
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ στον 
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Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, στον Σχολικό Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό, αναπτύξαμε μικρές ερευνητικές εργασίες – projects, τα θέματα των 
οποίων προέκυψαν από τις συζητήσεις και τις ανησυχίες μας, μαθητών και 
μαθητριών της Γ γυμνασίου.  

Οι εργασίες αυτές ήταν ομαδικές – συνεργατικές. Κάθε ομάδα είχε τον συντονιστή / 
συντονίστρια και τον διαμεσολαβητή.  Ο συντονιστής είχε το καθήκον του 
συντονισμού της ομάδας, όπως να κανονίζει συναντήσεις - αν χρειάζονταν - εκτός 
σχολείου, και της τήρησης ημερολογίου. Ο  διαμεσολαβητής (rapporteur) είχε το 
καθήκον της συλλογής των επιμέρους εργασιών (που είχε αναλάβει το κάθε μέλος), 
της συνεννόησης μεταξύ των μελών και της επιβλέπουσας καθηγήτριας κυρίας 
Μητσάνη Ευαγγελίας, για ο,τιδήποτε προέκυπτε και δεν μπορούσαμε να το 
επιλύσουμε.   

Από τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε θα παρουσιάσουμε δύο εργασίες που ήταν 
πιο ολοκληρωμένες. Το κάθε θέμα ερευνήθηκε από δύο ομάδες, που ήταν αυτόνομες. 
Όταν τελείωσε η κάθε ομάδα, συναντήθηκαν οι εισηγητές, οι οποίοι συζήτησαν τα 
αποτελέσματα της κάθε ομάδας και κατέληξαν σε κοινά συμπεράσματα. Στη 
συνέχεια, αξιολογήσαμε τα ίδια τα μέλη της κάθε ομάδας με κλίμακα από 1- 5, για τη 
συμμετοχή μας στην έρευνα και τη συνεργασία.  Στο τέλος παρουσιάσαμε τα 
αποτελέσματα της έρευνας και έγινε συζήτηση. Σημειώσαμε τις εντυπώσεις μας για 
την εργασία μας.   

Το πρώτο θέμα που διερευνήθηκε είχε τίτλο: «Φεύγω ή μένω». Ζητήθηκε να 
ερευνηθεί η τάση φυγής για ανεύρεση καλύτερης σταδιοδρομίας των νέων, αν έχουν 
ερευνήσει τις δυνατότητες που παρέχει η χώρα όπου θα ήθελαν να πάνε και ποιες 
εναλλακτικές λύσεις παρέχονται στην Ελλάδα. Δημιουργήσαμε  ερωτηματολόγιο, 
προσδιορίσαμε  το κοινό που θα ερωτιόταν (μικρός αριθμός), αναζητήσαμε σχετικές 
πληροφορίες. Ο καθένας ανέλαβε μια υπο-εργασία. Συγκεντρωθήκαμε και κατόπιν 
συζήτησης καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Αξιολογήσαμε τα μέλη, 
παρουσιάσαμε  την εργασία και τις εντυπώσεις μας. 

Ομάδα Α, Γ2: Παναγή Σοφία, Σαμπλίκιν Αναστασία, Νταούλιας Αιμίλιος, 
Ρασιδάκης Λευτέρης, Παπαθανασίου Σπύρος, Οικονομίδου Κατρίν 

Ημερολόγιο 

 Συνάντηση / καθήκοντα / ενέργειες 
 Ερωτηματολόγιο / συνέντευξη    
 Πληροφορίες  μέσω ιντερνέτ 

Ερωτηματολόγιο 

 Τι σκοπεύεις να σπουδάσεις; 
 Ποια είναι τα επαγγελματικά σου σχέδια για το μέλλον; 
 Θα μείνεις στην Ελλάδα ή θα φύγεις; Αν μείνεις, γιατί; Αν φύγεις, γιατί; 
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 Πού πιστεύεις ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό; 

Απάντησαν ο Κώστας, 17 ετών και η Όλγα, 17 ετών 

Αποτελέσματα 

 Θα φύγω για να βρω μια καλύτερη δουλειά και ζωή έξω.  
 Θα προσπαθήσω να εξαντλήσω όλες τις δυνατότητες που δίνει η Ελλάδα 

 

Β ομάδα, Γ2: Ορφανίδης Νίκος, Παπαδοπούλου Φρόσω, Πάτση Ελεάννα, 
Ραπακούσιος Αλέξανδρος, Ραπακούσιος Βασίλης, Σκορδά Ανδριάνα 

Ημερολόγιο 

Ημερομηνία  Τι κάναμε; Τι θα κάνουμε 
19/12/14 Ορίστηκε το θέμα. Έγινε μια πρώτη 

συζήτηση (λόγοι επιλογής)   
Συζήτηση και καθορισμός 
ρόλων  

09/01/15 Χωριστήκαμε  σε ομάδες, 
Καθορίσαμε τους ρόλους μας 

Συνεντεύξεις και πληροφορίες 

12/01/15 Συγκεντρώσαμε  τις συνεντεύξεις Συγκέντρωση ομάδας για 
ολοκλήρωση εργασίας. 
Συμπεράσματα. 

