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1. Σύντομη Περιγραφή Μαθητικού Διαγωνισμού

O 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου πρόκειται να υλοποιηθεί διαδικτυακά για δεύτερη φορά,

στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρες Καινοτομίας & Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (2022) - Δημήτρης Εδουάρδος

Γαρδίκης» και εστιάζει στην Έρευνα.

Σκοπός του είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου και Νοτίου

Αιγαίου) με την έννοια της έρευνας, σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης και παρουσίασης των σχετικών

αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, θα παρουσιάσουν τα αρχικά τους ερευνητικά

ερωτήματα, τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν για να βρουν απαντήσεις και τα αποτελέσματα της προσπάθειάς

τους.

Ο Διαγωνισμός, στοχεύει στο να φέρει σε επαφή και διάδραση τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στην εξοικείωση

μαθητών με την έρευνα, την προώθηση της δημιουργικότητας, της ομαδικότητας, της λήψης πρωτοβουλιών, της

ανάπτυξης κριτικής σκέψης και της φαντασίας.

Βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη από την Επιστημονική Επιτροπή της Εκδήλωσης,  κατά την αξιολόγηση των

προτάσεων, είναι τα εξής:

I. Η πρωτοτυπία της ιδέας.

II. Η αποτελεσματική αξιοποίηση διαθέσιμων μεθόδων έρευνας.

III. Η τεκμηρίωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

IV. Η άρτια παρουσίαση της ερευνητικής προσπάθειας σε όλες τις φάσεις υλοποίησής της.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα: https://www.ru.aegean.gr/researchdays/2022/contest/header ή στο

email: erevna@aegean.gr

2. Λέξεις Κλειδιά

Μαθητικός Διαγωνισμός, Έρευνα, Καινοτομία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3. Φορέας Διοργάνωσης

O 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Έρευνας υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου Αιγαίου,

Μυτιλήνη, Λέσβος, 81100), στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρες Καινοτομίας & Έρευνας - Δημήτρης Εδουάρδος

Γαρδίκης».

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του μαθητικού διαγωνισμού Έρευνας και

διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία.

4. Στόχοι του Μαθητικού Διαγωνισμού

Ο 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στοχεύει:

 στην προώθηση ερευνητικής σκέψης, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
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 στην εξοικείωση μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με ερευνητικά ερωτήματα και μεθόδους για την

αναζήτηση σχετικών απαντήσεων στο πλαίσιο μίας μαθητοκεντρικής προσέγγισης της γνώσης,

 στην καλλιέργεια των ικανοτήτων των διαγωνιζομένων, στην προώθηση της δημιουργίας, της συνεργασίας, της

λήψης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της φαντασίας την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας,

 στην ενίσχυση της ομαδικότητας και στην καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, τόσο μεταξύ των μαθητών

που αποτελούν μέλη της ίδιας ερευνητικής ομάδας, όσο και με τους εκπαιδευτικούς δασκάλους και καθηγητές

που θα αναλάβουν τον συντονισμό και την καθοδήγηση της ομάδας μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων

ερευνητικών μεθόδων,

 στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών μονάδων, μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων που

θα αναπτύξουν οι διαγωνιζόμενοι μαθητές,

 στην διάδραση μεταξύ των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης και κυρίως στην γνωριμία και εξοικείωση των

μαθητών με τον ακαδημαϊκό κόσμο και

 στην κατανόηση εννοιών κοινωνικών, ανθρωπιστικών, θετικών επιστημών, μέσα από την υλοποίηση

αντίστοιχης ερευνητικής δραστηριότητας και παράλληλα στην ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων, όπως η

οργάνωση, ο προγραμματισμός, η κατανομή εργασιών κ.α. που μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο στην μαθητική

ζωή, όσο και στην καθημερινότητά τους.

5. Βασικός Θεματικός Άξονας

Βασικός άξονας του 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η έρευνα. Οι επί μέρους θεματικές

στις οποίες θα στραφεί το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι ελεύθερης επιλογής, καθώς δεν υπόκεινται σε κανένα

περιορισμό.

Κάθε ομάδα στην παρουσίαση της ερευνητικής του δουλειάς, θα πρέπει να διατυπώνει με σαφήνεια τα εξής:

• Ποιο είναι το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας.

• Ποια μεθοδολογία ακολούθησαν οι μαθητές/τριες για να απαντήσουν στο ερευνητικό τους ερώτημα

• Ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας τους.

• Πόσοι/ες μαθητές/τριες εργάσθηκαν, σε ποια τάξη φοιτούν και με την καθοδήγηση ποιων εκπαιδευτικών

ολοκληρώθηκε η έρευνα και η ταυτότητα του σχολείου.

Μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες από μια ομάδες από κάθε σχολείο.

