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Αντί προλόγου

Ο παρών Οδηγός απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα επιλέξουν την εκπόνηση
Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών

(Σ.Δ.Ε.) στο

Γυμνάσιο, εναλλακτικά αντί της ωριαίας γραπτής
δοκιμασίας

του

δεύτερου

τετραμήνου

στα

μαθήματα της Ομάδας Β καθώς και στους/στις
εκπαιδευτικούς που πρόκειται να σχεδιάσουν Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) για τους μαθητές και τις
μαθήτριες του Λυκείου.
Ο Οδηγός χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος
γίνεται αναφορά στη «δημιουργικότητα» στο σχολείο και την αξιολόγηση των Σ.Δ.Ε. και Δ.Ε., στο
δεύτερο

γίνεται

περιγραφή

της

διαδικασίας

εκπόνησης των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών
(Σ.Δ.Ε.) στο Γυμνάσιο και περιλαμβάνονται ενδεικτικά παραδείγματα και στο τρίτο μέρος γίνεται
περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης των Δημιουργικών

Εργασιών

(Δ.Ε.)

στο

Λύκειο

και

προτείνονται ενδεικτικά θέματα.
Στο τέλος του «Οδηγού» περιλαμβάνεται: α) πίνακας
με υπερσυνδέσεις σε συνοπτικές παρουσιάσεις των
ανωτέρω τριών τμημάτων του Οδηγού, καθώς
επίσης και β) κατάλογος με ενδεικτικές διευθύνσεις
διαδικτύου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
στην επιλογή

και διαμόρφωση υποστηρικτικού

υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών
Εργασιών του Λυκείου ή/και των Συνθετικών
Δημιουργικών Εργασιών του Γυμνασίου για τα
μαθήματα της Ομάδας Β.
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Η δημιουργικότητα στο σχολείο
Με τον όρο Δημιουργική Σκέψη εννοούμε
τη
σύλληψη,
επεξεργασία
και
πραγματοποίηση μη μονοδιάστατων ή/και
μη προβλέψιμων, αρχικά, απαντήσεων και
λύσεων σε ζητήματα και προβλήματα που
τίθενται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας,
ιδιαίτερα όταν σε αυτή έχουν εισαχθεί και
αξιοποιούνται
στοιχεία
της
καθημερινότητας. Η Δημιουργική Σκέψη
εισάγει το στοιχείο της διαφορετικής, της
εναλλακτικής οπτικής σε ένα θέμα γι’ αυτό
και συνδέεται κυρίως με την Αποκλίνουσα
Σκέψη. Αν η Συγκλίνουσα Σκέψη διερωτάται
και απαντάει στα ερωτήματα: Τι; Ποιος;
Πού; η Αποκλίνουσα Σκέψη απαντάει στο
ερώτημα: Πώς αλλιώς; Ποια άλλη
εναλλακτική λύση/πρόταση υπάρχει;
Η Αποκλίνουσα Σκέψη, ωστόσο, δεν
λειτουργεί αυθαίρετα, αλλά αξιοποιεί τις
προϋπάρχουσες γνώσεις υπακούοντας και
σε σκοπούς και σε κριτήρια. Επιπλέον,
συνδέει τα διάφορα ερεθίσματα με
μοναδικό τρόπο, δημιουργεί νέες συνάψεις
και τα συνθέτει. Γι΄αυτό και η Δημιουργική
Σκέψη
εξευρίσκει
πρωτότυπες,
εναλλακτικές λύσεις και ιδέες και οδηγεί
στη δημιουργία θεωριών, καλλιτεχνικών
έργων κ.ά. Για την ανάπτυξη της

δημιουργικής σκέψης τους στο σχολείο, οι
μαθητές/-τριες, κατά τη διάρκεια μιας
διαδικασίας/ δραστηριότητας, καλούνται:
να
εντοπίσουν
(πληροφορίες),
να
αναλύσουν, να συσχετίσουν (δεδομένα), να
συγκρίνουν, να συνδυάσουν ή να
αντιπαραθέσουν, να ερμηνεύσουν, να
αναζητήσουν και να επεξεργαστούν
εναλλακτικούς τρόπους, να αξιολογήσουν
και να συνθέσουν δημιουργικά.
Προκειμένου το εκπαιδευτικό περιβάλλον
να γίνει υποστηρικτικό της ανάπτυξης της
δημιουργικής σκέψης των μαθητών/-τριών,
να προσφέρει δηλαδή ερεθίσματα για την
κινητοποίηση της δημιουργικής σκέψης
τους, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να
αξιοποιήσει κατά τη διδασκαλία μια
ποικιλία
εκπαιδευτικών
τεχνικών.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες από
αυτές: Καταιγισμός Ιδεών, Δημιουργική
Γραφή, Μελέτη Περίπτωσης, Ομάδες
Εργασίας, Παιγνιώδης Μάθηση: παιχνίδι
ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, Δραματοποίηση
λογοτεχνικού
έργου
ή
ιστορικού
περιστατικού, Ρητορική Τέχνη: Αγώνες
Επιχειρηματολογίας,
Προσομοίωση,
Ασκήσεις,
Συζήτηση,
Εκπαιδευτική
Επίσκεψη κ.ά.
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Αξιολογικές διαδικασίες για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες στο
Γυμνάσιο και τις Δημιουργικές Εργασίες στο Λύκειο: στόχοι και
διαμορφωτική αξία
Η
αξιολόγηση
των
Συνθετικών
Δημιουργικών Εργασιών του Γυμνασίου και
των Δημιουργικών Εργασιών του Λυκείου
που προτείνεται από το ΙΕΠ αντιστοιχεί σε
παιδευτικές διαδικασίες που ευελπιστούν κι
επιδιώκουν να καινοτομήσουν.
Ρητή στόχευση και επιδίωξη της
πρότασης αυτής, αλλά και, όπως
διατυπώνεται
εδώ,
της
ίδιας
της
πρόσκλησης για την εκπόνηση τέτοιων
εργασιών στα Σχολεία, είναι και να
αλλάξουν
το
κλίμα
της
τάξης,
επαναπροσδιορίζοντας:
• μεθόδους (το «πώς» και της
πρόσκτησης γνώσης και της διδακτικής
μεθοδολογίας, η οποία υπηρετείται
από και υπηρετεί τη δράση αυτή),
• ταυτότητες (νέος ρόλος και υπόσταση
του/της «μαθητή/-ριας», ως φορέα
δυνάμει αυτονομούμενης ερευνητικής
δραστηριότητας, αλλά και του/της
«εκπαιδευτικού»,
σε
ρόλους
υποστηρικτή/-τριας των διαδικασιών,
καθώς και φορέα της επιστημονικής
γνώσης, που αποτιμά και παρέχει τις
αναφορές και τη βιβλιογραφία),
• όρους πραγμάτωσης της διδακτικής
διαδικασίας (στον βαθμό που κινεί
διαδικασίες αυτονόμησης, ως προς το
ποιος καθορίζει τι θα διαμειφθεί στην
τάξη,
ποιος
«επιλέγει»,
πώς
«αξιολογεί» και τι «αξιώνει ως
σημαντικό»).
Η αξιολόγηση, ως μέρος της διδακτικής
μεθοδολογίας που υπηρετείται από και
υπηρετεί τη δράση αυτή:
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• δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει και να
ενισχύει τη διαμορφωτική χροιά της,
παρέχοντας κατευθύνσεις μάλλον,
παρά αποτελέσματα-βαθμούς,
• πρέπει να αποστασιοποιείται από
τιμωρητικές προθέσεις, επιτείνοντας
τον
παιδαγωγικό-παιδευτικό
χαρακτήρα της ως εκπαιδευτικής
παραμέτρου,
− παρέχοντας ασφαλές πλαίσιο για
την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και
της δημιουργικότητας,
− φροντίζοντας
συγχρόνως
να
ενδυναμώσει και την καλώς
νοούμενη φιλοδοξία,
• καθίσταται
προνομιακό
εργαλείο
αποτίμησης
της
ίδιας
της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας,
ως
συλλογή πειραματικών δεδομένων
(π.χ. της αποτελεσματικότητάς της),
ενώ συγχρόνως
• καλείται να υπηρετεί και ευρύτερους
σκοπούς της Εκπαίδευσης, ενισχύοντας
και τροφοδοτώντας, π.χ., μια συνεχή
διαδικασία
αναβάθμισης
της
συνειδητότητας και της υπευθυνότητας
του Δημοκρατικού Πολίτη.
Στην περίπτωση που μελετούμε εδώ,
• είτε ως Αξιολόγηση της Συνθετικής
Δημιουργικής Εργασίας στο Γυμνάσιο,
που κατά το ΠΔ 126 προβλέπεται,
εκτός από μέρος μιας παιδαγωγικήςδιδακτικής μεθοδολογίας, να μπορεί να
αποτελεί
αξιολογικό
εργαλείο
τετραμήνου,
• είτε ως Αξιολόγηση της Δημιουργικής
Εργασίας στο Γενικό Λύκειο, που κατά

το ΠΔ 46 είναι υποχρεωτική για ένα
τουλάχιστον
μάθημα
και
βαθμολογείται, συμβάλλοντας πιθανώς
στον τελικό βαθμό του μαθήματος του
μαθητή/-τριας Λυκείου,
απαιτείται η απόδοση εν τέλει και ενός
βαθμού, με τον χαρακτήρα και την
τυπολογία που είθισται. Αυτό αποτελεί
ανατροπή των στόχων που τέθηκαν ή
καθιστά αχρείαστη (ή πιθανώς αχρηστεύει)
τη μεθοδολογία αξιολόγησης που τα
επόμενα υποδεικνύουν;
Όσα
ακολουθούν
φιλοδοξούν
να
υποστηρίξουν το αντίθετο: η συνύπαρξη –
για την ώρα – νέων δυναμικών/ποιοτικών
και
παλαιότερων/τυπικών
μεθόδων
επιχειρεί να υπηρετήσει με συνέπεια τους
στόχους που θέτουν και το Εκπαιδευτικό
Σύστημα και η ανάγκη βελτιώσεων/
ανανέωσης/ ουσιαστικοποίησης μεθόδων
και διαδικασιών.
Η Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων

Σε ό,τι ακολουθεί δεν επιχειρείται,
βεβαίως, η πλήρης ανάλυση των Κλιμάκων
Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, οι οποίες
εντελώς ενδεικτικά προτείνονται, αλλά
επιχειρείται μια παράθεση συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών που τις διέπουν και
επιλέχθηκαν
ως
προνομιακά
και
λειτουργικά,
ενώ,
παράλληλα,
τα
χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να κρίνονται
τόσο ως προς τη συνέπεια και
εφαρμοσιμότητά τους όσο και ως προς την
υπηρέτηση των στόχων που τέθηκαν
προηγουμένως.
Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται η
προσαρμογή και η εκ νέου επεξεργασία των
Κλιμάκων αυτών από τους χρήστες στη
βάση
παιδαγωγικών
και
θεματικών
κριτηρίων, αλλά και – ευκταίο – στη βάση

