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What is the Personal Project (PP)?          

Τι είναι η 
Προσωπική Ερευνητική Εργασία (ΠΕΕ);



1a. Main Characteristics
• Helps student develop their abilities and 

interests
• Student Centered and Age appropriate
• The PP takes place in Year 5 of the MYP / Grade 

10
• The Personal Project Coordinator and the 

Personal Project Supervisor are responsible for 
the projects

• The students select the topic and the aims of the 
PP in collaboration with their project supervisor. 
The goals have to be realistic and demanding

1α. Κύρια Χαρακτηριστικά
• Βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις κλίσεις και

τα ενδιαφέροντά τους
• Έχει ως κέντρο τον μαθητή και είναι κατάλληλη για

την ηλικία του
• H Προσωπική Ερευνητική Εργασία πραγματοποιείται 

στο MYP Year 5 / Α’ Λυκείου
• Υπεύθυνοι για την ΠΠΕ είναι ο Συντονιστής της

Προσωπικής Ερευνητικής Εργασίας (Personal Project 
Coordinator) και ο Επιβλέπων Καθηγητής (Personal 
Project Supervisor)

• Οι μαθητές επιλέγουν το θέμα και τους στόχους της
ΠΠΕ σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή. Οι
στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και
απαιτητικοί.

What is the Personal Project(PP)?         Τι είναι η Προσωπική Ερευνητική 
Εργασία (ΠΕΕ);



1b. Aims
The aims of the MYP projects are to encourage and 
enable students to: 
• participate in a sustained, self-directed inquiry 

within a global context 
• generate creative new insights and develop deeper 

understandings through in-depth investigation 
• demonstrate the skills, attitudes and knowledge 

required to complete a project over an extended 
period of time 

• communicate effectively in a variety of situations 
• demonstrate responsible action through, or as a 

result of, learning 
• appreciate the process of learning and take pride in 

their accomplishments 

1β.  Στόχοι
Να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους μαθητές να:
• διεξαγάγουν  έρευνα που θα κατευθύνουν οι ίδιοι 

και η οποία θα εντάσσεται μέσα σε ένα παγκόσμιο 
πλαίσιο.

• αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης ανώτερου 
επιπέδου μέσω της συστηματικής έρευνας

• παρουσιάσουν τις δεξιότητες, τη στάση και τη
γνώση που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας
ερευνητικής εργασίας σε βάθος χρόνου

• επικοινωνήσουν αποτελεσματικά σε ποικίλες
συνθήκες/περιστάσεις

• αναπτύξουν υπεύθυνη δράση μέσω της μάθησης
ή ως αποτέλεσμα αυτής

• εκτιμήσουν τη διαδικασία της μάθησης και να 
νιώσουν περήφανοι για τα επιτεύγματά τους

What is the Personal Project? (PP) Τι είναι η Προσωπική Ερευνητική 
Εργασία (ΠΕΕ);



1c. Final Outcome or Product

• Students decide what the outcome/product will be

• The outcome or product might be: 

 an original work of art
 a model
 a business plan
 a campaign
 a blueprint or architectural drawing
 an essay
 a debate
 a film 
 some other work

1γ. Τελικό Αποτέλεσμα ή Προϊόν
• Οι μαθητές ορίζουν ποιο θα είναι το τελικό 

αποτέλεσμα ή το τελικό προϊόν
• Tελικό αποτέλεσμα ή το τελικό προϊόν μπορεί να

αποτελέσει:
 Ένα αυθεντικό έργο τέχνης
 Ένα μοντέλο
 Ένα επιχειρηματικό σχέδιο
 Μια εκστρατεία ενημέρωσης
 Ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο
 Ένα δοκίμιο
 Ένα debate
 Μια ταινία
 Κάτι άλλο

What is the Personal Project? (PP) Τι είναι η Προσωπική Ερευνητική 
Εργασία (ΠΕΕ);



1d. Components
What are PP components*?
i. The Academic Honesty form 
ii. Project Report 
iii. Bibliography/Sources 
iv. Appendix (any supporting material that shows the 

important developments in the project - process 
journal extracts)

v. Evidence of product/outcome

* The Personal Project Report has to be completed in one of  the nine 
MYP languages (Arabic, Chinese, English, French, Japanese, Russian, 
Spanish, Swedish and Turkish). The MYP has a process in which the 
school can make a request for  a special language provision in the 
students’ native language

1δ. Στοιχεία
Από τι αποτελείται η ΠΕΕ*;
i. Φόρμα Ακαδημαϊκής Εντιμότητας
ii. Γραπτή Αναφορά της Εργασίας
iii. Βιβλιογραφία/Πηγές
iv. Παραρτήματα (οποιοδήποτε υποστηρικτικό́ 

υλικό που φανερώνει τη σημαντική εξέλιξη της
εργασίας – στοιχεία από το ημερολόγιο της
ερευνητικής εργασίας)

v. Στοιχεία από το τελικό προϊόν

*Οι Προσωπικές Ερευνητικές Εργασίες πρέπει να διεξαχθούν σε μία 
από τις εννέα MYP γλώσσες (Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ιαπωνικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα). Το MYP προβλέπει
διαδικασία ειδικής αίτησης ,ώστε να συμπεριλάβει και άλλες 
γλώσσες που υποστηρίζουν τη μητρική γλώσσα των μαθητών.