6. Όροι & Προϋποθέσεις:

 Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλες τις τάξεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Δημοτικά, Γυμνάσια, Γεν. Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Ειδικά & Μουσικά σχολεία) των Περιφερειών

Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

 Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Μαθητικό Διαγωνισμό ‘Έρευνας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής

πλατφόρμας ( https://www.ru.aegean.gr/researchdays/2022/contest/header ) και θα είναι δυνατή από

09/05/2022 ως και 23/05/2022. (Πιθανή μεταβολή στο διάστημα υποβολής, π.χ. παράταση ανακοινώνεται

στην ιστοσελίδα του Μαθητικού Διαγωνισμού).
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 Η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για τη

σχολική μονάδα και την ερευνητική ομάδα, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και συνοπτική περιγραφή της

ερευνητικής εργασίας.

 Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 3/06/2022, κατά τη τρίτη ημέρα της εκδήλωσης

«Ημέρες Καινοτομίας & Έρευνας -Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης» και θα αφορούν όλα τα ερευνητικά έργα

που υποβλήθηκαν. Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος

λειτουργίας των σχολείων και όσοι/όσες επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στο κοινό μέσω σχετικού

συνδέσμου που θα λειτουργήσει προσεχώς προκειμένου να παρακολουθήσει την εκδήλωση και συγκεκριμένα

την ενότητα κατά την οποία θα παρουσιασθούν τα μαθητικά έργα.

 Η παρουσίαση όλων των ερευνητικών μαθητικών έργων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 03/06/2022

απαραιτήτως με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού που συντόνισε την ερευνητική ομάδα.

 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην διαδικτυακή παρουσίαση της εργασίας είναι προαιρετική και θα

πραγματοποιηθεί μόνο με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. Στην

ενυπόγραφη συγκατάθεση (βλ. Σύνδεσμο με απαραίτητα αρχεία για την υποβολή αίτησης) ο/η

ασκούντας/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας βεβαιώνει ότι δέχεται να παρουσιαστεί το

έργο του μαθητή ή της μαθήτριας διαδικτυακά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Οι εκπαιδευτικοί που

θα συντονίσουν τις ερευνητικές ομάδες των σχολείων θα πρέπει απαραιτήτως να μεριμνήσουν για την

συγκέντρωση των ενυπόγραφων συγκαταθέσεων των γονέων/κηδεμόνων.

 Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αφενός ΔΕΝ απαιτείται οικονομική επιβάρυνση των

συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών ή των σχολείων και αφετέρου ΔΕΝ θα προκύψουν έσοδα για τον

φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση

κ.λπ.) και ότι η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 Οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό μέσω της συμμετοχής των ερευνητικών τους ομάδων

σε αυτό, θα κληθούν να συμπληρώσουν Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με το πέρας της

εκδήλωσης.

 Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων τα βασικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη από είναι τα εξής:

1) Η πρωτοτυπία της ιδέας

2) Η αποτελεσματική αξιοποίηση διαθέσιμων μεθόδων έρευνας

3) Η τεκμηρίωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

4) Η άρτια παρουσίαση της ερευνητικής προσπάθειας σε όλες τις φάσεις υλοποίησής της.

 Η Επιστημονική Επιτροπή της Εκδήλωσης βάσει των τεσσάρων κριτηρίων αξιολόγησης θα απονείμει συμβολικά

βραβεία στα ερευνητικά έργα (6) έξι σχολείων που θα διακριθούν. Τα βραβεία αυτά αντιστοιχούν σε συμβολικά

χρηματικά έπαθλα προς τα διακριθέντα σχολεία προκειμένου να ενισχυθούν σε τομείς όπως αυτός της

έρευνας, πχ για την προμήθεια εξοπλισμού STEΑM.

 Όλα τα μέλη των ερευνητικών ομάδων (μαθητές και εκπαιδευτικοί) θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

7. Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή

Ο 2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου τελεί υπό την επίβλεψη της Επιστημονικής

Επιτροπής & υποστήριξη από την Οργανωτική Επιτροπή της 2ης Διημερίδας «Ημέρες Καινοτομίας & Έρευνας

Πανεπιστημίου Αιγαίου (2022) – Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
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Α. ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

Οι συναινέσεις συγκεντρώνονται με ευθύνη της σχολικής μονάδας και
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή της μαθητικής ομάδας
στον διαγωνισμό.

Έντυπο συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα στο πλαίσιο συμμετοχής

μαθητή/μαθήτριας στον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Έρευνας Πανεπιστημίου

Αιγαίου

Προϋπόθεση:

ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται
στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας μας, το
τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο
σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.

Επιστρέψτε το παρόν έγγραφο έως τις: / /2021

Δηλώνω ότι επιτρέπω στον μαθητή/μαθήτρια (ονοματεπώνυμο)
που φοιτά στην τάξη να

λάβει μέρος στον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Έρευνας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου συμμετέχοντας στην ομάδα του σχολείου του, καθώς και να
δημοσιευτεί το έργο του μαθητή / της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό μέσο,
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης  κατά τη διάρκεια διαδικτυακής
εκδήλωσης με ευθύνη του συντονιστή εκπαιδευτικού, στην περίπτωση που αυτό
διακριθεί.