της διαμόρφωσης συναντίληψης επί αυτών
με τους/τις μαθητές/-τριες.
Ως προς τη δομή και την όψη Κλίμακας
Διαβαθμισμένων
Κριτηρίων
που
προτείνεται ενδεικτικά εδώ, αλλά και ως
προς τη διαχείρισή της κατά τη διαδικασία
εκπόνησης Εργασιών (π.χ. μέσω της
ομαδοσυνεργατικής επεξεργασίας της),
δεδομένου ότι χορηγείται πριν από την
έναρξη των Εργασιών, λαμβάνεται πρόνοια
ώστε:
• ο μαθητής και η μαθήτρια να είναι
πλήρως ενήμεροι για το τι ζητείται,
• η περιγραφή των κριτηρίων να
επισημαίνεται εμφατικότερα από τον
αξιολογικό χαρακτήρα τους, ενώ,
παράλληλα
• η Κλίμακα να διαβάζεται ως σύνολο
οδηγιών για τη σύνταξη των
αντίστοιχων Εργασιών.
Σε ό,τι έχει σχέση ειδικά με τη σύνθεση
μιας Αναρτώμενης Παρουσίασης, αν και
αρχικά μπορεί να θεωρείται «ευκολότερη»,
τα χαρακτηριστικά που την διέπουν είναι
πολύ ουσιαστικά:
• είναι υπερτονισμένη η απεύθυνση και
το τι συνεπιφέρει αυτή ως προς τη
δομή, το περιεχόμενο και την επιλογή
όρων και μεθοδολογίας,
• είναι άμεσα αντιληπτό το κατά πόσο
έχει αποδοθεί και κατανοηθεί η δομή
αυτού που εκτίθεται,
• απαιτείται η φροντίδα για τη διακριτή
παρουσία του αναρτώμενου υλικού
(κάτι που ενέχει τον κίνδυνο του
υπερτονισμού της όψης έναντι της
ουσίας και η Κλίμακα Διαβαθμισμένων
Κριτηρίων
Αξιολόγησης
που
προτείνεται το λαμβάνει σοβαρά
υπόψη).
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Σε ό,τι αφορά τον/τη διδάσκοντα/-ουσα:
• ενώ (π.χ. στην Κλίμακα που αφορά τη
Γραπτή Αναφορά για τις Συνθετικές
Δημιουργικές Εργασίες του Γυμνασίου)
τα κριτήρια είναι ομαδοποιημένα, παρ’
όλα αυτά παρουσιάζονται με μια
εκλέπτυνση των ομάδων κριτηρίων,
ώστε να διευκολύνεται η – μερική ή
συνολική – αναδιαμόρφωση του
κριτηρίου κατά τους παιδευτικούςδιδακτικούς στόχους, το ειδικό
αντικείμενο, τα διαμειφθέντα στην
τάξη ή ό,τι άλλο θεωρήσει σημαντικό
ο/η εκπαιδευτικός,
• επειδή η όλη διαδικασία εκπόνησης
εργασιών αποτελεί ένα πλαίσιο
μάθησης, οπότε η αξιολόγησή του
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και
δεύτερο τη τάξει Παιδευτικό Εργαλείο
(μετά την ίδια τη σύνθεση), γι΄ αυτό
ακριβώς επιχειρείται να ισορροπήσει η
Ποιοτική
διάσταση
της
χρήσης
Κλιμάκων
με
την
απόδοση
Ποσοτικής/Τυπικής Αξιολόγησης μέσω
βαθμών – όπως απαιτείται για την ώρα
–
χρησιμοποιώντας
αδρομερή
συσχέτιση των επιτευγμάτων με τα
κριτήρια και με τα αντίστοιχα
διαστήματα βαθμολόγησης (αριστερή
στήλη των αντίστοιχων Κλιμάκων),
δεδομένου ότι
• εννοείται – και πρέπει να τονιστεί – ότι
η διαχείριση της βαθμολογικής
απόδοσης της Αξιολόγησης από
τον/την διδάσκοντα/-ουσα πρέπει να
δίνει μεγαλύτερη
βαρύτητα στους
Παιδαγωγικούς Στόχους που αυτός/-ή
καθορίζει,
παρά
στη
μέχρι
λεπτομέρειας αντιστοίχιση σε ακριβή
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βαθμό (να ληφθεί υπόψη ότι και το
πλαίσιο που καθορίζουν οι τελευταίες
εγκύκλιοι προβλέπει ότι εκτός των
Εργασιών οι μαθητές είναι δυνατόν να
κληθούν να εξεταστούν και να
βαθμολογηθούν και με σύντομες
γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης ανά
μάθημα).
Για το περιεχόμενο των Κριτηρίων:
• το πλαίσιο της διασύνδεσης της
αποκτώμενης γνώσης μέσω των
εγχειριδίων και του Προγράμματος
Σπουδών με την τρέχουσα ή/και τη
«γενικώς» αποδεκτή γνώση, φιλοδοξεί
να είναι ένα από τα κρίσιμα καινοτόμα
στοιχεία που δεν έχουν μελετηθεί με
επίταση έως τώρα, αλλά και αποδίδουν
την πρέπουσα αξία στην Παιδεία, η
οποία ορίζεται και με κοινωνικούς
όρους,
• ένα από τα ζητούμενα της «Λυκειακής
Εκπαίδευσης» (είτε στα ΓΕ.Λ. είτε στα
ΕΠΑ.Λ.) είναι η διαμόρφωση πολιτών
που
συνειδητά
παράγουν,
χρησιμοποιούν,
αποτιμούν
και
απαιτούν γνώση. Ένα σημαντικό μέρος
και η κρισιμότερη παράμετρος για την
πλήρη ένταξη των μαθητών/-τριών μας
σε αυτήν την Κοινότητα Μάθησης (περί
τέτοιας πρόκειται) είναι η προώθηση
της
αυτενέργειας
και
της
δημιουργικότητας
στο
ασφαλές
μαθησιακό-διδακτικό
πλαίσιο
της
τάξης, όπου η αποτίμηση και χρήση
πρέπει να μην θεωρείται ότι έχουν
οριστικές συνέπειες, αλλά αντίθετα ότι
φέρουν παιδευτική αξία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
(άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016)
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Οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο
Γυμνάσιο
(άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016)

Εισαγωγή
Ως τρόπος δουλειάς στη σχολική τάξη, οι
δημιουργικές
εργασίες
μπορούν
να
αξιοποιούνται από εκπαιδευτικούς όλων
των ειδικοτήτων σε όλη τη διάρκεια του
διδακτικού έτους και για όλα τα μαθήματα.
Τα θέματα, η μορφή (κείμενο πολυτροπικό
ή μη, κατασκευή, καλλιτεχνική δημιουργία
κ.λπ.) και η διαδικασία υλοποίησης αυτών
των εργασιών επιλέγεται ελεύθερα από
τον/την εκπαιδευτικό, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά
του
μαθήματος,
σε
συνδυασμό
με
τις
ανάγκες,
τα
ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών/τριών
της
συγκεκριμένης
τάξης.
Διευκρινίζεται ότι οι παρούσες Οδηγίες
προτείνουν μια διαδικασία εκπόνησης
Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών (Σ.Δ.Ε.)
ειδικά για την περίπτωση που ο
εκπαιδευτικός επιλέξει να αξιοποιήσει την
Σ.Δ.Ε ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης
αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του
δεύτερου τετραμήνου.
Α. Γενική Περιγραφή

Η Συνθετική Δημιουργική Εργασία (Σ.Δ.Ε.)
εκπονείται εναλλακτικά αντί της ωριαίας
γραπτής
δοκιμασίας
του
δεύτερου
τετραμήνου και ασκεί τους μαθητές και τις
μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου
στην ανάλυση και τη σύνθεση γνώσεων και
πληροφοριών από το σχολικό εγχειρίδιο, σε
συνδυασμό με άλλες πηγές, λαμβάνοντας
τη μορφή Κειμένου/Γραπτής Αναφοράς
μικρής έκτασης ή τη μορφή Αναρτώμενης
Παρουσίασης (poster), με την αντίστοιχη
κάθε φορά δομή και με βάση τα αντίστοιχα
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κριτήρια ποιότητας.
Οι μαθητές/-τριες μέσω των Σ.Δ.Ε.
επιδιώκεται να κατανοήσουν σε βάθος μια
διδακτική
ενότητα
ενός
γνωστικού
αντικειμένου, να εντοπίσουν σε αυτήν τις
χρήσιμες γνώσεις ή πληροφορίες για τη
μελέτη της εργασίας τους, να αναλύσουν
δεδομένα, να τα επεξεργαστούν κριτικά, να
τα ερμηνεύσουν, να συσχετίσουν γνωστές
πληροφορίες με άλλες που τους δίνονται,
προερχόμενες από ποικίλες πηγές ή
πόρους,
να
συνδυάσουν
ή
να
αντιδιαστείλουν δεδομένα και στη συνέχεια
να τα συνθέσουν, υπό το πρίσμα της
πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων ή της
μεταφοράς τους σε ένα νέο πλαίσιο (π.χ.
στις σημερινές συνθήκες ζωής, στην
καθημερινότητα κ.ο.κ.), και τελικά να
απαντήσουν σε ορισμένο ζητούμενο που
θέτει η εργασία τους πάνω στην
εξεταζόμενη ύλη.
A1. Σκοπός

Σκοπός
των
Σ.Δ.Ε.
είναι
να
δημιουργήσουν στην τάξη εκείνο το
εκπαιδευτικό/διδακτικό πλαίσιο, εντός του
οποίου οι μαθητές/-τριες θα εμπλακούν σε
μια διανοητική και παιδαγωγική δοκιμασία
κατά την οποία σκέπτονται, επινοούν,
αναστοχάζο-νται και προσεγγίζουν το
περιεχόμενο μιας διδακτικής ενότητας – σε
συνδυασμό με άλλες πηγές – με
δημιουργικό τρόπο, συμμετέχοντας σε μια
διαδικασία ανάλυσης, σύνθεσης και
πρακτικής εφαρμογής ή μεταφοράς της
γνώσης σε ένα νέο πλαίσιο.
A2. Μορφή (άρ. 3 παρ. 1, Γ εδ. γ)

Ο/Η διδάσκων/-ουσα μάθημα της
Ομάδας Β΄ κατά το δεύτερο τετράμηνο
δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής
ωριαίας γραπτής δοκιμασίας, σε κάποιο
τμήμα ή σε κάποια τμήματα, την ανάθεση
Συνθετικής
Δημιουργικής
Εργασίας
στους/στις μαθητές/-τριες του τμήματος ή
των τμημάτων.
Οι Σ.Δ.Ε. αφορούν μόνο στα μαθήματα
της Ομάδας Β΄, η οποία περιλαμβάνει: 1)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3)
Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5)
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6)
Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη
γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία.
Ως προς τη μορφή τους, οι Σ.Δ.Ε. μπορεί
να είναι μικρής έκτασης Κείμενα (300
λέξεων περίπου), απλά ή πολυτροπικά, ή
Αναρτώμενες Παρουσιάσεις («posters»), τα
οποία οι μαθητές/-τριες υποβάλλουν
στον/στην διδάσκοντα/-ουσα ατομικά σε
αντίστοιχο Σχέδιο Συνθετικής Εργασίας (βλ.
Παράρτημα Ι / 01 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Β. Οργάνωση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική
εφαρμογή
της
διαδικασίας,
όπως
περιγράφεται
στη
συνέχεια,
οι
εκπαιδευτικοί
που
προτίθενται
να
αναθέσουν
Σ.Δ.Ε.
σε
κάποιο
μάθημα/κάποια μαθήματά τους και σε
κάποιο τμήμα/κάποια τμήματά τους πρέπει
να έχουν κατά νου ότι η διαδικασία
αξιολόγησης, σε οποιαδήποτε μορφή της,
συναρτάται στενά με τη διδασκαλία και σε
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αιφνιδιάζει
τους/τις μαθητές/-τριες. Συνεπώς, θα
πρέπει να έχει προηγηθεί εξοικείωση των
μαθητών/-τριών σε τέτοιου τύπου εργασίες
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής

διαδικασίας εντός της τάξης. Επίσης,
απαραίτητο είναι οι εκπαιδευτικοί στον
σχεδιασμό τους να λάβουν υπόψη τον
ευρύτερο προγραμματισμό τόσο των Σ.Δ.Ε.
όσο και των γραπτών δοκιμασιών στο β΄
τετράμηνο ανά τμήμα, έτσι ώστε στη
διάρκεια μιας σχολικής εβδομάδας να μην
εμπλέκεται ένα τμήμα σε περισσότερες από
τρεις (3) ωριαίες δοκιμασίες οποιασδήποτε
μορφής αξιολόγησης (δηλαδή είτε 2η
διδακτική ώρα της Σ.Δ.Ε. είτε ωριαία γραπτή
δοκιμασία). Δεδομένου ότι αυτού του
είδους η διαδικασία εφαρμόζεται για πρώτη
φορά στα Γυμνάσια, καλό είναι οι
Διευθυντές/-ντριες
στα
σχολεία
να
ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τη
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που
προκρίνουν
την
εκπόνηση
Σ.Δ.Ε.,
προκειμένου να συζητούν δυσκολίες, να
κάνουν προτάσεις σχετικά με τη διαδικασία
και τα βήματα υλοποίησης των Σ.Δ.Ε. και να
ανταλλάσσουν καλές πρακτικές.
Σε κάθε περίπτωση, η τελική ευθύνη για
την εφαρμογή της διαδικασίας των Σ.Δ.Ε. σε
κάθε τμήμα κάθε σχολικής μονάδας
εναπόκειται στους/στις διδάσκοντες/-ουσες
τα αντίστοιχα διδακτικά αντικείμενα οι
οποίοι έχουν προκρίνει την εκπόνηση Σ.Δ.Ε.
στα μαθήματά τους. Οι εν λόγω
εκπαιδευτικοί καλούνται να προετοιμάσουν
τους μαθητές/-τριές τους να συμμετάσχουν
δημιουργικά στην εκπόνηση της Σ.Δ.Ε. σε
όλα τα στάδιά της.
Β1. Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά
Εκπαιδευτικό

Κάθε μαθητής/-τρια είναι πιθανό να
κληθεί στο δεύτερο τετράμηνο να
εκπονήσει τόσες Συνθετικές Δημιουργικές
Εργασίες όσα είναι και τα μαθήματα της
Ομάδας Β΄ που διδάσκονται στην τάξη του,
τις οποίες υποβάλλει ατομικά στον/στην
εκπαιδευτικό που διδάσκει το αντίστοιχο
μάθημα.
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Ο/Η εκπαιδευτικός από την άλλη πλευρά,
ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα στα
οποία επιλέγει να αναθέσει Σ.Δ.Ε., μπορεί
να
εμπλέκεται
στη
διαδικασία
παρακολούθησης και αξιολόγησης τόσων
εργασιών όσοι/-ες είναι και οι μαθητές/τριές του στα αντίστοιχα μαθήματα.
Β2. Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και
Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.

