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                    ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Σχ. Έτος:  2014-2015                                                                                                
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ  

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

(ΠΕ) 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

(ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

ΒΑΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΕ01 1 ΝΑΙ ΟΧΙ 

  

 

   

 

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα 

που αφορούν την επίδραση της θρησκείας στην ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισμό και 

τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Παίρνοντας αφορμή από τις αναφορές των σχολικών βιβλίων στο συγκεκριμένο θέμα 

θα ερευνήσουμε: 

Την ίδρυση και την ιστορική εξέλιξη των μεσαιωνικών μοναστηριών. 

Την συμβολή τους στις τέχνες και τα γράμματα. 

Οι βιβλιοθήκες των μεσαιωνικών μοναστηριών. 

Την οργάνωση και τον τρόπο ζωής τους καθώς και την επίδρασή τους στην ευρύτερη 

κοινότητα. 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, 

συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., 

ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις). 
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Το φαινόμενο της θρησκείας επηρέασε και επηρεάζει την ανθρώπινη ύπαρξη σε όλες 

της τις εκδηλώσεις, άλλοτε αρνητικά και άλλοτε θετικά. 

Θα ερευνηθεί λοιπόν αυτή η επίδραση μέσα στην ιστορία όσον αφορά την τέχνη, τον 

πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. 

Μέσα από την εμπλοκή τους στις δραστηριότητες οι μαθητές θα αποκτήσου ποικίλες 

δεξιότητες καθώς επίσης πνεύμα συνεργασίας και κριτική ικανότητα. 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 

λέξεις) 

 
Ο Η/Υ είκαι η κύρια πηγή αναζήτησης καθώς επίσης επιστημονικά και  σχολικά βιβλία. 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις) 

 
Οι μαθητές αναπτύσσουν την συνεργατικότητα, την αλληλοσυμπλήρωση, τη συννενόηση και άλλες 

δεξιότητες που μόνο όταν εργάζεται κάποιος σε ομάδα μπορεί να αποκτήσει. 

Μαθαίνουν να κάνουν χρήση του διαδικτύου αξιολογόντας τα ευρύματα και καλλιεργόντας την 

κριτική ικανότητα.   

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Η/Υ, επιστημονικά βιβλία, Βικιπαίδεια, φωτογραφική μηχανή, σχολικά βιβλία, λογοτεχνικά 

έργα,περιοδικά και εφημερίδες. 

 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μεσαιωνική ιστορία Β΄ Λυκείου, Μοναστήρια, οικονομία και πολιτική (Πανεπιστημιακές εκδόσεις 

Κρήτης),Το όνομα του Ρόδου (Ουμπέρτο Έκκο), Βικιπαίδεια, 

 

 
 