16/01/15 Συνάντηση ομάδας: μελετήσαμε τις 
συνεντεύξεις, καταλήξαμε σε 
συμπεράσματα, συνεργαστήκαμε με 
την άλλη ομάδα. Τελική, κοινή 
ανακοίνωση 

Αξιολόγηση εργασίας μας και 
συνεργασίας μας 

 

Ερωτηματολόγιο 

 Θα φύγεις ή θα μείνεις;  
 Γιατί φεύγεις; 
 Έχεις πληροφορηθεί έγκυρα για το τι θα συναντήσεις; 
 Τι θα κάνεις εκεί που θα πας; 

Απάντησαν ο Γιάννης, 27 ετών και ο Σταύρος, 25 ετών  

Ερωτηματολόγιο 

 Τι θέλεις να σπουδάσεις; 
 Για ποιο λόγο διάλεξες να σπουδάσεις σε αυτή τη σχολή; 
 Τι σκέφτεσαι για το μέλλον σου; 
 Σκέφτεσαι να αναζητήσεις δουλειά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 
 Πού θα πας για δουλειά, αν φύγεις για το εξωτερικό; 
 Έχεις βρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χώρα προορισμού; 
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 Ποια είναι τα μειονεκτήματα και ποια τα πλεονεκτήματα της χώρας που θα 
πας ή της Ελλάδας αν θα μείνεις; 

 Οι πληροφορίες που έχεις είναι έγκυρες; 

Απάντησε ο Δημήτρης, 18 ετών  

Ερωτηματολόγιο 

 Μένω ή φεύγω από τη χώρα μου; 
 Γιατί μένω / φεύγω; 
 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Ελλάδας 

Απάντησε ο κύριος Στέφανος, 40 ετών 

Συμπεράσματα  

Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις τις οποίες αναλάβαμε να εκτιμήσουμε, καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι οι γνώμες διίστανται. Οι περισσότεροι προβάλλουν τα 
πλεονεκτήματα της χώρας μας: συνεισφέρουν οικονομικά στη χώρα μας και μιλούν 
την μητρική γλώσσα.  

Τα κυριότερα μειονεκτήματα που προβάλλονται είναι η συχνή αλλαγή των πολιτικών 
αποφάσεων, σε συνδυασμό με τις κακές οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που 
επικρατούν.  

Η πληροφόρηση είναι έγκυρη και οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι η εγκυρότητα 
αυξάνεται με την ηλικία και την εμπειρία που αποκτούν σταδιακά. Ως μαθητές του 
γυμνασίου απαντούμε - με μεγάλη ευκολία - ότι θέλουμε να φύγουμε (κυρίως στην 
Αμερική, για την οποία όμως, δεν γνωρίζουμε και πολλά). Όσο αυξάνεται όμως η 
ηλικία τόσο πιο διστακτικοί γίνονται οι νέοι στην απάντησή τους. Οι μεγαλύτερης 
ηλικίας υπολογίζουν και άλλους παράγοντες, όπως η οικογένεια, η γλώσσα, τα έξοδα 
μετεγκατάστασης. Μεγάλη σημασία δίνεται και στον καθημερινό τρόπο ζωής. Οι 
κυριότεροι τρόποι πληροφόρησης είναι οι άνθρωποι του φιλικού και οικογενειακού 
περιβάλλοντος και το διαδίκτυο.  

Τα αποτελέσματα που συλλέξαμε, μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι απόφαση 
καθαρή και εύκολη δεν υπάρχει. Παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο και πρέπει ο 
καθένας να ζυγίσει πολύ τις καταστάσεις. Το κυριότερο είναι ότι μπορεί να υπάρχουν 
και άλλες, εναλλακτικές λύσεις στη χώρα μας και αυτό πρέπει να ψάχνουμε.   

Αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας 

 Ενδιαφέρουσα εμπειρία 
 Βοηθά να ερευνούμε και να αναπτύξουμε τη σκέψη μας 
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Το δεύτερο θέμα που ερευνήθηκε ήταν σε συνέχεια  προβολής εκπαιδευτικού βίντεο 
(ΣΟΣ Προσανατολισμός, σελ.143 – 145) με τίτλο «Άνθρωπος ή ….. με το ζόρι 
θεός;» Το θέμα που προβλήθηκε αναφερόταν στο γνωστό μύθο της Θέτιδας και του 
Αχιλλέα. Κάναμε εκτενή συζήτηση με τους συμβολισμούς του βίντεο και συνδέσαμε 
τον Σ.Ε.Π. με το θέμα: Οι προσδοκίες των γονιών για τα παιδιά τους και πόσο 
επηρεάζουν τις αποφάσεις των παιδιών για τις επιλογές τους. 