Οι
Σ.Δ.Ε.
αντιστοιχούν
σε
προειδοποιημένες
ωριαίες
γραπτές
δοκιμασίες, ως εκ τούτου έπονται μιας
ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη
διδακτική ενότητα, για την οποία έχουν
διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες
(άρ. 3 παρ. 1, Βα).
Ωστόσο, προτείνεται η ανάθεση των
Σ.Δ.Ε. κατά τάξη να γίνεται με τρόπο
διαβαθμισμένο για καθεμιά από τις τρεις
τάξεις, ως εξής:
• Τάξεις A΄ και Β΄: ύλη που αναφέρεται
σε μέχρι δύο (2) διδακτικές ώρες (και
συμπληρωματικό υλικό).
• Τάξη Γ΄: ύλη που αναφέρεται σε μέχρι
τρεις (3) διδακτικές ώρες (και
συμπληρωματικό υλικό).
Η ύλη αφορά συγκεκριμένες διδακτικές
ενότητες και καθορίζεται ελεύθερα από
τον/την εκπαιδευτικό με παιδαγωγικά
κριτήρια, όπως είναι, για παράδειγμα, η
κομβική σημασία ορισμένης ενότητας ενός
διδακτικού αντικειμένου στη διδακτέα ύλη
και η βέλτιστη εμπέδωσή της, το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών για
ορισμένη ενότητα, η ικανότητά τους να
αναπτύξουν πολυδιάστατη δραστηριότητα
προκειμένου να προσεγγίσουν ένα τμήμα
της διδακτέας ύλης, η δυνατότητά τους να
πραγματευτούν μια διδασκόμενη έννοια ή
ένα φαινόμενο κ.ο.κ.
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Γ. Διαδικασία και διάρκεια Εκπόνησης

Η διαδικασία της εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. θα
υλοποιηθεί συνολικά σε δύο (02) Διδακτικές
Ώρες (ΔΩ).
Η εκπόνηση των Σ.Δ.Ε. υλοποιείται κατά
το δεύτερο τετράμηνο του διδακτικού
έτους, κατά προτίμηση προς το τέλος του
τετραμήνου και σε χρόνο που επιλέγεται
ελεύθερα από τον/την διδάσκοντα/-ουσα.
Δεδομένου ότι η εκπόνηση των Σ.Δ.Ε.
εκτείνεται σε δύο (2) διδακτικές ώρες ΔΩ
(βλ. υποενότητα Γ), προτείνεται να
μεσολαβεί ικανός χρόνος μεταξύ των
διατιθέμενων
ΔΩ,
προκειμένου
να
εφαρμόζεται αποτελεσματικά η διαδικασία
σε όλα της τα στάδια, πάντοτε κατά την
κρίση
των
διδασκόντων/-ουσών.
Η
ανατροφοδότηση δίνεται από τον/την
εκπαιδευτικό στους/στις μαθητές/-τριες σε
επόμενη διδακτική ώρα, στην οποία μπορεί
να γίνουν και παρουσιάσεις των εργασιών
όσων μαθητών/-τριών το επιθυμούν.
1η ΔΩ: Προπαρασκευή

Ο/Η διδάσκων/-ουσα στη διάρκεια της
1ης ΔΩ χορηγεί το «Σχέδιο της Σ.Δ.Ε.
του/της μαθητή/-τριας της 1ης ΔΩ»
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), σύντομες οδηγίες για τη
σύνταξη της Γραπτής Αναφοράς και της
Αναρτώμενης Παρουσίασης, όπως και για
τη βιβλιογραφική καταχώριση, καθώς και
τις Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων
Αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. με βάση τις οποίες
θα αξιολογηθεί η εργασία του/της μαθητή/τριας (βλ. Παράρτημα Ι/ 01 και 02).
Παράλληλα με τα παραπάνω, χορηγείται
στους μαθητές και τις μαθήτριες και το
συμπληρωματικό υλικό, το οποίο δύναται
να περιλαμβάνει κείμενα μικρής έκτασης,
απλά/συνεχή,
μη
συνεχή
(πίνακες,
γραφήματα, διαγράμματα κ.λπ.) ή μεικτά,
από έγκριτες πηγές. Το συμπληρωματικό

υλικό επιλέγεται κατά την κρίση του/της
διδάσκοντα/-ουσας..
Στη συνέχεια οι μαθητές/-τριες ομαδικά
επεξεργάζονται το υλικό, το μελετούν,
διατυπώνουν και επιλύουν απορίες τόσο
μεταξύ τους όσο και με τον/τη διδάσκοντα/ουσα. Με τον τρόπο αυτό συμμετέχουν και
προετοιμάζονται για να απαντήσουν στο
υπό διερεύνηση ερώτημα/ θέμα της Σ.Δ.Ε.
που τους δίνεται κατά τη 2η ΔΩ.
Οι μαθητές /μαθήτριες μεριμνούν να
φέρουν όλο το υλικό της 1ης ΔΩ, μαζί τους
στην
τάξη,
και
την
επόμενη
προκαθορισμένη 2η ΔΩ εκπόνησης της
ατομικής τους Σ.Δ.Ε. Στην περίπτωση που
επιλέξουν να εκπονήσουν Αναρτώμενη
Παρουσίαση, μπορούν να φέρουν επιπλέον
κάποια υλικά (όπως χαρτί, ψαλίδι, κόλλα,
χρώματα, φωτογραφίες/εικόνες κ.λπ.),
προκειμένου να τα προσθέσουν σε αυτά
που θα τους προμηθεύσει, ενδεχομένως,
ο/η διδάσκων/-ουσα.
2η ΔΩ: Σύνθεση

Στη διάρκεια της 2ης ΔΩ οι μαθητές/-τριες:
• παραλαμβάνουν
από
τον/την
διδάσκοντα/-ουσα το «Σχέδιο Σ.Δ.Ε.
του/της μαθητή/-τριας της 2ης ΔΩ», το
οποίο
περιλαμβάνει
το
υπό
διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα της Σ.Δ.Ε.,
καθώς και τις τυχόν επιμέρους
ερωτήσεις που το εξειδικεύουν,
• επιλέγουν σε ατομική βάση τον έναν
από τους δύο τύπους της Σ.Δ.Ε.
(Κείμενο/Γραπτή
Αναφορά
ή
Αναρτώμενη Παρουσίαση), με βάση το
υπό διερεύνηση Ερώτημα/ θέμα, και
• απαντούν σε αυτό, εργαζόμενοι πλέον
ατομικά, με σκοπό να συντάξουν την
Συνθετική Δημιουργική Εργασία τους.
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Ειδικότερα, κατά την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε. οι
μαθητές/-τριες καλούνται να διερευνήσουν
σε μεγαλύτερο βάθος ορισμένες πλευρές
ορισμένης ενότητας/τμήματος της ύλης του
σχολικού εγχειριδίου, σε συνδυασμό με το
συμπληρωματικό υλικό που τους έχει
διανεμηθεί από τον/την εκπαιδευτικό από
την 1η ΔΩ, απαντώντας σε επιμέρους
ερωτήσεις, οι οποίες τίθενται μέσα στο
ακόλουθο πλαίσιο:
1. θεματική συνάφεια ανάμεσα στην
εξεταζόμενη
ύλη
του
σχολικού
εγχειριδίου και στο συμπληρωματικό
υλικό,
2. ερμηνεία των παραγόμενων νοημάτων
και λογική σύνδεση μεταξύ τους και,
3. πρακτική
εφαρμογή
της
γνώσης/πληροφορίας ή μεταφορά της
σε ένα νέο πλαίσιο (στις σημερινές
συνθήκες ζωής, στην καθημερινότητα
κ.ο.κ.).
Προκειμένου να ανταποκριθούν στις
παραπάνω λογικές διεργασίες/σε μια
διαδικασία ενεργού συμμετοχής στην
κατανόηση των υπό εξέταση θεμάτων, οι
μαθητές/-τριες ακολουθούν τα εξής
«βήματα»:
Βήμα 1ο: Εντοπίζουν και εξάγουν από τα
κείμενα/θέματα
τη
ζητούμενη
γνώση/πληροφορία.
Βήμα 2ο: Κατανοούν και ερμηνεύουν το
περιεχόμενο των κειμένων/θεμάτων,
συσχετίζοντας γνώσεις/πληροφορίες.
Βήμα
3 ο:
Προβληματίζονται
και
αξιολογούν τις γνώσεις/πληροφορίες
που έχουν εντοπίσει, κατανοήσει και
ερμηνεύσει, με βασικό άξονα/γνώμονα
την πρακτική τους εφαρμογή ή τη
μεταφορά τους σε ένα νέο πλαίσιο.

Επομένως, με το πέρας της 2ης ΔΩ οι
μαθητές/-τριες
έχουν
εκπονήσει
το
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ τους (Γραπτή Εργασία ή
Αναρτώμενη Παρουσίαση/«poster») το
οποίο
και
παραδίδουν
στον/στην
διδάσκοντα/-ουσα, ολοκληρώνοντας με
αυτό τον τρόπο την ατομική Συνθετική
Εργασία τους.
3η ΔΩ: Ανατροφοδότηση και προαιρετική
παρουσίαση εργασιών

Με την περάτωση της διαδικασίας της
εκπόνησης από τους/τις μαθητές/-τριες
κατά τη 2η ΔΩ, και τη διόρθωση των Σ.Δ.Ε.
από τους/τις εκπαιδευτικούς, μπορεί να
διατίθεται μία επιπλέον διδακτική ώρα (σε
μέρα και ώρα που προσδιορίζει ο/η
εκπαιδευτικός), για ανατροφοδότηση. Κατά
τη διάρκεια της ανατροφοδότησης οι
μαθητές/-τριες προαιρετικά παρουσιάσουν
τις εργασίες τους στην τάξη.
Δ. Αξιολόγηση

Οι Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες
(Σ.Δ.Ε.) του Γυμνασίου προσμετρώνται στη
βαθμολογία
από
τον/την
οικείο/-α
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διδάσκοντα/-ουσα κατά τον ίδιο τρόπο
όπως μια προειδοποιημένη ωριαία γραπτή
δοκιμασία
και
συνεκτιμώνται
στην
αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το Β΄
τετράμηνο, κατά το οποίο και κατατίθενται.
Η αξιολόγησή τους γίνεται και περιγραφικά
με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (βλ.
ενδεικτικά Παράρτημα Ι/02). Οι πίνακες του
Παραρτήματος Ι/02 αναφέρονται στους δύο
τύπους των Σ.Δ.Ε. (κείμενο ή αναρτώμενη
παρουσίαση), είναι σε κάθε περίπτωση
ενδεικτικοί και αποσκοπούν στο να
συμβάλουν στη βέλτιστη διαμόρφωση της
παραδοτέας εργασίας των μαθητών/-τριών,
αλλά και στη βελτιστοποίηση της
συμμετοχής τους στη διαδικασία εκπόνησης
των Σ.Δ.Ε.
Επισημαίνεται ότι η προταθείσα κατά την
τρέχουσα
σχολική
χρονιά
2016-17
διαδικασία εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. πρόκειται
να αποτιμηθεί συνολικά από το ΙΕΠ μετά
την ολοκλήρωσή της, προκειμένου να
γίνουν, εφόσον χρειαστεί, οι απαραίτητες
αναπροσαρμογές και βελτιώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
01- ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
(Γραπτή αναφορα, Αναρτώμενη παρουσίαση)
02- ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(για την Γραπτη αναφορά και την Αναρτώμενη παρουσίαση)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 01- ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
(Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση)
(α) Σχέδιο Γραπτής Αναφοράς
Προτεινόμενη δομή της Γραπτής Αναφοράς
ΤΙΤΛΟΣ: Περιγράφει το περιεχόμενο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Περιληπτική περιγραφή του πλαισίου, δηλαδή του τμήματος της διδακτέας ύλης
στο οποίο εντάσσεται το βασικό ερώτημα/θέμα προς επεξεργασία. Αρκεί π.χ. η
ακριβής αναφορά στα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια.
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ που θα διερευνηθεί και αναφορά στη
σημασία ή στο ενδιαφέρον του, όπως προκύπτει από τα κείμενά σας και από όσα
συζητήθηκαν στην ανακεφαλαίωση.
ΠΗΓΕΣ που αξιοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του ερωτήματος/θέματος.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, που αξιοποιούνται για την απάντηση στο βασικό ερώτημα / για
την πραγμάτευση του θέματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ που συμπυκνώνει τα συμπεράσματα δίνοντας την τελική
απάντηση στο βασικό ερώτημα/ ολοκληρώνει την πραγμάτευση του θέματος.
Μπορεί να κάνει και πιθανές προεκτάσεις/γενικεύσεις/προτάσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Γράψτε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσατε ως
υποστηρικτικό υλικό της εργασίας σας με τον ακόλουθο τρόπο:
Αν πρόκειται για ΒΙΒΛΙΟ:
Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: Κέδρος.
Αν πρόκειται για ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:
Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). «Ο μουσικός Παλαμάς», Διαβάζω, τ. 446, 117-124.
Αν πρόκειται για ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ:
Βούρτσης, Ι. (1996). Νίκος Εγγονόπουλος. «Η δεκαετία 1944-1954», στο Γ.
Γιατρομανωλάκης (Επιμ.), Νίκος Εγγονόπουλος: Ωραίος σαν Έλληνας. Εννέα μελέτες.
Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, 9-24.
Σημείωση: Η συνολική έκταση της Γραπτής Αναφοράς πρέπει να είναι περίπου 300 λέξεις.
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(β) Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης
Προτεινόμενη δομή της Αναρτώμενης Παρουσίασης
ΤΙΤΛΟΣ: Περιγράψτε το περιεχόμενο (π.χ. το συμπέρασμα της εργασίας) με τρόπο
ελκυστικό/ευρηματικό, ώστε από τη μια να ενημερώσει τον αναγνώστη για το
περιεχόμενο και, από την άλλη, να προσελκύσει το ενδιαφέρον του.
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ: Καταγράψτε το ερώτημα/θέμα που
σας δόθηκε προς επεξεργασία.
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κολλήστε ή ζωγραφίστε μια παράσταση, ένα σχήμα, μια εικόνα που
σχετίζεται με το περιεχόμενο και το εξηγεί ή το αναδεικνύει εικονικά και
συμπληρώστε τη σχετική λεζάντα.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Καταγράψτε έως τέσσερεις (4) λέξεις που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο
της εργασίας σας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο σημείο αυτό καταγράφετε το κύριο μέρος της εργασίας
σας όπου εκτίθενται οι γνώσεις και οι πληροφορίες που έχετε σχετικά με το
ερώτημα καθώς και τα συμπεράσματά σας, με τη μορφή της τελικής απάντησης στο
βασικό ερώτημα. Θυμηθείτε πως ό,τι περιέχεται στην Αναρτώμενη Παρουσίασή
σας θα πρέπει να είναι ορατό από τον αναγνώστη σαν να το διάβαζε σ’ έναν τοίχο!
Άρα πρέπει να είναι ευανάγνωστο από σχετική απόσταση.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (αν προσφέρεται το ερώτημα για κάτι τέτοιο): Στο σημείο αυτό και
ανάλογα με το ερώτημα θα πρέπει να καταγράψετε πώς συνδέεται το συμπέρασμα
στο οποίο καταλήξατε με τη δική σας ζωή ή με μια γνωστή σας εφαρμογή από την
καθημερινότητα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γράψτε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσατε ως υποστηρικτικό υλικό της
εργασίας σας με τον ακόλουθο τρόπο:
Αν πρόκειται για ΒΙΒΛΙΟ:
Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: Κέδρος.
Αν πρόκειται για ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:
Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). «Ο μουσικός Παλαμάς», Διαβάζω, τ. 446, 117-124.
Αν πρόκειται για ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ:
Βούρτσης, Ι. (1996). Νίκος Εγγονόπουλος. «Η δεκαετία 1944-1954», στο Γ.
Γιατρομανωλάκης (Επιμ.), Νίκος Εγγονόπουλος: Ωραίος σαν Έλληνας. Εννέα μελέτες.
Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, 9-24.
Ακολουθεί ένας ενδεικτικός τρόπος να «τακτοποιήσετε» τα μέρη που αποτελούν την
Αναρτώμενη Παρουσίαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 02- ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
(ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)
ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Σ.Δ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τρίτη ομάδα κριτηρίων 20%
(0-4)

