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Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει βιωµατικές δράσεις σε Γυµνάσιο, 
ερευνητικές εργασίες σε Λύκειο και ειδική θεµατική δραστηριότητα σε ΕΠΑ.Λ, καθώς και στους µα-
θητές που θα τις πραγµατοποιήσουν.

Το βιβλίο αποτελείται βασικά από τρία µέρη.

Το Α΄ µέρος, το γενικό, περιλαµβάνει γενικές παρατηρήσεις για την Ερευνητική Εργασία και την Ειδι-
κή Θεµατική Δραστηριότητα, απαραίτητες για την πραγµατοποίησή τους, καθώς και αναλυτική ανα-
φορά για όλη την πορεία τους, από την επιλογή θέµατος µέχρι την τελική παρουσίασή τους. Τα όσα 
αναφέρονται εδώ είναι χρήσιµα και για τα αντικείµενα του νέου πεδίου στο Γυµνάσιο (Βιωµατικές 
Δράσεις – Συνθετικές Εργασίες – Project).

Το Β΄ µέρος αναφέρεται στο νέο πεδίο του Γυµνασίου και στην Ερευνητική Εργασία του Λυκείου 
µε συγκεκριµένες προτάσεις και αναλυτική παρουσίαση παραδειγµάτων καλής πρακτικής, ορισµένα 
από τα οποία έχω υλοποιήσει σε σχολεία από το 2003, στο πλαίσιο περιβαλλοντικών και πολιτιστι-
κών προγραµµάτων, καθώς και της δράσης etwinning.

Το Γ΄ µέρος ασχολείται µε την Ειδική Θεµατική Δραστηριότητα, επισηµαίνοντας ορισµένες ιδιαιτερό-
τητες, ενώ αναφέρονται προτάσεις και αναλυτικά παραδείγµατα µε έµφαση σε θέµατα συνεργασίας 
διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και ειδικοτήτων µε γενικά µαθήµατα.

Τέλος, παρατίθενται σχετική βιβλιογραφία και παράρτηµα µε ορισµένα χρήσιµα θέµατα από Ms Word 
για αξιοποίηση πινάκων και εικόνων στο τελικό κείµενο της έκθεσης.  

Η συγγραφέας Α. Μητρογιαννοπούλου είναι µαθηµατικός στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση από 
το 1981 και Σχολική Σύµβουλος από το 2007. Έχει κάνει µεταπτυχιακές σπουδές, ως υπότροφος 
ΙΚΥ, στο Τµήµα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και ανακηρύχτηκε διδάκτωρ στον Τοµέα Παιδαγωγικής. Είναι επιµορφώτρια β΄ 
επιπέδου για την αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία των Μαθηµατικών, 
καθώς επίσης και επιµορφώτρια ερευνητικών εργασιών.
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