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Τ Α Β Η Μ Α Τ Α Μ Ι Α Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΙΖΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ:
«ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,
Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ»

ΣΤΟΧΟΣ:
Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΣ PROJECT

ΒΗΜΑ 1ο: Από το θέμα στην «προβληματική» (30΄)

- Σκεφτόμαστε «γιατί» μας προβληματίζει το θέμα μας
- Μοιραζόμαστε κάθε σκέψη ή στάση μας, εκφρασμένες με λέξεις ή μικρές

φράσεις, με τους συναδέλφους της ομάδας μας
- Αφιερώνουμε χρόνο για να τις συζητήσουμε και να τις αναδιατυπώσουμε
- Καταγράφουμε τις αναδιατυπωμένες σκέψεις και στάσεις μας πάνω στο

χαρτόνι εργασίας της ομάδας μας
- Ετοιμαζόμαστε να το παρουσιάσουμε στην ολομέλεια του τμήματος

Η συζήτηση που θα ακολουθήσει κατά την ολομέλεια θα καταλήξει σε μια
νέα και κοινή διατύπωση, η οποία θα συνοψίζει στην ουσία το «γιατί»
επιλέξαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, με ποια οπτική και με ποιες
προσδοκίες θα το προσεγγίσουμε. Δηλαδή θα συνοψίζει την «κατ’ εμάς»
προβληματική του θέματος.
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Επισκόπηση, Υποθέματα

Σκεφτόμαστε:
- «ποιες» παραγωγικές δραστηριότητες μπορεί κάποιος να συναντήσει στην

περιοχή σας
- «με ποια» επαγγέλματα και εργαζόμενους διασυνδέονται
- «αν» και «πώς» έχει επιδράσει η κρίση που βιώνουμε στις παραγωγικές

δραστηριότητες
- «αν», «πώς» και «πόσο» έχει επιδράσει στους επαγγελματίες και στους

εργαζόμενους
- «πώς» θα μπορούσαν να ανατραπούν οι συνέπειες και κυρίως οι αιτίες

- Επινοούμε αντιπροσωπευτικές και χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά που θα
εκφράζουν τις σκέψεις μας και τις καταγράφουμε στο χαρτόνι εργασίας της
ομάδας μας ή στον πίνακα της σχολικής αίθουσας

- Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επιμέρους σύνολα με συναφείς μεταξύ
τους λέξεις-κλειδιά. Δίνουμε στα επιμέρους σύνολα αντιπροσωπευτικούς
τίτλους και τα θεωρούμε ως «υποθέματα».

- Επιλέγουμε το σύνολο που μας ενδιαφέρει περισσότερο και θα αποτελέσει
το υπο-θέμα που θα διερευνήσουμε.

ΒΗΜΑ 2ο: Εστίαση στο Υπο-θέμα, Ερευνητικά Ερωτήματα (30΄)

- Εστιάζουμε την προσοχή μας στο υποθέμα που επιλέξαμε.
- Εμπλουτίζουμε το σύνολο των λέξεων-κλειδιών που έχουμε ήδη εντοπίσει με

νέες, οι οποίες θα το φωτίζουν πιο λεπτομερώς και θα μας βοηθήσουν να το
δούμε ως το πεδίο όπου θα διεξάγουμε την έρευνά μας

- Σκεφτόμαστε τους στόχους μας και τους διατυπώνουμε ως ερευνητικά
ερωτήματα



3

Διατυπώνουμε ερωτήματα ικανά:

- να περιγράφουν τα γεγονότα ή τις καταστάσεις κάθε υποθέματος
(Ερωτήματα Πραγματολογικά: «τι», «πότε», «πόσο», «ποιος», «πού»)

- να ερμηνεύουν τις αιτίες και να εντοπίζουν τις συνέπειες (Ερωτήματα
Ερμηνευτικά, «γιατί;», «τι συνεπάγεται;»),

- να εκφράζουν τη στάση σας απέναντι στους αποφασίζοντες, τους ελέγχοντες
(Ερωτήματα Κριτικά)

- να ενεργοποιούν προσωπικούς αναστοχασμούς (Ερωτήματα Αυτοκριτικά ως
προς τις προσωπικές σας αποφάσεις) και να αναζητούν σημεία βελτίωσης
της διαδικασίας (Ερωτήματα Αυτοκριτικά ως προς τη διαδικασία της έρευνας)