Δεύτερη ομάδα
κριτηρίων 20% (0-4)

Πρώτη ομάδα κριτηρίων 60% (0-12)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

22
22

Άριστα-Πολύ Καλά

Λίαν Καλώς-Καλά

Μέτρια-Επαρκώς

Ανεπαρκώς-Ελλιπώς

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ

Το βασικό ερώτημα/θέμα
απαντάται πλήρως και όλα τα
υποθέματα/υποερωτήματα
γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας.

Το βασικό ερώτημα/θέμα
απαντάται ικανοποιητικά και πολλά
υποθέματα/υποερωτήματα γίνονται
αντικείμενο επεξεργασίας.

Το βασικό ερώτημα/θέμα απαντάται
σχετικά ικανοποιητικά και αρκετά
υποθέματα/υποερωτήματα γίνονται
αντικείμενο επεξεργασίας.

Το βασικό ερώτημα/θέμα
απαντάται ελλιπώς και πολλά
υποθέματα/ υποερωτήματα δεν
γίνονται αντικείμενο
επεξεργασίας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες σχετίζονται σαφώς
με το βασικό θέμα. Περιλαμβάνουν
κατάλληλες και επαρκείς
λεπτομέρειες που τις στηρίζουν
ή/και παραδείγματα.

Οι πληροφορίες σχετίζονται σαφώς
με το βασικό θέμα. Περιλαμβάνουν
1-2 υποστηρικτικές λεπτομέρειες
ή/και παραδείγματα.

Οι πληροφορίες σχετίζονται επαρκώς με
το βασικό θέμα. Δεν δίνονται καθόλου
λεπτομέρειες ή παραδείγματα.

Οι πληροφορίες δεν σχετίζονται
καθόλου με το βασικό θέμα ή
έχουν μικρή σχέση με αυτό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ

Διατυπώνονται σαφή και ισχυρά
επιχειρήματα που οδηγούν με
απόλυτη επάρκεια στο τελικό
συμπέρασμα.

Διατυπώνονται σαφή επιχειρήματα
που υποστηρίζουν ικανοποιητικά το
τελικό συμπέρασμα.

Διατυπώνονται σχετικά σαφή
επιχειρήματα που δεν επαρκούν για να
υποστηρίξουν το τελικό συμπέρασμα.

Διατυπώνονται ασαφή και
ανίσχυρα επιχειρήματα που δεν
οδηγούν με λογικό τρόπο σε ένα
τελικό συμπέρασμα.

ΔΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Καλύπτονται όλα τα δομικά
στοιχεία επαρκώς.

Καλύπτονται σχεδόν όλα τα δομικά
στοιχεία με επάρκεια.

Ορισμένα από τα δομικά στοιχεία δεν
καλύπτονται με επάρκεια.

Τα δομικά στοιχεία δεν
καλύπτονται με επάρκεια.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι πληροφορίες είναι πολύ καλά
οργανωμένες σε καλά δομημένες
παραγράφους.

Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες
σε δομημένες παραγράφους.

Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες
αλλά οι παράγραφοι δεν είναι καλά
δομημένες.

Οι πληροφορίες δεν είναι καλά
οργανωμένες.

Το συμπληρωματικό υλικό
διασυνδέεται πολύ σωστά με τις
γνώσεις που αποκτήθηκαν στις
συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες
για την απάντηση του ερωτήματος.

Το συμπληρωματικό υλικό
διασυνδέεται αρκετά σωστά με τις
γνώσεις που αποκτήθηκαν στις
συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες
για την απάντηση του ερωτήματος.

Το συμπληρωματικό υλικό διασυνδέεται
σε μικρό βαθμό με τις γνώσεις που
αποκτήθηκαν στις συγκεκριμένες
διδακτικές ενότητες για την απάντηση
του ερωτήματος.

Το συμπληρωματικό υλικό δεν
αξιοποιείται καθόλου ή
παρουσιάζεται ασύνδετο με τις
γνώσεις που αποκτήθηκαν στις
συγκεκριμένες διδακτικές
ενότητες για την απάντηση του
ερωτήματος.

Όλες οι πηγές καταγράφονται με
ακρίβεια και με έγκυρο τρόπο.

Όλες οι πηγές καταγράφονται αλλά
κάποιες όχι με έγκυρο τρόπο.

Όλες οι πηγές καταγράφονται αλλά όχι
με έγκυρο τρόπο.

Δεν καταγράφονται όλες οι
πηγές και όσες καταγράφονται
δεν είναι με έγκυρο τρόπο
καταγεγραμμένες.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Δ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10% (0-2)
ΤΙΤΛΟΣ

20% (0-4)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

30% (0-6)
ΣΑΦΗΝΕΙΑ

40% (0-8)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άριστα-Πολύ Καλά

Λίαν Καλώς-Καλά

Μέτρια-Επαρκώς

Ανεπαρκώς-Ελλιπώς

Ο τίτλος είναι ευδιάκριτος,
σαφής, πρωτότυπος και
περιγράφει το θέμα.

Ο τίτλος είναι ευδιάκριτος και
περιγράφει το θέμα αλλά δεν
είναι πρωτότυπος ή/και εντελώς
σαφής.

Ο τίτλος είναι ευδιάκριτος
αλλά δεν περιγράφει καλά το
θέμα ή/και δεν είναι εντελώς
σαφής.

Ο τίτλος δεν είναι ευδιάκριτος, δεν
είναι σαφής ή/και δεν περιγράφει
καλά το θέμα.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει
όλα τα δομικά μέρη (βασικό
ερώτημα, εικόνα κ.λπ.) και τα
παραθέτει με διακριτό τρόπο
αλλά σε συνεκτικό, λογικό
σύνολο.

Η παρουσίαση περιλαμβάνει
σχεδόν όλα τα δομικά μέρη
(βασικό ερώτημα, εικόνα κ.λπ.).
και τα παραθέτει με διακριτό
τρόπο αλλά όχι σε λογική σειρά.

Δεν περιλαμβάνονται κάποια
από τα δομικά μέρη (βασικό
ερώτημα, εικόνα κ.λπ.) ή/και
δεν υπάρχει σαφής λογική
σειρά στην παράθεσή τους.

Δεν περιλαμβάνονται όλα τα δομικά
μέρη ή/και παρατίθενται με
συγκεχυμένο τρόπο.

Οι πληροφορίες ή τα
επιχειρήματα της παρουσίασης
είναι εύκολα κατανοητές από
τους αναγνώστες.

Σε λίγα σημεία οι πληροφορίες ή
τα επιχειρήματα δεν είναι εύκολα
κατανοητά.

Γενικά είναι δύσκολο να
καταλάβεις τις πληροφορίες ή
τα επιχειρήματα.

Είναι δύσκολο να διαβάσεις ή να
έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες ή
τα επιχειρήματα της παρουσίασης
χωρίς τη βοήθεια του/της
δημιουργού της.

Οι πληροφορίες είναι
κατάλληλα επιλεγμένες,
σχετίζονται σαφώς με το
βασικό θέμα και καλύπτουν
όλες τις πλευρές του.

Οι πληροφορίες σχετίζονται
σαφώς με το βασικό θέμα αλλά
δεν είναι αρκετές.

Οι πληροφορίες σχετίζονται
αρκετά με το βασικό θέμα.

Οι πληροφορίες δεν σχετίζονται
καθόλου με το βασικό θέμα ή έχουν
μικρή σχέση με αυτό.

Διατυπώνονται σαφή και
ισχυρά επιχειρήματα που
οδηγούν με απόλυτη επάρκεια
στο τελικό συμπέρασμα.

Διατυπώνονται σαφή
επιχειρήματα που υποστηρίζουν
ικανοποιητικά το τελικό
συμπέρασμα.

Διατυπώνονται σχετικά
αδύναμα επιχειρήματα που
δεν επαρκούν για να
υποστηρίξουν το τελικό
συμπέρασμα.

Διατυπώνονται ασαφή και ανίσχυρα
επιχειρήματα που δεν οδηγούν με
λογικό τρόπο σε ένα τελικό
συμπέρασμα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Συνθετικής Δημιουργικής Εργασίας Μαθητή/-τριας 1ης και 2ης Διδακτικής Ώρας (ΔΩ)
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο Συνθετικής Δημιουργικής Εργασίας
(Σ.Δ.Ε.) Μαθητή/-τριας, 1ης διδακτικής ώρας (ΔΩ)
Ø 1ηΔιδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία
Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: ...…................….............................………………………….
Τάξη/Τμήμα: ……….... Ημερομηνίες: 1η ΔΩ….......…....…, 2η ΔΩ............……, 3η ΔΩ……......…….
Μάθημα: .............................................................................................................................
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
1. Κεφάλαιο/Ενότητα:
2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1).....................................................................................,
Συμπληρωματική πηγή- (2)..........................................................................................

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. Εργαστείτε σε ομάδες (2-4 μαθητών/-τριών) για την εκπόνηση της Συνθετικής
Δημιουργικής Εργασίας (Σ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:
• Εντοπίστε στο βιβλίο σας και μελετήστε την προτεινόμενη από τον/την καθηγητή/τριά σας ενότητα για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε.
• Συζητήστε με την ομάδα σας και τον/την εκπαιδευτικό και ανακεφαλαιώστε όσα
διδαχθήκατε.
• Μελετήστε με την ομάδα σας το συμπληρωματικό υλικό που σας δόθηκε από
τον/την εκπαιδευτικό σας.
• Συζητήστε τη δομή της Γραπτής Αναφοράς και της Αναρτώμενης Παρουσίασης
(poster) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ 01).
• Μελετήστε τα κριτήρια αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/02), που
αντιστοιχούν:
o είτε στη σύνταξη ενός κειμένου, με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς, που θα
καταγράφει τις πληροφορίες που έχετε, την πορεία που ακολουθήσατε και τον
τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται υποστηρίζοντας τα συμπεράσματά σας,
o είτε στη διαμόρφωση μιας Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster).
Η 1η ΔΩ ολοκληρώθηκε:
• Πάρτε μαζί σας το παρόν «Σχέδιο Σ.Δ.Ε./1ης ΔΩ» μαζί με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ 01 και 02
και το συμπληρωματικό υλικό.
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•

•

Μην παραλείψετε να τα φέρετε μαζί σας στην επόμενη συνάντηση (2η ΔΩ της
Σ.Δ.Ε.) που θα είναι στις: ............................. (συμπληρώστε την ημερομηνία που σας
ανακοινώνεται από τον /την εκπαιδευτικό σας).
Σκεφθείτε αν κατά τη διάρκεια της 2ης ΔΩ θα συντάξετε Γραπτή Αναφορά ή
Αναρτώμενη Παρουσίαση. Αν σκέπτεστε να δημιουργήσετε Αναρτώμενη
Παρουσίαση, μπορείτε να φέρετε και να ενσωματώσετε κατάλληλο υλικό για την
καλύτερη δυνατή όψη της (π.χ. φωτογραφίες ή γραφήματα που θα μπορούσατε να
κόψετε ή να φωτοτυπήσετε ή ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα έκανε καλύτερη την
παρουσίασή σας).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(Στο σημείο αυτό ο/η εκπαιδευτικός ενσωματώνει το συμπληρωματικό υλικό)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

26

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο Συνθετικής Δημιουργικής Εργασίας
(Σ.Δ.Ε.) Μαθητή/-τριας, 2ης διδακτικής ώρας (ΔΩ)
Ø 2ηΔιδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: ..………….............................................................………
Τάξη/Τμήμα: ….......,, Ημερομηνίες: 1η ΔΩ…….........…, 2η ΔΩ…..............., 3η ΔΩ…….........……
Μάθημα: ............................................................................................................................
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
1. Κεφάλαιο/Ενότητα:
2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1).............................................................................,
Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)- (2) ......................................... .