Το θέμα που μας δόθηκε ήταν «Υπερπροστατευτικοί γονείς». Για την εργασία αυτή, 
μας δόθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις (που συνοδεύουν την προβολή βίντεο, ο. π.) 
που έπρεπε να τις απαντήσουν οι γονείς μας, αφού τους διηγηθούμε τι είχαμε δει στο 
βίντεο.  

 Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι στους οποίους οφείλεται το φαινόμενο, μια 
μητέρα, η οποία σαν τη Θέτιδα κάνει όνειρα για το γιο της να της μοιάσει, 
επιχειρεί να του προσδώσει τη δική της ταυτότητα ή σημαντικά μέρη της; 

 Αν συμβαίνει τα όσα αναφέρθηκαν δώστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.  
 Πόσοι γονείς στην προσπάθεια να αποκτήσουν τα παιδιά τους την καλύτερη 

μόρφωση που αυτοί δεν είχαν, «θυσιάζονται»; «Θυσιάζονται» ή μήπως 
«θυσιάζουν»; 

Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, ώστε με τις απαντήσεις των γονιών μας να 
καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Αρκετοί από τους γονείς δεν απάντησαν, 
ίσως επειδή δεν τους μεταφέραμε επαρκώς τα μηνύματα που προβλήθηκαν μέσα από 
τον γνωστό μύθο, στο βίντεο. Έτσι αναλάβαμε να αναζητήσουμε άρθρα σχετικά με το 
θέμα της υπερπροστασίας των γονιών. Στην τάξη έγινε εκτενής συζήτηση για το πώς 
ο καθένας από εμάς τα παιδιά, αντιλαμβάνεται την άμεση ή έμμεση προσπάθεια των 
γονιών μας για την ταύτισή μας με εκείνους. Προσπαθήσαμε με κατευθυνόμενες 
ερωτήσεις να ανακαλύψουμε αν συμβαίνει και αν το συνειδητοποιούμε και  με ποιους 
τρόπους το διαχειριζόμαστε. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε (ίσως λόγω ηλικίας), ότι 
θεωρούμε τους γονείς μας υπερπροστατευτικούς όταν δεν μας αφήνουν να μείνουμε 
έξω με τους φίλους μας, ως αργά. Όσο αφορά την ταύτιση, κανένας μας δεν την έχει 
εντοπίσει, και αν συμβαίνει το αποδεχόμαστε ως φυσιολογικό. Οι περιπτώσεις 
σύγκρουσης έρχονται, ίσως, αργότερα. 

 

Α ομάδα του Γ1: Βασίλης Κουκούμης, Νίκος Κουτρουμάνος, Νίκος Κούτσο, 
Αφροδίτη Μεθυμάκη, Μαρία Μπάρλου, Μαρία Κυριακοπούλου 

Ημερολόγιο 

Ημερομηνία  Τι κάναμε; Τι θα κάνουμε 
04/12/14 Προβολή βίντεο: συζήτηση των 

μηνυμάτων 
Εργασία  

19/12/14 Θέμα 
Καθορισμός ομάδων  

Συζήτηση και καθορισμός 
συνεντεύξεων 

09/01/15 Συντονισμός ομάδων Συνεντεύξεις και πληροφορίες 
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Συζήτηση: κανόνες ή προστασία; 
12/01/15 Συγκεντρώσαμε  τις συνεντεύξεις Συγκέντρωση ομάδας για 

ολοκλήρωση εργασίας.  
16/01/15 Συνάντηση ομάδας: μελετήσαμε τις 

συνεντεύξεις, καταλήξαμε σε 
συμπεράσματα 

Αξιολόγηση εργασίας μας και 
συνεργασίας μας 

  

Συμπεράσματα Ι 

Συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις των γονιών μας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 
κάθε γονιός εκφράζει με διαφορετικό τρόπο το ενδιαφέρον του – προστασία του προς 
τα παιδιά του. Επίσης κάθε γονιός αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια της 
προστατευτικότητας. 

Στην επόμενη συνάντησή μας στη τάξη, συνοψίζοντας τις απόψεις των γονιών μας 
καταφέραμε να διαχωρίσουμε τη διαφορά της έννοιας «κανόνας» και «προστασία». 

