, εντυπωςιακό και  μϊλλον 
λιτό 

ΜΗΝ ΞΕΦΑΕΣΕ , ΦΡΟΝΟΜΕΣΡΗΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
Α , ΚΑΝΟΝΣΑ ΠΡΟΒΑ ΣΟ ΠΙΣΙ
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Οδηγίεσ

 Οι διαφϊνειεσ ςε Power-point προκύπτουν ωσ περύληψη από την 
εργαςύα ςτο Word

 Ερώτηςη: Πόςεσ διαφϊνειεσ πρϋπει να ετοιμϊςω;

 Εξαρτϊται από το ρυθμό τησ παρουςύαςησ και το περιεχόμενο 
τουσ. ύγουρα πρϋπει να περιλαμβϊνονται τα κεφϊλαια τησ 
ϋρευνασ.  

 Πϊντωσ ϋνασ αριθμόσ από 15-25 διαφϊνειεσ εύναι ικανοποιητικόσ 
για μια παρουςύαςη 20 λεπτών

 Ο χρόνοσ τησ παρουςύαςησ εύναι 15 λεπτϊ και 5 λεπτϊ περύπου 
ςυζότηςη, ερωτόςεισ, αξιολόγηςη. 

 ε κϊθε διδακτικό ώρα θα γύνονται δυο παρουςιϊςεισ

 Έναρξη παρουςιϊςεων από 22 Υεβρουαρύου  
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Κριτιρια Αξιολόγθςθσ   
παρουςιάςεων
1. Οργϊνωςη τησ παρουςύαςησ                 
2. αφόνεια λόγου, ϊνεςη ςτην παρουςύαςη 
3. Διατύπωςη με ςαφόνεια:  υποθϋςεων , μεταβλητών , 

διαδικαςύασ πειρϊματοσ , ςυμπεραςμϊτων 
4. Κατϊλληλη χρόςη εκπαιδευτικών τεχνικών, 

ςυζότηςη, ερωτόςεισ-απαντόςεισ, ϊςκηςη μϋςω 
επύδειξησ, εργαςύα μαθητών ςε ομϊδεσ 

5. Κατϊλληλη χρόςη εποπτικών μϋςων 
6. Φρόςη ποικιλύασ εποπτικών μϋςων
7. Διαχεύριςη τϊξησ, κατϊλληλη διαχεύριςη ερωτόςεων, 

ςχολύων και κριτικόσ από ςυμμαθητϋσ 
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Μετά από όλα αυτά…

Καλή σας επιτυχία !



Αξίζει να 

πποσπαθήσειρ !