3. Υπό διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα:
Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:
• Διαβάστε προσεκτικά το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας.
• Ανατρέξτε στο υλικό σας και επισημάνετε τα σημεία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε.
• Για τη διευκόλυνσή σας, σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω υποερωτήματα
(προφανώς αφορά την περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να δώσει
υποερωτήματα):
ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
(Για τον/την εκπαιδευτικό) Στο παρόν πεδίο διατυπώνετε υποερωτήματα, έτσι ώστε
οι μαθητές/-τριες, απαντώντας σε αυτά, ενδεικτικά ή αναλυτικά, να αξιοποιήσουν τις
απαντήσεις τους και να απαντήσουν τελικά στο υπό διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα. Πιο
συγκεκριμένα, διατυπώστε ερωτήματα, έτσι ώστε οι μαθητές/-τριες να:
•

•

Αναζητήσουν και σημειώσουν συνδέσμους μεταξύ των κειμένων (ενότητα
σχολικού εγχειριδίου και συμπληρωματικού υλικού) πάνω στο υπό διερεύνηση
Ερώτημα/Θέμα που θέτει η εργασία τους (π.χ.: βρείτε και κυκλώστε τις κοινές
έννοιες μεταξύ των κειμένων, στη συνέχεια σημειώστε ποιες από αυτές
αναφέρονται και στο υπό διερεύνηση ερώτημα).
Αναλύσουν και αξιολογήσουν τις ιδέες τους (π.χ. πώς από τις έννοιες ή τα
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•

σχήματα ή τις γραφικές παραστάσεις που σας δίνονται μπορείτε να απαντήσετε σε
καθένα από τα ερωτήματα; Προσπαθήστε, με τη βοήθεια των κειμένων, κάθε
άποψη ή συμπέρασμα που προκύπτει να αιτιολογείται).
Μεταφέρουν τη θεωρία στην πράξη (να σκεφτούν για τα φαινόμενα, τις έννοιες,
τις εικόνες ή τις παραστάσεις, πού τα έχουν συναντήσει στη ζωή τους ή βιώσει ή
παρατηρήσει και να καταγράψουν κάθε τέτοια σκέψη τους).

Β. Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το «Σχέδιο
Γραπτής Αναφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/01) ή β) δημιουργήστε μια Αναρτώμενη
Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/01), λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/Ο2).
Καλή επιτυχία!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Α΄ Γυμνασίου
(Σχέδιο Υποβολής Σ.Δ.Ε. του/της Μαθητή/-τριας της 2ης ΔΩ και
Συμπληρωματικό υλικό)
• Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου
(Σχέδιο Υποβολής Σ.Δ.Ε. του/της Μαθητή/-τριας της 1ης και 2ης ΔΩ και
Συμπληρωματικό υλικό)
• Αρχαία από Μετάφραση, Γ΄ Γυμνασίου
(Σχέδιο Υποβολής Σ.Δ.Ε. του/της Μαθητή/-τριας της 2ης ΔΩ και
Συμπληρωματικό υλικό)
• Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ΄ Γυμνασίου
(Σχέδιο Υποβολής Σ.Δ.Ε. του/της Μαθητή/-τριας της 2ης ΔΩ και
Συμπληρωματικό υλικό)
• Χημεία, B΄ Γυμνασίου
(Σχέδιο Υποβολής Σ.Δ.Ε. του/της Μαθητή/-τριας της 2ης ΔΩ και
Συμπληρωματικό υλικό)
• Χημεία, Γ΄ Γυμνασίου
(Σχέδιο Υποβολής Σ.Δ.Ε. του/της Μαθητή/-τριας της 2ης ΔΩ και
Συμπληρωματικό υλικό)
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3.1.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αρχαία Α΄ Γυμνασίου για τη 2η διδακτική ώρα

Ø

2ηΔιδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: ...……………....................................................………
Τάξη/Τμήμα: …....….., Ημερομηνίες: 1η ΔΩ….......…, 2η ΔΩ…..........……, 3η ΔΩ…….......…….

Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα , Α΄ Γυμνασίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
1. Κεφάλαιο/Ενότητα: Ενότητα 4: Λουκιανός
φαντασίας», Αληθής Ιστορία, 2.3-4 (Διασκευή)

«Ένα

ταξίδι

επιστημονικής

2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1) Λουκιανός, Αληθής Ιστορία, 2.3-4 (Διασκευή).
(Δίνεται το αρχαίο κείμενο και η μετάφρασή του από το σχολικό εγχειρίδιο:
Μπεζαντάκος, Ν., Παπαθωμάς, Α., κ.ά. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄
Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)- (2) Σφήκας, Γ. (2010). Το
περιβόλι της Γης. Αθήνα: Άγκυρα. [Αναδημοσίευση στον ακόλουθο δικτυακό
τόπο: goo.gl/XWydfl). Ανασύρθηκε στις: 05.01.2017].

3. Υπό διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα:Γιατί το κείμενο του Λουκιανού μπορεί να
θεωρηθεί κείμενο επιστημονικής φαντασίας;
Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:
• Διαβάστε προσεκτικά το υπό διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα της εργασίας σας.
• Ανατρέξτε στο υλικό σας και επισημάνετε τα σημεία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε.
• Για τη διευκόλυνσή σας, σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω υποερωτήματα (προφανώς
αφορά την περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να δώσει υποερωτήματα):

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
(α). Αφού σκεφθείτε τι σημαίνει έργο επιστημονικής φαντασίας καταγράψτε σε
σημειώσεις δύο-τρία χαρακτηριστικά ενός τέτοιου έργου.
(β). Τι περιγράφουν τα δύο κείμενα;
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(γ). Ποια κοινά χαρακτηριστικά έχουν τα «εξωγήινα» πλάσματα των δύο έργων;
(δ). Ανάλογα χαρακτηριστικά στοιχεία εξωγήινων πλασμάτων υπάρχουν και σε άλλα
νεότερα - λογοτεχνικά (ή και κινηματογραφικά) - έργα που γνωρίζεις;
(ε). Με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά των έργων αυτών θα μπορούσες να
χαρακτηρίσεις το κείμενο του Λουκιανού κείμενο επιστημονικής φαντασίας;
(στ). Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τα ουσιαστικά Β΄ κλίσης που υπάρχουν στο
αρχαίο κείμενο*.
*Σημείωση: Ερωτήσεις αυτού του τύπου δύναται να τεθούν προκειμένου να ενισχυθεί ο αναγνωστικός
γραμματισμός των μαθητών/-τριών και προτείνεται, στο μέτρο του δυνατού, να είναι και ερμηνευτικές του
κειμένου.

Β. Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το «Σχέδιο
Γραπτής Αναφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/01) ή β) δημιουργήστε μια Αναρτώμενη
Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/01), λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/Ο2).
Καλή επιτυχία!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το περιβόλι της Γης
Ο ουρανός ήταν ακόμα σκοτεινός εκείνο το δροσερό ξημέρωμα της 30ης Ιουνίου του
2240 μ.Χ. Στη μέση του ουράνιου θόλου έλαμπε, όπως πάντα αυτήν την εποχή, η
Πούλια, ενώ το φεγγάρι είχε δύσει από ώρα, παρασέρνοντας πίσω του τον Δία και τον
Άρη. Στο μεγάλο λιβάδι, πάνω στο βουνό, οι λαγοί έβοσκαν αμέριμνοι ανάμεσα στα
αγριολούλουδα που μοσχοβολούσαν. Να όμως, που λίγο αργότερα ήρθε να ταράξει την
ησυχία της νύχτας ένα παράξενο βουητό και μια φωτεινή σφαίρα άρχισε να κατεβαίνει
απ΄ τον ουρανό.
Το στρογγυλό αντικείμενο, που ολοένα μεγάλωνε, έβγαζε ένα περίεργο,
ασπροκίτρινο φως. Μερικές στιγμές το φως αυτό γινόταν πιο δυνατό, ενώ άλλοτε
αδυνάτιζε. Καθώς πλησίαζε προς τη Γη, άρχισε ν΄ αλλάζει και να γίνεται κοκκινωπό και
γύρω γύρω, στην περιφέρειά του, αναβόσβηναν μια σειρά από γαλάζια φωτάκια.
Φτάνοντας στο έδαφος το περίεργο σκάφος είχε γίνει μεγάλο σαν ένα τριώροφο
σπίτι κι είχε εντελώς κοκκινίσει. Στάθηκε λίγο πιο ψηλά από τα χόρτα και μια τρύπα
άνοιξε στο κάτω μέρος του. Σε λίγο, μέσα από την τρύπα βγήκαν δυο περίεργα όντα που
έμοιαζαν με φωτεινά ανθρωπάκια. Το μπόι τους δεν ξεπερνούσε το 1,50 μ. και
φορούσαν κάτι παράξενες γυαλιστερές στολές. Στη συνέχεια κατέβηκαν κι άλλα τρία
ανθρωπάκια κι ύστερα άλλα δυο όντα που ήταν όμως διαφορετικά από τα
προηγούμενα. Αυτά ήταν δυο κανονικά παιδιά, δηλαδή δυο παιδιά της Γης, έντεκα και
δώδεκα χρόνων. Μόλις κατέβηκαν τα παιδιά από το σκάφος, τα άλλα ανθρωπάκια τα
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έπιασαν από τα χέρια, τα πήγαν στην άκρη του λιβαδιού και τους έδειξαν το χωριουδάκι
που τα φώτα του διακρίνονταν στην πλαγιά. Ύστερα γύρισαν στο στρογγυλό σκάφος
τους, μπήκαν μέσα κι εκείνο άρχισε ν΄ αναβοσβήνει περίεργα.
Περιττό να πούμε πως το παράξενο σκάφος ήταν ένα εξωπλανητικό διαστημόπλοιο
και τα φωτεινά ανθρωπάκια ήταν το πλήρωμά του.
Δεν πέρασε πολλή ώρα και το περίεργο όχημα είχε εξαφανιστεί στα βάθη του
ουρανού, ακριβώς όπως είχε έρθει. Μόνο που τώρα στη Γη υπήρχαν δυο κάτοικοι
παραπάνω, κι αυτοί ήταν ο Γιάννης και η Χρύσα.
Σφήκας, Γ. (2010). Το περιβόλι της Γης. Αθήνα: Άγκυρα, 15-16 [Αναδημοσίευση στον
δικτυακό τόπο: goo.gl/XWydfl). Ανασύρθηκε στις: 05.01.2017.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το
αρχαίο κείμενο στο βιβλίο του Εκπαιδευτικού που βρίσκεται αναρτημένο στο Ψηφιακό
Σχολείο, στη διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course= DSGL102
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3.2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αρχαία Β΄ Γυμνασίου για την 1η και 2η
διδακτική ώρα
Ø

1ηΔιδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...……………..................................................……………
Τάξη/Τμήμα: …........ Ημερομηνίες: 1η ΔΩ…........………, 2η ΔΩ..….....………, 3η ΔΩ……….....….
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
1. Κεφάλαιο/ Ενότητα 9: «Η Καλλιπάτειρα»
Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1) Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 5.6.7-8
(Διασκευή) (στο σχολικό εγχειρίδιο: Παπαθωμάς, Α., Γαλάνη-Δράκου, Μ. κ.ά.
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Συμπληρωματική πηγή- (2) Μαβίλης, Λ. Καλλιπάτειρα (στο σχολικό εγχειρίδιο:
Γαραντούδης, Ε., Χατζηδημητρίου, Σ. κ.ά. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄
Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. Εργαστείτε σε ομάδες (2-4 μαθητών/-τριών) για την εκπόνηση της Συνθετικής
Δημιουργικής Εργασίας (Σ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:
• Εντοπίστε στο βιβλίο σας και μελετήστε την προτεινόμενη από τον/την
καθηγητή/-τριά σας ενότητα για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε.
• Συζητήστε με την ομάδα σας και τον/την εκπαιδευτικό και ανακεφαλαιώστε όσα
διδαχθήκατε.
• Μελετήστε με την ομάδα σας το συμπληρωματικό υλικό που σας δόθηκε από
τον/την εκπαιδευτικό σας.
• Συζητήστε τη δομή της Γραπτής Αναφοράς και της Αναρτώμενης Παρουσίασης
(poster) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/01).
• Μελετήστε τα κριτήρια αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/02), που
αντιστοιχούν:
o είτε στη σύνταξη ενός κειμένου, με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς, που θα
καταγράφει τις πληροφορίες που έχετε, την πορεία που ακολουθήσατε και τον
τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται υποστηρίζοντας τα συμπεράσματά σας,
o είτε στη διαμόρφωση μιας Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster).
Η 1η ΔΩ ολοκληρώθηκε:
• Πάρτε μαζί σας το παρόν «Σχέδιο Σ.Δ.Ε./1ης ΔΩ» μαζί με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και το
συμπληρωματικό υλικό.
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•