Β ομάδα Γ1: Νικολέτα Κουτρουμάνου, Κώστας Κώτσιας, Γκρίσελντ Λεσσανάκου,  
Στάθης Λιανός, Γιώργος Μιχάλας, Ευαγγελία Μουστάκα 

Συμπεράσματα ΙΙ 

Με το πέρασμα των χρόνων όλο και περισσότεροι γονείς θυσιάζονται οικονομικώς 
για να δώσουν στα παιδιά τους καλύτερη μόρφωση από αυτή που είχαν οι ίδιοι στα 
δικά τους χρόνια. Θυσιάζουν εν μέρει  την ελεύθερη βούληση των παιδιών τους, 
επιλέγοντας εκείνοι εξ ολοκλήρου για την εκπαίδευσή των παιδιών τους. 

Η δυσκολία της διαχείρισης της υπερπροστασίας από κάποιους γονείς, οφείλεται στο 
ότι στη δική τους αντίστοιχη ηλικία οι γονείς τους δεν τους έδιναν, ίσως, την 
απαιτούμενη σημασία.  

Η αδυναμία των γονιών να αντιληφθούν την πραγματικότητα οφείλεται στο ότι 
θεωρούν πως ό,τι λένε ή κάνουν είναι το σωστό για τα παιδιά τους, είτε αυτό τα 
επηρεάζει θετικά ή αρνητικά.  

Όταν ο γονέας είναι υπερβολικά επίμονος στο να ταυτίζει το παιδί του με τον ίδιο 
χωρίς να καταλαβαίνει πως δεν κάνει καλό στο παιδί – ενώ άλλοι του το 
επισημαίνουν -, καταλήγει να έχει την απόλυτη υπευθυνότητα των αποτελεσμάτων. 
Αν το παιδί το συνειδητοποιήσει ή θα προσπαθήσει να αντιδράσει ή θα το αποδεχθεί, 
γιατί νιώθει ασφάλεια.  

Συμπεράσματα και των δύο ομάδων 

Το πρόβλημα της υπερπροστασίας στις μέρες μας αυξάνεται, είναι σημαντικό και 
επηρεάζει τη σημερινή κοινότητα. 
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Όλοι οι γονείς θέλουν να φροντίζουν, να προστατεύουν και να παρέχουν ασφάλεια 
στα παιδιά τους. Όμως το σίγουρο αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι τα 
παιδιά στερούνται σημαντικές εμπειρίες.  

Για τους υπερπροστατευτικούς γονείς είναι δύσκολο να αναγνωρίσουν τη ρεαλιστική 
βάση των φόβων τους. Με τέτοιου είδους διαπαιδαγώγηση το παιδί αδυνατεί να 
νιώσει υπεύθυνο και να έχει εμπιστοσύνη στον ίδιο του τον εαυτό. Τα 
υπερπροστατευμένα παιδιά δεν έχουν μάθει να αναλαμβάνουν την ευθύνη των 
πράξεών τους. Ο έλεγχος μπορεί να τα οδηγήσει σε ακραία επαναστατική διάθεση 
καθώς θα μεγαλώνουν.  

Αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας 

 Πρωτόγνωρη εμπειρία 
 Συνεργασία 
 Συνειδητοποίηση: προστασία – υπερπροστασία 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γ1 και Γ2  

 

Εξωτερική αξιολόγηση 

Αρχικά οι μαθητές θεώρησαν ακατόρθωτη την πραγματοποίηση αυτών των 
εργασιών. Επίσης, δεν μπορούσαν να συνδέσουν τη σχέση (άρα και την 
ωφελιμότητα) των θεμάτων με τον Σ.Ε.Π. Με τη συζήτηση κάμφθηκε αυτός ο 
ενδοιασμός τους.  

Άλλο πρόβλημα προέκυψε από τη δυσκολία που είχαν τα μέλη των ομάδων να 
συνεργαστούν. Ο βαθμός συνεργασίας ήταν μεγαλύτερος,  όσο πιο απαιτητικός ήταν 
ο/η συντονιστής / στρια. Δεν τήρησαν το χρονοδιάγραμμα που τους είχε δοθεί. 
Αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες, ανανεώσαμε το χρόνο για να επιτευχθεί ο βασικός 
στόχος: ερευνώ και μαθαίνω. 

Η αξιολόγησή τους (ως προς την έρευνα και την συνεργασία) που έγινε από τους 
ίδιους τους μαθητές, ήταν αυστηρή αλλά αντικειμενική.  

Έκαναν τα πρώτα δειλά βήματα στην έρευνα και τη καταγραφή συμπερασμάτων και 
έμειναν πολύ ικανοποιημένοι για όσα κατάφεραν. 

Συνέβαλαν – τελικά - όλοι στην εργασία, προσθέτοντας κάτι από την πλευρά τους. 

 

Ευαγγελία Μητσάνη, γαλλικής φιλολογίας, Σ.Ε.Π. 