- να υποκινούν κοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις

Ενδεικτικά παραδείγματα ερευνητικών ερωτημάτων

Πραγματολογικά Ερωτήματα: «Ποια» αγροτικά προϊόντα παράγονται στην περιοχή;

«Ποιο» είναι το κόστος της παραγωγής τους (μέσα και εργασία); «Πού» διατίθενται

και σε «ποιες» τιμές για εμπόρους, εταιρίες, πολίτες; «Πόσο» εισόδημα

εξασφαλίζουν για τους αγρότες ή τους εργάτες; «Πόσο» έχουν αλλάξει τα

παραπάνω τα τελευταία χρόνια;

Ερμηνευτικά Ερωτήματα: «Γιατί» έχουν αλλάξει όσα σχετίζονται με την αγροτική

παραγωγή στην περιοχή; «Ποιους» έχει ωφελήσει η αλλαγή και «ποιους» έχει θίξει

και «πώς»; «Ποιοι» και «πώς» είναι υπεύθυνοι για τα εργασιακά στον κλάδο της

αγροτικής παραγωγής (κρατικά όργανα, συνδικαλιστικές οργανώσεις);

Κριτικά Ερωτήματα: «Πώς» κρίνουμε τις αποφάσεις των οργάνων που ρυθμίζουν

ζητήματα αγροτικής παραγωγής, ασφάλειας, πρόνοιας, περίθαλψης; «Πώς»

κρίνουμε την ικανότητα, τη συνέπεια και εν γένει τις αξίες και τις αντιλήψεις των

«αρμοδίων» για την κοινωνία και τους πολίτες;

Αυτοκριτικά Ερωτήματα: «Τι» γίνεται από την πλευρά της κοινωνίας για να

αντιμετωπιστούν οι συνέπειες σ’ αυτό το πεδίο και «πώς» θα μπορούσε να

συμβάλουμε από την πλευρά μας; «Τι» θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα ή

διαφορετικά σε σχέση με την πορεία της έρευνάς μας;

Ερωτήματα Δράσης: «Πώς» θα μπορούσαμε να κάνουμε σαφές ότι εμείς

νοιαζόμαστε και θέλουμε να παρέμβουμε ενεργά και δημιουργικά;
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Αναζητώντας τις απαντήσεις στα πραγματολογικά ερωτήματα θα προσφέρετε

στον αναγνώστη της Ερευνητικής σας Εργασίας το βασικό υπόβαθρο που χρειάζεται,

για να κατανοήσει το θέμα σας. Σκεφτείτε, ότι ο αναγνώστης σας μπορεί να αγνοεί

τα πάντα γύρω από το θέμα σας και ετοιμαστείτε να του πείτε ό,τι χρειάζεται,

διατυπώνοντας ερωτήματα του τύπου: «ποιος», «τι», «πότε», «πού», «πόσο».

Αναζητώντας απαντήσεις στα ερμηνευτικά ερωτήματα θα αποκαλύψετε τα «γιατί»

των γεγονότων και των καταστάσεων, σημειώνοντας και συσχετίζοντας τις δομές,

τις αξίες, τις κοσμοθεωρίες και τις πρακτικές που διαμόρφωσαν το θέμα σας. Έτσι,

θα φέρετε στο προσκήνιο τις σχέσεις εξουσίας-χειραγώγησης αλλά και τους

θεσμικούς φορείς, τα πρόσωπα και τις ομάδες που βρίσκονταν στο παρασκήνιο.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων που θα αφορούν σε ερμηνευτικά ερωτήματα

θα «λάμψει» η δημιουργική σας σκέψη και η ικανότητα να φωτίζετε σχέσεις και

διαπλοκές και να τις συνδέετε με κρυμμένα κίνητρα και συμφέροντα.

Αναζητώντας απαντήσεις στα κριτικά ερωτήματα θα αποκαλύψετε ξεκάθαρα τη

στάση σας απέναντι στις σύγχρονες δομές, τις αξίες, τις κοσμοθεωρίες και τις

πρακτικές των θεσμικών φορέων και των ανθρώπων ή των ομάδων που είτε τους

εκπροσωπούν είτε «συνδιαλέγονται» μαζί τους. Με δεδομένα που θα αφορούν σε

κριτικά ερωτήματα, θα διαμορφώσετε επιχειρήματα που θα υποστηρίζουν τις αξίες

σας και τη στάση σας.