•

Μην παραλείψετε να τα φέρετε μαζί σας στην επόμενη συνάντηση (2η ΔΩ της
Σ.Δ.Ε.) που θα είναι στις: ............................. (συμπληρώστε την ημερομηνία που
σας ανακοινώνεται από τον /την εκπαιδευτικό σας).
Σκεφθείτε, αν κατά τη διάρκεια της 2ης ΔΩ θα συντάξετε Γραπτή Αναφορά ή
Αναρτώμενη Παρουσίαση. Αν σκέπτεστε να δημιουργήσετε Αναρτώμενη
Παρουσίαση, μπορείτε να φέρετε και να ενσωματώσετε κατάλληλο υλικό για την
καλύτερη δυνατή όψη της (π.χ. φωτογραφίες ή γραφήματα που θα μπορούσατε
να κόψετε ή να φωτοτυπήσετε ή ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα έκανε καλύτερη την
παρουσίασή σας).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Καλλιπάτειρα
Αρχόντισσα Ροδίτισσα, πώς μπήκες;
Γυναίκες διώχνει μια συνήθεια αρχαία
εδώθε*. - Έχω έν΄ανίψι, τον Ευκλέα,
τρί΄ αδέρφια, γιο πατέρα ολυμπιονίκες·
να με αφήσετε πρέπει Ελλανοδίκες,
κι εγώ να καμαρώσω μες στα ωραία
κορμιά, που για τ΄ αγρίλι* του Ηρακλέα
παλεύουν, θιαμαστές* ψυχές αντρίκιες.
Με τις άλλες γυναίκες δεν είμ΄ όμοια·
στον αιώνα το σόι μου θα φαντάζει
με της αντρειάς τα αμάραντα προνόμια.
Με μάλαμα* γραμμένος το δοξάζει
σ΄αστραφτερό κατεβατό μαρμάρου*
ύμνος χρυσός τ΄αθάνατου Πινδάρου!*
Μαβίλης, Λ. Καλλιπάτειρα. Στο: Γαραντούδης, Ε., Χατζηδημητρίου, Σ. κ.ά. Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Ερμηνεία λέξεων: Εδώθε: από εδώ, αγρίλι: στεφάνι από αγριελιά, θιαμαστές: θαυμαστές,
μάλαμα: χρυσάφι, κατεβατό μαρμάρου: επιγραφή πάνω σε μάρμαρο, Πίνδαρος:
σημαντικός αρχαίος ποιητής, που με επινίκιες ωδές υμνούσε τους ολυμπιονίκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει περισσότερα στοιχεία τόσο για το
αρχαίο κείμενο όσο και για το νεότερο ποίημα από το βιβλίο του Εκπαιδευτικού που
βρίσκεται αναρτημένο στο Ψηφιακό Σχολείο, στη διεύθυνση:
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM
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Ø 2η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία
Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...……………..........................................................………
Τάξη/Τμήμα: …..........., Ημερομηνίες: 1η ΔΩ…...............…, 2η ΔΩ….......……, 3η ΔΩ…………..….
Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
2. Κεφάλαιο/ Ενότητα 9: Παυσανίας, «Η Καλλιπάτειρα», Ελλάδος Περιήγησις, 5.6.7-8
(Διασκευή)
3. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1) Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 5.6.7-8 (Διασκευή)
(στο σχολικό εγχειρίδιο: Παπαθωμάς, Α., Γαλάνη-Δράκου, Μ. κ.ά. Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)- (2) Μαβίλης, Λ. Καλλιπάτειρα (στο
σχολικό εγχειρίδιο: Γαραντούδης, Ε., Χατζηδημητρίου, Σ. κ.ά. Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος.

4. Υπό διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα: Πώς θα αξιοποιούσε, κατά τη γνώμη σας, το
ιστορικό περιστατικό με την Καλλιπάτειρα ένα κείμενο για τη σχέση της σύγχρονης
γυναίκας με τον αθλητισμό;
Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:
• Διαβάστε προσεκτικά το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας.
• Ανατρέξτε στο υλικό σας και επισημάνετε τα σημεία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε.
• Για τη διευκόλυνσή σας, σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω υποερωτήματα (προφανώς
αφορά την περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να δώσει υποερωτήματα):
ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
(α). Ποια στοιχεία για τη θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα μάς παρέχει το
αρχαίο κείμενο; Να τα καταγράψετε συνοπτικά.
(β). Πώς αναπαριστά το ιστορικό περιστατικό ο νεότερος ποιητής; Σε ποια σημεία της
περιγραφής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα; Να τα καταγράψετε συνοπτικά.
(γ). Αξιοποιώντας τις απαντήσεις που δώσατε στις προηγούμενες ερωτήσεις, ποιος
συμπεραίνετε ότι είναι ο σκοπός κάθε κειμένου;
(δ). Πώς θα αξιοποιούσε, κατά τη γνώμη σας, το ιστορικό περιστατικό με την
Καλλιπάτειρα ένα κείμενο για τη σχέση της σύγχρονης γυναίκας με τον αθλητισμό;
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(ε). προαποθανόντος, νικῶντος, φωραθείσης: να αναγνωριστεί η λειτουργία των
μετοχών στο αρχαίο κείμενο*.
*Σημείωση: Ερωτήσεις αυτού του τύπου δύναται να τεθούν προκειμένου να ενισχυθεί ο αναγνωστικός
γραμματισμός των μαθητών/-τριών και προτείνεται, στο μέτρο του δυνατού, να είναι και ερμηνευτικές
του κειμένου.

Β. Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το «Σχέδιο
Γραπτής Αναφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/01) ή β) δημιουργήστε μια Αναρτώμενη
Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/01), λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/Ο2).
Καλή επιτυχία!
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3.3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου για τη 2η διδακτική ώρα

Ø

2ηΔιδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...……...............................................…..............……

Τάξη/Τμήμα: …….....,

Ημερομηνίες: 1η ΔΩ…….......…, 2η ΔΩ….......…, 3η ΔΩ................….

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, Γ΄ Γυμνασίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
1. Κεφάλαιο/Ενότητα:
Ενότητα: 3η

Ανθολόγιο

Φιλοσοφικών

Κειμένων,

Κεφάλαιο

4 ο,

2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1) Αριστοτέλης, Ρητορική, Β, 1380b 35 - 1381a 10,
(2) Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Θ, 1155b 17-21 και (3) Aριστοτέλης, Ηθικά
Νικομάχεια, Θ, 1156a 10-14 και Θ, 1156a 19-24 (στο σχολικό εγχειρίδιο:
Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Α., Σακελλίου, Χρ. &Λεοντσίνη, Ε. Ανθολόγιο
Φιλοσοφικών Κειμένων Γ΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)- (4) Παπανούτσος, Ε. (1984).
Πρακτική Φιλοσοφία. Αθήνα: Δωδώνη, 112.

3. Υπό διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα:Ποια είναι η ανώτερη μορφή φιλίας
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και τον Ευάγγελο Παπανούτσο;
Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:
• Διαβάστε προσεκτικά το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας.
• Ανατρέξτε στο υλικό σας και επισημάνετε τα σημεία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε.
• Για τη διευκόλυνσή σας, σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω υποερωτήματα (προφανώς
αφορά την περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να δώσει υποερωτήματα):
ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
(α). i. Ποιος είναι ο ορισμός της φιλίας κατά τον Αριστοτέλη; (κείμενο 1), ii. Πότε δύο
άνθρωποι είναι φίλοι κατά τον Παπανούτσο; (κείμενο 4)
(β). Ποιες είναι οι τρεις μορφές φιλίας σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και πώς διαφέρουν
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μεταξύ τους; (κείμενα 1, 2 και 3)
(γ). Γιατί οι φιλίες που δημιουργούνται για την ευχαρίστηση και τη χρησιμότητα
διαλύονται εύκολα; (κείμενα 2 και 3)
(δ). Ποια είναι η ανώτερη μορφή φιλίας σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και τον Ευάγγελο
Παπανούτσο;

Β. Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το «Σχέδιο
Γραπτής Αναφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/01) ή β) δημιουργήστε μια Αναρτώμενη
Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/01), λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/Ο2).
Καλή επιτυχία!
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η φιλία
Με φιλία συνδέονται όσοι ξέρουν να εκτιμήσουν και να εμπιστευθούν τον άνθρωπο σαν
άνθρωπο. Στον φίλο δεν βλέπουμε ούτε λογαριάζουμε εκείνον που έχει αυτήν ή εκείνη τη
σωματική ή διανοητική ικανότητα, αυτήν ή εκείνη την κοινωνική θέση ή την πολιτική
δύναμη, προσόντα δηλαδή που κάνουν ένα γνώριμο ωφέλιμο ή ευχάριστο σ΄ εμάς ή εμάς
σ΄ αυτον βλέπομε και λογαριάζομε την ηθική ποιότητα που είναι […] τόσο σαφής για την
άμεση εμπειρία μας, ώστε αρκεί να την ονομάσουμε «ανθρωπιά» για να δηλώσομε τι
εννοούμε).
Παπανούτσος, Ε. (1984). Πρακτική Φιλοσοφία. Αθήνα: Δωδώνη, 112.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο/Η Εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία για τα
αποσπάσματα του Αριστοτέλη στο βιβλίο Εκπαιδευτικού που βρίσκεται αναρτημένο στο
Ψηφιακό Σχολείο και στη διεύθυνση:
http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-C

38

38

3.4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ΄ Γυμνασίου
για τη 2η διδακτική ώρα

Ø

2ηΔιδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: ....................................................................………
Τάξη/Τμήμα:....…….., Ημερομηνίες: 1ηΔΩ…..........…, 2ηΔΩ….....…..……, 3ηΔΩ…..............…
Μάθημα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Γ΄ Γυμνασίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
1. Κεφάλαιο/Ενότητα: Κεφάλαιο 6ο, Ενότητα 6.3: «Καταναλωτισμός και
Αγωγή του Καταναλωτή»
2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1) Σωτηρίου Σ., Κορδονούρη Σ. & Ζαφρανίδου
Α. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος, 51-52 (στο
σχολικό
εγχειρίδιο
στο
ψηφιακό
σχολείο:
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66
/534,1942/, απόσπασμα της Ενότητας 6.3 με τίτλο «Φτώχεια, ανεργία,
καταναλωτισμός, αγωγή καταναλωτή», οι τέσσερις τελευταίες
παράγραφοι που αναφέρονται στον καταναλωτισμό και την αγωγή του
καταναλωτή).
Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)- (2) Bauman, Ζ. 2008.Ζωή για
Κατανάλωση. Αθήνα: Πολύτροπον, 47-48 (Διασκευή από το 1ο κεφάλαιο:
«Καταναλωτισμός εναντίον κατανάλωσης»).