What is the Personal Project? (PP) Τι είναι η Προσωπική Ερευνητική 
Εργασία (ΠΕΕ);



Connection to MYP Framework

Σύνδεση με το MYP



1α. Global Contexts
• Students must identify one of these global contexts 

for their MYP project, to establish why their inquiry 
matters.

• Students may consider the following questions as 
they choose a global context through which to focus 
their project. 

 What do I want to achieve through my personal 
project? 

 What do I want others to understand through 
my work? 

 What impact do I want my project to have? 
 How can a specific context give greater purpose 

to my project? 
.

1α. Παγκόσμια Πλαίσια
• Οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν ένα Παγκόσμιο

Πλαίσιο για την εργασία τους, ώστε να εξηγήσουν
τους λόγους που καθιστούν την  έρευνά τους
σημαντική.

• Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να βοηθήσουν τους 
μαθητές στην επιλογή του Παγκόσμιου Πλαισίου στο 
οποίο θα εστιάσει η εργασία τους:

 Τι θέλω να επιτύχω με την εργασία μου;
 Τι θέλω οι άλλοι να καταλάβουν μέσω της

εργασίας μου;
 Ποιος θέλω να είναι ο αντίκτυπος που θα έχει η 

εργασία μου;
 Πώς μπορεί ένα συγκεκριμένο Παγκόσμιο 

Πλαίσιο να δώσει μεγαλύτερο νόημα στην 
εργασία μου;

Connection to MYP Framework Σύνδεση με το MYP



1α. Global Contexts - Examples
• Identity and relationships - “Why does rock speak to 

me?”
• Orientation in space and time – Charting a family 

history through archives Personal and cultural 
expression

• Personal and Cultural Expression - Video games as a 
form of cultural expression; a short film

• Scientific and technical innovation - Nano fibres
build stronger bikes; a prototype bike with nano
fibres

• Globalization and sustainability - The struggle for 
water in developing countries; an awareness 
campaign 

• Fairness and development - Open-market 
economies and their role in fair trade; a talk for 
students 

.

1α.Πᾳγκόσμια Πλαίσια – Παραδείγματα
• Ταυτότητες και Σχέσεις – “Γιατί με εκφράζει η ροκ 

μουσική;”
• Η τοποθέτησή μας στον Τόπο και τον Χρόνo - Mια

προσωπική οικογενειακή ιστορία μέσα από ιστορικά 
αρχεία

• Προσωπική και Πολιτισμική έκφραση - Τα
βιντεοπαιχνίδια ως μορφή πολιτιστικής έκφρασης: 
μια σύντομη ταινία

• Επιστημονική και Τεχνολογική Καινοτομία - Οι νανο-
ίνες κάνουν ένα ποδήλατο πιο δυνατό: ένα 
πρωτότυπο ποδήλατο με νανο-ίνες

• Παγκοσμιοποίηση και Αειφορία - Η πάλη για το νερό 
στις αναπτυσσόμενες χώρες: εκστρατεία ενημέρωσης

• Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη - Ο ρόλος των ελεύθερων
οικονομιών στο Δίκαιο Εμπόριο: ομιλία σε μαθητές

Connection to MYP Framework Σύνδεση με το MYP



1b. ATLs
• MYP projects are culminating activities through 

which students present, in a truly personal way, 
their development of approaches to learning (ATL) 
skills. 

• ATL skills help students to: 
 learn independently and with others
 demonstrate learning
 reflect on the process of learning
 become more autonomous, strategic and self-

motivated 
 prepare students for responsible participation 

in local and global contexts
• Students have the opportunity to develop affective 

skills (mindfulness, perseverance, emotional 
management, self-motivation and resilience)

1β.  Δεξιοτήτες Προσέγγισης της Μάθησης
• Οι Εργασίες του MYP είναι δραστηριότητες μέσω των 

οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν με ένα τελείως 
προσωπικό τρόπο την ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ATL 
Skills).

• Οι Δεξιότητες (ATLs) βοηθούν τους μαθητές να:
 μαθαίνουν ανεξάρτητα αλλά και σε συνεργασία με

άλλους
 επιδεικνύουν τη γνώση τους
 αναστοχάζονται σχετικά με τη διαδικασία της 

μάθησης
 γίνονται περισσότερο αυτόνομοι, να παίρνουν

στρατηγικές αποφάσεις και να αυτενεργούν
 συμμετέχουν με υπευθυνότητα σε τοπικά και

παγκόσμια περιβάλλοντα
• Η Προσωπική Εργασία δίνει στους μαθητές την 

ευκαιρία να αναπτύξουν Συναισθηματικές Δεξιότητες
(Συνείδηση, Επιμονή, Διαχείριση των συναισθημάτων,
Αυτενέργεια, Σθένος).