Αναζητώντας απαντήσεις στα αυτοκριτικά ερωτήματα, τέλος, θα αποφασίσετε για

το «αν» και το «γιατί» υπάρχει ανάγκη να ξανασκεφτείτε τις επιλογές, τη στάση και

τις αντιλήψεις σας αναφορικά με το θέμα σας. Δε θα ξεχάσετε, όμως, να

διατυπώσετε και αυτοκριτικά ερωτήματα που θα αφορούν στον τρόπο με τον οποίο

οργανώσατε το θέμα, στα ίδια τα ερευνητικά ερωτήματα και τέλος στις πηγές, τα

εργαλεία, τις τεχνικές και τις μεθόδους που υιοθετήσατε.

Η δέσμη των παραπάνω ερωτημάτων θα ολοκληρωθεί με ερωτήματα που θα

αφορούν στις δράσεις που θα αναλάβετε, ώστε η κριτική και αυτοκριτική σας

σκέψη να αρθρωθεί (α) λεκτικά (κείμενα, ποίηση, λογοτεχνικά και δραματουργικά

δημιουργήματα), (β) συμβολικά (εικαστικά δημιουργήματα) και (γ) ως πράξη.

ΒΗΜΑ 3ο (30΄)



5

- Επιλέγουμε για κάθε ερώτημα τις πηγές, τα ερευνητικά εργαλεία και τη
μέθοδο που θα αξιοποιήσουμε για να διαμορφώσουμε άποψη και να
καταλήξουμε σε απαντήσεις

- Συμβουλευόμαστε τις σημειώσεις που ακολουθούν
- Δοκιμάζουμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας ερευνητικό εργαλείο

ΠΗΓΕΣ

ΒΗΜΑTA 4ο, 5ο (30΄)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ:
Αναγνωριστικές
Διαγνωστικές
Πειραματικές
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ποιος» μιλάει; Για να πει «τι»; Σε «ποιον»;
«Πώς»; Με «ποιο» στόχο;
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ

Κινηματογράφος,
Τηλεόραση,
Ραδιοφωνικές Εκπομπές

Βιβλία
Άρθρα σε περιοδικά
Άρθρα σε εφημερίδες
Άτλαντες

Ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων,
Ιστοσελίδες

Η Πόλη και οι πολίτες,
Οι φορείς,
Οι χώροι όπου χτυπά η
καρδιά της πόλης
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- Φανταζόμαστε το περίγραμμα της έκθεσης που αφορά στο υπο-θέμα μας,
όπως στο υπόδειγμα που ακολουθεί

- Ξεκινούμε με μια φράση καθοριστική για την εισαγωγή και για καθένα από
τα σημεία που θα θίξουμε και θα υποστηρίξουμε με δεδομένα ή μαρτυρίες.

Θέμα: ----------------------
I. Πρόλογος: ______________________________________________________________________
II. Εισαγωγή: ______________________________________________________________________

III. Πρώτο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: _______________________________________________________
A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα)
B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)
Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό): _________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)
Δ. Συμπεράσματα: ___________________________________________________________

IV. Δεύτερο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: _____________________________________________________
A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα)
B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)
Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό): _________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)
Δ. Συμπεράσματα: ________________________________________________________

V. Τρίτο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: ________________________________________________________
A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα)
B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)
Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό): _________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)
Δ. Συμπεράσματα: ________________________________________________________

VI. Τέταρτο Υπο-θέμα, Εισαγωγή: _____________________________________________________
A. Πρώτο Σημείο (πραγματολογικό): _____________________ (Υποστηρικτικά Δεδομένα)
B. Δεύτερο Σημείο (ερμηνευτικό):______________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)
Γ. Τρίτο Σημείο (κριτικό, αυτοκριτικό): _________________ (Υποστηρικτικές Μαρτυρίες)
Δ. Συμπεράσματα: ________________________________________________________

VII. Γενικά Συμπεράσματα: _________________________________________________________

Ολομέλεια: Συνόψιση των εργαστηρίων. Σκέψεις και προβληματισμοί
για την αξιολόγηση. Συζήτηση (30΄)