3. Υπό διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα: Στη σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα, η
μείωση του καταναλωτισμού μπορεί να συντελέσει στην αντιμετώπιση της
φτώχειας;

Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:
• Διαβάστε προσεκτικά το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας.
• Ανατρέξτε στο υλικό σας και επισημάνετε τα σημεία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε.
• Για τη διευκόλυνσή σας, σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω υποερωτήματα
(προφανώς αφορά την περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να δώσει
υποερωτήματα):
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ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
(α). Ποιες αιτίες και συνέπειες του καταναλωτισμού μπορείτε να εντοπίσετε στο
σχολικό εγχειρίδιο και ποιες αιτίες και συνέπειες του ίδιου φαινομένου στο κείμενο
του Ζίγκμουντ Μπάουμαν;
(β). Μελετώντας συγκριτικά τα δύο κείμενα (σχολικό εγχειρίδιο και παράλληλο
κείμενο) και αντλώντας από αυτά στοιχεία, να ορίσετε το περιεχόμενο που πρέπει να
έχει / τους στόχους που πρέπει να θέτει η «αγωγή του καταναλωτή».
Προσπαθήστε να κινηθείτε σε δύο επίπεδα: ατομικό (ατομικές επιδιώξεις, αξίες,
στάσεις) και κοινωνικό (κοινωνικά προβλήματα, παγκόσμια ανάπτυξη).
(γ). Σκεφτείτε τώρα και καταγράψτε περιπτώσεις/περιστατικά/φαινόμενα, από την
καθημερινότητά σας, όπου να επιβεβαιώνεται ότι η υπερβολική κατανάλωση αγαθών,
όπως και η ευκολία απόρριψης και αντικατάστασής τους, αποτελούν χαρακτηριστικά
του σύγχρονου τρόπου ζωής. Τι συνέπειες μπορεί να έχουν τέτοιου είδους
συμπεριφορές/φαινόμενα στη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών;

Β. Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το «Σχέδιο

Γραπτής Αναφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/01) ή β) δημιουργήστε μια Αναρτώμενη
Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/01), λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/Ο2).
Καλή επιτυχία!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Καταναλωτισμός εναντίον κατανάλωσης
Όταν περιγραφόταν ζωηρά από τον Θορστάιν Βέμπλεν (Thorstein Veblen) στις
αρχές του 20ού αιώνα η «κραυγαλέα κατανάλωση», η έννοια της κατανάλωσης είχε
σημασία εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. Σήμαινε δηλαδή τη δημόσια επίδειξη
πλούτου, ο οποίος ήταν σταθερός και διαχρονικός, και όχι μια επίδειξη της ευκολίας με την
οποία οι άνθρωποι μπορούν είτε να απολαμβάνουν βιαστικά τα κεκτημένα πλούτη τους
είτε να τα οδηγούν στην αποκομιδή και την καταστροφή τους. Τα ευγενή μέταλλα και τα
πολύτιμα κοσμήματα, προτιμώμενα αντικείμενα επίδειξης, δεν επρόκειτο να σκουριάσουν
και να χάσουν τη λάμψη τους, όντας «ανθεκτικά» στις φθοροποιούς δυνάμεις του χρόνου.
Χάρη σε αυτές τις ιδιότητες συμβόλιζαν τη μονιμότητα και τη διαρκή αξιοπιστία. Το ίδιο και
τα γιγάντια χαλύβδινα θησαυροφυλάκια όπου φυλάσσονταν, όταν οι άνθρωποι δεν τα
χρησιμοποιούσαν στις δημόσιες επιδείξεις τους. Τα φανταχτερά κοσμήματα τούς τα
εξασφάλιζαν τα ορυχεία, οι πετρελαιοπηγές, τα εργοστάσια και οι σιδηρόδρομοι, και ήταν
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πολύ «ανθεκτικά» όσο υπήρχε η ελπίδα ότι θα τους πρόσφεραν το κληρονομημένο ή
κερδισμένο κοινωνικό κύρος που αντιπροσώπευαν.
Όλα αυτά είχαν προφανώς νόημα στη σταθερή νεωτερική κοινωνία των
παραγωγών – μια κοινωνία η οποία πόνταρε στη σύνεση και στη μακροπρόθεσμη
επιφυλακτικότητα, στην ανθεκτικότητα και την ασφάλεια. Όμως η ανθρώπινη επιθυμία για
ασφάλεια και τα όνειρα μιας τελικής «σταθερής κατάστασης» δεν είναι κατάλληλα για να
τεθούν στην υπηρεσία μιας κοινωνίας καταναλωτών, στην οποία η ανθρώπινη επιθυμία
μετατρέπεται από βασική αρετή στο μεγαλύτερο ίσως ελάττωμα του κοινωνικού
συστήματος, σε αιτία δυσλειτουργίας. Γιατί ο καταναλωτισμός, σε ευθεία αντίθεση με
προγενέστερες εποχές, συνδέει την ευτυχία, όχι τόσο με την ικανοποίηση αναγκών (όπως
ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του), όσο με διαρκώς διογκούμενες και εντεινόμενες
επιθυμίες. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι άνθρωποι, προκειμένου να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες τους, χρησιμοποιούν τα υλικά αγαθά και τα αντικαθιστούν αμέσως. Οι νέες
ανάγκες χρειάζονται νέα εμπορεύματα και τα νέα εμπορεύματα γεννούν νέες ανάγκες και
επιθυμίες. Η έλευση του καταναλωτισμού εγκαινιάζει την εποχή της «προδιαγεγραμμένης
βραχυβιότητας» των αγαθών που προσφέρονται στην αγορά και σηματοδοτεί μια
θεαματική άνοδο της βιομηχανίας διάθεσης απορριμμάτων. […]
Αυτή η κατάσταση της αστάθειας των επιθυμιών και της άμεσης κατανάλωσης
οδηγεί στην αποκομιδή των αντικειμένων της, και διαμορφώνει έτσι ένα νέο ρευστό
περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις επιδιώξεις της ζωής τους. Ένα
ρευστό μοντέρνο περιβάλλον είναι εχθρικό στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, στην
επένδυση και στην αποθήκευση. Πράγματι, καθώς οι επιθυμίες παραμένουν
ανικανοποίητες, βασικές αξίες, τις οποίες διέθετε κατά το παρελθόν η κοινωνία των
παραγωγών, όπως η σύνεση, η επιφυλακτικότητα και, προπάντων, η λογική, χάνουν σιγά
σιγά το νόημά τους. Τα περισσότερα τιμαλφή χάνουν ταχύτατα τη λάμψη τους και μπορούν
να γίνουν κατάλληλα για τον κάλαθο των αχρήστων, προτού προλάβει καν να τα χαρεί
κανείς. Και όταν η ικανότητα να αρπάζει κάποιος τις ευκαιρίες στον αέρα τού προσφέρει
υψηλό κύρος και υπόληψη, τα υλικά αγαθά, όπως τα τιμαλφή, μοιάζουν περισσότερο με
«ογκώδη κεκτημένα», με ενοχλητική σαβούρα, παρά με πολύτιμο φορτίο. […]
Bauman, Ζ. (2008). Ζωή για Κατανάλωση. Αθήνα: Πολύτροπον, 47-48 (Διασκευή).
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3.5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Χημεία B΄ Γυμνασίου για τη 2η διδακτική ώρα
Ø

2ηΔιδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: ........………..............………...........……………….
Τάξη/Τμήμα: …..….., Ημερομηνίες: 1ηΔΩ….........…, 2ηΔΩ…............……, 3ηΔΩ……........
Μάθημα: Χημεία, Β΄ Γυμνασίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
1. Κεφάλαιο/Ενότητα: 3η Ενότητα: (3.2 Οξυγόνο)
2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1) Αβραμιώτης, Σπ., Αγγελόπουλος, Β.,
Καπελώνης, Γ., Σινιγάλιας, Π., Σπαντίδης, Δ., Τρικαλίτη, Αγγ., Φίλος, Γ.,
Χημεία Β΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)- (2) Παγκόσμιο Κέντρο
Παρακολούθησης Πυρκαγιών, https://goo.gl/S17oIm

3. Υπό διερεύνηση Ερώτηση/Θέμα: Γιατί όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι, η φωτιά
εξαπλώνεται πιο γρήγορα και επιπλέον γιατί μπορεί ευκολότερα να
αναζωπυρωθεί;
Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:
• Διαβάστε προσεκτικά το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας.
• Ανατρέξτε στο υλικό σας και επισημάνετε τα σημεία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε.
• Για τη διευκόλυνσή σας, σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω υποερωτήματα
(προφανώς αφορά την περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να δώσει
υποερωτήματα):
ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

(α). Ποιες αντιδράσεις ονομάζονται αντιδράσεις καύσης;
(β). Γράψτε με χημική εξίσωση μια αντίδραση καύσης.
(γ). Αναφέρατε τρία παραδείγματα αντιδράσεων καύσης, από την καθημερινή
σας ζωή.
(δ). Γιατί το σκούριασμα του σιδήρου δεν θεωρείται αντίδραση καύσης;
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(ε). Γιατί όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι, η φωτιά εξαπλώνεται πιο γρήγορα και
42

επιπλέον γιατί μπορεί ευκολότερα να αναζωπυρωθεί;
Β. Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το «Σχέδιο
Γραπτής Αναφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/01) ή β) δημιουργήστε μια Αναρτώμενη
Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/01), λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/Ο2).
Καλή επιτυχία!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πυρκαγιά
Η πυρκαγιά ορίζεται ως η ανεξέλεγκτη καύση που ξεσπάει σε αγροτικές ή δασικές
περιοχές και καίει βλάστηση, αγροτικές περιουσίες και κτίσματα. Υπάρχουν πυρκαγιές
που καίνε ρίζες, χόρτα, θάμνους ή και ολόκληρα δάση.
Πριν αναλάβετε οποιαδήποτε αποστολή πυρόσβεσης, είναι σημαντικό να κατανοήσετε
τη θεμελιώδη διαδικασία ανάφλεξης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που
επηρεάζουν τη συμπεριφορά του πυρός.
Το τρίγωνο της φωτιάς
Το τρίγωνο της φωτιάς περιγράφει τα τρία θεμελιώδη στοιχεία που πρέπει να είναι
παρόντα για να προκληθεί ανάφλεξη. Αν αφαιρεθεί οποιοδήποτε ένα από τα τρία αυτά
στοιχεία, η φωτιά σβήνει.
§ Το οξυγόνο είναι συστατικό του αέρα που είναι απαραίτητο για την καύση της
οργανικής ύλης και είναι άμεσα διαθέσιμο στην ατμόσφαιρα. Ο άνεμος επίσης
συμβάλλει σημαντικά στη συμπεριφορά του πυρός.
§ Η θερμότητα είναι η ενέργεια που χρειάζεται για να απελευθερώσει ατμούς ένα
εύφλεκτο υλικό, οι οποίοι αναμειγνύονται με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και
προκαλείται ανάφλεξη. Οι οργανικές ύλες μπορούν να θερμανθούν με ποικίλους
τρόπους μέχρι να φτάσουν στο σημείο ανάφλεξης.
§ Οι καύσιμη ύλη είναι οποιοδήποτε υλικό ή είδος βλάστησης που είναι διαθέσιμο
προς καύση. Το είδος, η ποσότητα, η διάταξη, η κατανομή και το ποσοστό υγρασίας
της καύσιμης ύλης θα επηρεάσουν αναλόγως τη συμπεριφορά της πυρός.
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Καύσιµη ύλη
Σχήμα.1. Τρίγωνο της φωτιάς

Άνεμος
Απ’ όλα τα καιρικά φαινόμενα, ο άνεμος έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στη
συμπεριφορά του πυρός. Ο άνεμος επηρεάζει άμεσα το ρυθμό εξάπλωσης και την
κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Ο άνεμος συνεισφέρει στη συμπεριφορά του πυρός με τους
ακόλουθους τρόπους.
1. Ο άνεμος σηκώνει στάχτη και καύτρες και τη μεταφέρει μακριά από την κύρια
πυρκαγιά, δημιουργώντας καινούριες σημειακές εστίες πυρκαγιάς.
2. Ο άνεμος εφοδιάζει την πυρκαγιά με περισσότερο οξυγόνο, κάνοντάς τη να καίει με
μεγαλύτερη ένταση.
3. Ο άνεμος επηρεάζει την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
4. Ο άνεμος γέρνει τις φλόγες προς το μέρος της άκαυτης βλάστησης, επιταχύνοντας
τη ξήρανση και την ανάφλεξη της καύσιμης ύλης που βρίσκεται εκεί.
5. Ο άνεμος σηκώνει στάχτη και καύτρες και τη μεταφέρει μακριά από την κύρια
πυρκαγιά, δημιουργώντας καινούριες σημειακές εστίες πυρκαγιάς.

Σχήμα 2. Επίδραση ανέμου στις πυρκαγιές

Πηγή: https://goo.gl/S17oIm
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3.6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Χημεία Γ΄ Γυμνασίου για τη 2η διδακτική ώρα
Ø

2ηΔιδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: ........………..............………...........………………………….
Τάξη/Τμήμα: …..….., Ημερομηνίες: 1ηΔΩ….........…, 2ηΔΩ…............……, 3ηΔΩ……..........….
Μάθημα: Χημεία, Γ΄ Γυμνασίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)
4. Κεφάλαιο/Ενότητα: 1η Ενότητα:( 1. Τα οξέα, 2. Οι βάσεις, 3. Εξουδετέρωση)
5. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1) Θεοδωρόπουλος, Π., Παπαθεοφάνους, Π. &
Σιδέρη, Φ. Χημεία Γ΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)- (2) Παιδοδοντιατρική
εταιρεία Κύπρου. Τερηδόνα: Πώς δημιουργείται και πώς καταπολεμάται.
Διαθέσιμο στο: https://goo.gl/erxj4K. Ανασύρθηκε στις 05.01.2017.

6. Υπό διερεύνηση Ερώτηση/Θέμα: Ποιος ο ρόλος της οδοντόκρεμας στην
καταπολέμηση της τερηδόνας;
Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:
• Διαβάστε προσεκτικά το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας.
• Ανατρέξτε στο υλικό σας και επισημάνετε τα σημεία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε.
• Για τη διευκόλυνσή σας, σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω υποερωτήματα
(προφανώς αφορά την περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να δώσει
υποερωτήματα):
ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
(α). Αναφέρατε τα ονόματα τεσσάρων (4) οξέων και κατατάξτε τα με κριτήριο την
οξύτητά τους, έτσι όπως απαντώνται στη φύση ;
(β). Αναφέρατε τα ονόματα τεσσάρων (4) βάσεων και κατατάξτε τα με κριτήριο τη
βασικότητά τους, έτσι όπως απαντώνται στη φύση ;
(γ). Γράψτε τρία ζεύγη ουσιών (από αυτές των ερωτημάτων 1 και 2) που αντιδρούν
μεταξύ τους. Πώς ονομάζεται η αντίδραση αυτή;
(δ). Περιγράψτε με ένα διάγραμμα ροής τη διαδικασία παραγωγής οξέων στο στόμα.