Connection to MYP Framework Σύνδεση με το MYP



1c. Action
• Action involves individual choices that extend 

MYP learning beyond knowledge and 
understanding 

• MYP personal project involves action in a wide 
range of forms, including: 
 developing an area of personal interest 

beyond the subject-specific curriculum 
 sharing their new understandings with 

their peers, teachers and family 
 changing their behaviour in response to 

their learning and recognizing that they 
are able to make a difference through the 
decisions they make and the things they 
do.

1γ. Δράση
• Η δράση περιλαμβάνει ατομικές επιλογές

που διευρύνουν τη μάθηση πέρα από τη
γνώση και την κατανόηση

• Η μορφή της δράσης μπορεί να
περιλαμβάνει:
 την ανάπτυξη ενός ενδιαφέροντος πέρα

από το σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων
 την επικοινωνία της νέας γνώσης με      

συμμαθητές, καθηγητές και την 
οικογένεια

 την αλλαγή της συμπεριφοράς ως
αποτέλεσμα της μάθησης και της
συνειδητοποίησης ότι ο μαθητής
μπορεί να επιφέρει κάποια αλλαγή με τις
αποφάσεις και τις ενέργειές του

Connection to MYP Framework Σύνδεση με το MYP



Assessment

Αξιολόγηση



Κριτήρια Αξιολόγησης της ΠΕΕ:
Κριτήριο A. Έρευνα
i. Καθορισμός ξεκάθαρου στόχου και παγκόσμιου

πλαισίου της εργασίας βάσει των προσωπικών
ενδιαφερόντων

ii. Αναγνώριση πρότερης γνώσης σχετικής με το θέμα
iii. Επίδειξη δεξιοτήτων έρευνας
Κριτήριο B. Σχεδιασμός
i. Ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης του τελικού 

προϊόντος
ii. Σχεδιασμός και καταγραφή της διαδικασίας

ανάπτυξης της εργασίας
iii. Επίδειξη δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης
Κριτήριο Γ. Δράση
i. Δημιουργία προϊόντος σχετικού με τον στόχο, το

πλαίσιο και τα κριτήρια αξιολόγησης
ii. Επίδειξη δεξιοτήτων σκέψης
iii. Επίδειξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Assessment Αξιολόγηση
Assessment Criteria for the PP
Criterion A: Investigating
i. define a clear goal and a global context for the 

project, based on personal interests 
ii. identify prior learning and subject-specific 

knowledge relevant to the project 
iii. demonstrate research skills. 
Criterion B: Planning 
i. develop criteria for the product/outcome
ii. plan and record the development process of the 

project 
iii. demonstrate self-management skills. 
Criterion C: Taking action 
i. create a product/outcome in response to the 

goal, global context and criteria 
ii. demonstrate thinking skills 
iii. demonstrate communication and social skills. 



Κριτήρια Αξιολόγησης της ΠΕΕ:
Κριτήριο Δ. Αναστοχασμός
i. Αξιολόγηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος σε

σχέση με τα κριτήρια
ii. Αναστοχασμός σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 

ολοκλήρωση της εργασίας διεύρυνε τις γνώσεις και 
την κατανόηση τόσο του θέματος όσο και του 
παγκόσμιου πλαισίου

iii. Αναστοχασμός σχετικά με την εξέλιξη τους ως
μαθητές IB σε όλη τη διάρκεια της εργασίας

Αξιολόγηση
• Οι ΠΕΕ αξιολογούνται εσωτερικά και επανελέγχονται

εξωτερικά (ατομικά)
• Εσωτερική Αξιολόγηση: Οι επιβλέποντες καθηγητές

αξιολογούν κάθε εργασία βάσει των
προαναφερθέντων κριτηρίων

• Κάποιες εργασίες θα επιλεγούν από το IB για  
επανέλεγχο (Moderation) 

• Το Σχολείο παραλαμβάνει τα αποτελέσματα των
Προσωπικών Ερευνητικών Εργασιών.

Assessment Αξιολόγηση
Assessment Criteria for the PP
Criterion D: Reflecting 
i. evaluate the quality of the product/success of the 

outcome against their criteria 
ii. reflect on how completing the project has 

extended their knowledge and understanding of 
the topic and the global context 

iii. reflect on their development as IB learners 
through the project. 

Assessment
• The PP are internally assessed and moderated by 

the IB
• Internal Assessment: The supervisor assesses each 

project based on the above criteria
• Some projects are selected for Moderation by the 

IB
• The school receives the results for the Personal 

Projects



Example: 

Final Outcome or Product
Παράδειγμα: 

Τελικό Αποτέλεσμα ή Προϊόν

Canadian International School Singapore

Personal Project Exhibition

https://www.youtube.com/channel/UCpXMLO92N5c3qiV3fqIMLMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Etk7T_sKbhY


SOURCES – ΠΗΓΕΣ

• MYP From Principles into Practice (for use from September 2014/January 2015)

• Projects guide (for use from September 2014/January 2015)

• Further guidance for projects (for use from May 2016)

• Middle Years Programme Assessment procedures (formerly Handbook of Procedures)

• Preparing for the MYP personal project submission (2018)

• Intro to PP GR Parents Presentation- Psychico College