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα Ημερομηνία
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Β. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
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*Σημειώνεται ότι στις διαφάνειες της παρουσίασης δεν πρέπει να εμφανίζονται
φωτογραφίες με τα πρόσωπα των μαθητών/τριών.

Ομοίως και για ενήλικα άτομα εκτός και αν έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η έγγραφη
συναίνεσή τους.
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Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Δ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΙΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ερωτηματολόγιο προς τους συμμετέχοντες
εκπαιδευτικούς

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αφού ευχαριστήσει το σχολείο σας, το/την διευθυντή/τρια του σχολείου,
τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες για τη συμμετοχή σας στον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό
Έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διημερίδας «Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας –
Δημήτρης Εδουάρδος Γαρδίκης στις 19-20 Μαΐου 2021, θα θέλαμε να καταγράψουμε την γνώμη σας
σχετικά με τον διαγωνισμό και πόσο ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες του που αφορούν την
προώθηση της ερευνητικής σκέψης των μαθητών, την προώθηση της δημιουργίας, της συνεργασίας,
της λήψης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της φαντασίας των μαθητών/τριών.

Η συμπλήρωση κάθε ερωτηματολογίου αφορά αποκλειστικά ΜΙΑ ερευνητική εργασία. Στην
περίπτωση που το σχολείο παρουσίασε περισσότερες από μια εργασίες, θα πρέπει να συμπληρωθούν
περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη, και ο χρόνος συμπλήρωσης εκτιμάται σε 5 λεπτά

Μέρος Α: Αξιολόγηση του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού Έρευνας

1. Πόσοι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν για την παραγωγή της ερευνητικής εργασίας που
παρουσιάζουν οι μαθητές σας

(αριθμός)

2. Πόσοι και πόσες μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στην ερευνητική εργασία;
(αριθμός)

3. Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην ερευνητική εργασία φοιτούν στην ίδια τάξη;
Ναι
Όχι

4. Σε ποια από τα παρακάτω θεματικά πεδία ανήκει η ερευνητική εργασία που παρουσιάζουν οι
μαθητές/τριες του σχολείου σας;

Μαθηματικά Φυσικές
Επιστήμες Ενέργεια-
Περιβάλλον Χημεία
Τεχνολογία
Βιολογία
Ιστορία
Λογοτεχνία
Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαιοελληνική Γλώσσα
Άλλο (Προσδιορίστε)

5. Αξιολογείστε σε κλίμακα από 1 έως 4, αν ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτέλεσε κίνητρο
δραστηριοποίησης των μαθητών/τριών σας;

1= Λίγο 2=Μέτρια 3=Αρκετά 4= Πολύ
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6. Αξιολογείστε σε κλίμακα από 1 έως 4, αν ο συγκεκριμένος  διαγωνισμός συνεισέφερε στην
ανάπτυξη της ερευνητικής σκέψης των μαθητών/τριών σας

Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

7. Αξιολογείστε σε κλίμακα από 1 έως 4, αν ο συγκεκριμένος διαγωνισμός προώθησε την φιλοσοφία
της συνεργατικής εργασίας των μαθητών/τριών σας

Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

8. Αξιολογείστε σε κλίμακα από 1 έως 4, αν ο συγκεκριμένος διαγωνισμός προώθησε την κριτική
σκέψη και την λήψη πρωτοβουλιών των μαθητών/τριών σας

Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

9. Αξιολογείστε σε κλίμακα από 1 έως 4, αν ο συγκεκριμένος διαγωνισμός συνεισέφερε στην
κατανόηση επιστημονικών εννοιών από τους/τις μαθητές/τριες σας

Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

10. Αξιολογείστε σε κλίμακα από 1 έως 4, την συνολική εμπειρία την δική σας και των μαθητών/τριών
σας από τη συμμετοχή του σχολείου σας

Αρνητική Μέτρια Θετική Πολύ Θετική

11. Προτείνετε δράσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτόν τον διαγωνισμό

1
2
3

Μέρος Β: Ταυτότητα Σχολείου

12. Το σχολείο σας ανήκει στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

13. Το σχολείο σας ανήκει στην περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου
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14. Στο σχολείο σας φοιτούν συνολικά…….. μαθητές και μαθήτριες

15. Στο σχολείο σας υπηρετούν συνολικά…….. καθηγητές & καθηγήτριες

Μέρος Γ: Δημογραφικά Στοιχεία Ερωτώμενου

16. Φύλο
Άνδρας
Γυναίκα

17. Ηλικία
24-34
35-44
45-54
55-64
64-67

18. Εκπαίδευση
Ανώτατη (ΑΕΙ)
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διδακτορικές Σπουδές

Ευχαριστούμε για τη Συνεργασία σας