45

45

(ε). Ποιος είναι ο ρόλος της οδοντόκρεμας κατά το βούρτσισμα των δοντιών; (βλ.
Συμπληρωματικό υλικό)

Β. Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το «Σχέδιο
Γραπτής Αναφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/01) ή β) δημιουργήστε μια Αναρτώμενη
Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/01), λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι/Ο2).
Καλή επιτυχία!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τερηδόνα: Πώς δημιουργείται και πώς καταπολεμάται
Είναι η τερηδόνα κληρονομική; Όχι
Σίγουρα η τερηδόνα δεν είναι κληρονομική νόσος γιατί δεν έχει υπεύθυνο γονίδιο για τη
μετάδοσή της.
Απλά τα μικρόβια της τερηδόνας μπορεί να μεταδοθούν (όχι να κληρονομηθούν) με
φυσικό τρόπο δια μέσου του σάλιου από το ένα άτομο στο άλλο και κυρίως από τη μάνα
στο παιδί προδιαθέτοντας έτσι το παιδί στην τερηδόνα.

Ο Μηχανισμός της Τερηδόνας
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•
•
•
•

•
•

•
•

1ος + 2ος Παράγοντας: Βακτήρια + Διατροφή
Αόρατοι μικροοργανισμοί ονομαζόμενοι βακτηρίδια ζούνε μέσα στο στόμα
συνεχώς.
Ορισμένα από αυτά τα βακτηρίδια σχηματίζουν ένα κολλώδες υλικό πάνω στα
δόντια το οποίο ονομάζεται μικροβιακή πλάκα.
Όταν τρώτε ή πίνετε κάτι που περιέχει ζάχαρη, τα βακτηρίδια της μικροβιακής
πλάκας, ενώνονται με τη ζάχαρη και σχηματίζουν τα οξέα.
Τα οξέα παραμένουν για 20 λεπτά στο σάλιο αφαιρώντας ασβέστιο από τα
δόντια. Μετά ξεπλένονται από το σάλιο και χάνονται ενώ το ασβέστιο
επιστρέφει πίσω στα δόντια.
Εάν δεν τρώτε συχνά ζάχαρη, τότε τα βακτηρίδια δεν μπορούν να σχηματίσουν
τόσα οξέα ώστε να διαλυθεί η αδαμαντίνη των δοντιών.
Εάν όμως, τσιμπολογάτε συνεχώς σε γλυκά, φρούτα (περιέχουν φρουκτόζη) και
γενικά σε ό,τι περιέχει κάποιο είδος ζάχαρης ή εάν πίνετε γουλιά-γουλιά
αναψυκτικά, ή χυμούς τότε παράγονται πολλά οξέα, πολλές φορές την ημέρα.
Η αυξημένη και συχνή παραγωγή οξέων οδηγεί σε σημαντική απώλεια
ασβεστίου από την επιφάνεια των δοντιών. Έτσι λοιπόν ξεκινά η τερηδόνα.
Πολλά και συνεχόμενα οξέα στο σάλιο καταστρέφουν τα δόντια σας.

- 3ος Παράγοντας: Ξενιστής
Αυτός ο παράγοντας αφορά στον εαυτό μας, που στην περίπτωση της πάθησης της
τερηδόνας είναι:
• H ανατομία και η σύνθεση των δοντιών μας: Δόντια με πολυσχιδείς και στενές
βαθιές αύλακες ή δόντια με κατασκευαστικές ανωμαλίες ή πυκνά και
συνωστισμένα δόντια αποτελούν παγίδες μικροβίων και κατακρατούν τροφές
αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για ανάπτυξη τερηδόνας.
• Επίσης, δόντια με φτωχή ποσότητα ασβεστίου στην επιφάνεια τους
προδιαθέτουν σε τερηδόνα.
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•

Ακόμη, η ροή του σάλιου και η ικανότητα αυτού να «διαλύει» τα οξέα δηλαδή
να ανεβάζει το pΗ στο στοματικό περιβάλλον είναι ένας από τους βασικότερους
ρυθμιστικούς παράγοντες για ανάπτυξη ή όχι τερηδόνας. Φτωχή ικανότητα του
σάλιου να ουδετεροποιεί τα οξέα δηλαδή να ανεβάζει το pH ή χαμηλή ροή
αυτού, προδιαθέτει σε τερηδόνα (υπάρχουν ειδικά τεστ που εξετάζουν το είδος
του σάλιου).

Παιδοδοντιατρική εταιρεία Κύπρου. Διαθέσιμο στο: https://goo.gl/erxj4K. Ανασύρθηκε
στις 05/01/2017.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Δ.Ε.) ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
(ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Π.Δ. 46/2016)
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Οδηγίες για την εκπόνηση της Δημιουργικής Εργασίας (Δ.Ε.) στο Λύκειο
(άρθρο 8 του Π.Δ. 46/2016)

Α. Γενική Περιγραφή
1. Σκοπός

Η Δημιουργική Εργασία (Δ.Ε.) έχει
συνθετικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην
ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας
και
γενικότερα
στην
καλλιέργεια
ερευνητικού πνεύματος του μαθητή. Ο
σκοπός αυτός υπηρετείται τόσο με την
αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές
πηγές και πόρους, όσο και με την τελική
σύνθεση των στοιχείων αυτών. Με αυτήν
την έννοια, δίνεται έμφαση περισσότερο
στη διαδικασία εκπόνησης της Δ.Ε., και
λιγότερο στην εξαντλητική διερεύνηση του
υπό μελέτη θέματος από την πλευρά των
μαθητών. Επιπρόσθετα, η Δ.Ε. συνδέεται
αναπόσπαστα με τη διδακτική-μαθησιακή
διαδικασία,
καθώς
οδηγεί
στην
εμβάθυνση στη διδακτέα ύλη ενός
μαθήματος και δίνει τη δυνατότητα για
μία πιο αναλυτική πραγμάτευσή της,
εστιασμένη επιλεκτικά σε ένα θέμα.

Ειδικότερα,
προκειμένου
να
διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της
διαδικασίας, όπως περιγράφεται στη
συνέχεια, προτείνεται η οργάνωση των
θεμάτων των Δ.Ε. να εντάσσεται στους
ακόλουθους δύο Θεματικούς Πυλώνες για
καθεμιά από τις τάξεις Α΄ και Β΄:
Θεματικός Πυλώνας Ι - Ανθρωπιστικές
Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και
Καλλιτεχνική Παιδεία,
Θεματικός Πυλώνας ΙΙ Επιστήμες,
Μαθηματικά
Πληροφορική.

Φυσικές
και

2. Μορφή

Β. Οργάνωση

Οι Δημιουργικές Εργασίες αφορούν
μόνο στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα
και δύνανται να είναι ομαδικές ή
ατομικές. Ως προς τη μορφή τους, μπορεί
να είναι μικρές πραγματείες ή συλλογές ή
κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Σε
κάθε περίπτωση, η σύνθεσή τους είναι
κάθε φορά ανάλογη του διατιθέμενου
χρόνου, των ενδιαφερόντων και των
ικανοτήτων των μαθητών.

1. Αριθμός Δημιουργικών Εργασιών ανά
μαθητή και ανά Εκπαιδευτικό

3. Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες

Τα θέματα των δημιουργικών εργασιών
δίνονται από τους διδάσκοντες στους
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μαθητές ή προτείνονται από τους μαθητές
και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες.
Κάθε
Δ.Ε.
αναφέρεται
σε
ένα
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ
μπορεί
να
καλύπτει
και
άλλα,
προσλαμβάνοντας έτσι, σε ορισμένες
περιπτώσεις, διαθεματικό-διεπιστημονικό
χαρακτήρα.
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ και της
Β΄ τάξης εκπονούν υποχρεωτικά μία Δ.Ε.,
ενώ οι μαθητές της Γ΄ τάξης προαιρετικά.
Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών
που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να
παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο,
δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος των
δέκα (10), εκτός αν ο αριθμός των
μαθητών που εκδηλώνουν σχετικό
ενδιαφέρον είναι μικρότερος. Σε κάθε
περίπτωση, η τελική διευθέτηση της

κατανομής του αριθμού των Δ.Ε. στους
εκπαιδευτικούς εναπόκειται στον Σύλλογο
των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.
(βλ. κατωτέρω υπό Β αριθ. 2).
2. Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων Δ.Ε. (άρ. 8
παρ. 2α) εδ. γ και παρ. 5 εδ. β-ε)

Για τις υποχρεωτικές Δημιουργικές
Εργασίες της Α΄ και της Β΄ τάξης γίνεται
δήλωση των μαθητών στον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό κάθε τμήματος, στην οποία
αναγράφεται το μάθημα στο οποίο
επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία,
καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως
εναλλακτικές δυνατότητες. Από τον
Σύλλογο Διδασκόντων ορίζονται δύο
εκπαιδευτικοί ως Γενικοί Υπεύθυνοι
ολόκληρης της διαδικασίας για κάθε τάξη,
οι οποίοι ομαδοποιούν τις προτιμήσεις
των μαθητών ανά εκπαιδευτικό και ανά
μάθημα και τις εντάσσουν στους δύο
Θεματικούς Πυλώνες (βλ. Παράρτημα IVΠίνακας 1). Ο Σύλλογος Διδασκόντων
επικυρώνει την ομαδοποίηση αυτή και,
στην περίπτωση που ορισμένα γνωστικά
αντικείμενα συγκεντρώνουν μεγαλύτερο
αριθμό μαθητών από αυτόν που μπορούν
να
εποπτεύσουν
οι
διδάσκοντες,
κατανέμει τους μαθητές με κριτήριο τις
εναλλακτικές προτιμήσεις τους και την
καλύτερη δυνατή εποπτεία των Δ.Ε..
Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, κάθε
εκπαιδευτικός καταρτίζει έναν πίνακα για
τα μαθήματα που διδάσκει, στην οποία
αναγράφονται τα ονόματα των μαθητών
τις εργασίες των οποίων θα εποπτεύσει
(βλ. Παράρτημα IV-Πίνακας 2).
Σε σύντομο χρόνο μετά τη συνεδρίαση,
οι εκπαιδευτικοί προτείνουν θέματα
στους μαθητές, με βάση την ύλη που θα
έχει διδαχθεί μέχρι και την ημερομηνία
εκπόνησης των Δ.Ε., και οι μαθητές
επιλέγουν. Στη συνέχεια δίνουν στους

μαθητές το «Σχέδιο της Δ.Ε. του
Εκπαιδευτικού» για το θέμα που έχουν
επιλέξει, το οποίο περιλαμβάνει τον
σκοπό, τα προσδοκώμενα μαθησιακά
αποτελέσματα, ενδεικτικές πηγές, τις
κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων κ.ά.
(βλ. Παράρτημα V-Υπόδειγμα Ι).
3. Προετοιμασία

Με
απόφαση
του
Συλλόγου
Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας
επιλέγονται δύο ημέρες μέσα στο σχολικό
έτος, κατά προτίμηση στην αρχή του
δεύτερου τετραμήνου, οι οποίες απέχουν
μεταξύ τους από μία έως τρεις εβδομάδες.
Οι
ημέρες
αυτές
αφιερώνονται
αποκλειστικά στην προπαρασκευή (1η
ημέρα) και στη σύνθεση (2η ημέρα) της
Δ.Ε.
Ανακατανομή μαθητών στα τμήματα κατά
τάξη

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που
έχει γίνει από τον Σύλλογο Διδασκόντων,
με βάση τους δύο Θεματικούς Πυλώνες
και
τους
παρόντες
κατά
ημέρα
διδάσκοντες, οι εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές τους ανακατανέμονται σε
«μικτά» τμήματα ως εξής:
Αφού ληφθούν παρουσίες κατά τμήμα,
οι
μαθητές
ανακατανέμονται
στις
αίθουσες, ανάλογα με το μάθημα και τον
Πυλώνα
που
έχουν
επιλέξει.
Δημιουργούνται έτσι «μικτά» τμήματα
μαθητών ανά τάξη, τα οποία όμως δεν
υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση
αριθμητικά τη νόμιμη σύνθεση των
τμημάτων του Λυκείου.
Εκπαιδευτικοί

Από
τον
Σύλλογο
Διδασκόντων
λαμβάνεται μέριμνα ώστε τις δύο ημέρες
που θα προταθούν για την εκπόνηση των
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Δ.Ε. να είναι παρόντες όλοι οι
εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις τάξεις
Α΄ και Β΄, και σε κάθε περίπτωση,
τουλάχιστον για μία ημέρα, όλοι όσοι
αναλαμβάνουν Δ.Ε.
Για το ενδεχόμενο της απουσίας
ορισμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι
συμπληρώνουν ωράριο σε άλλες σχολικές
μονάδες, με τη συνεργασία όλων των
μελών του Συλλόγου Διδασκόντων,
προβλέπεται ο καλύτερος δυνατός τρόπος
οργάνωσης
της
εργασίας
και
καθοδήγησης των μαθητών.
Ρύθμιση Ωρολόγιο Προγράμματος

Κατά τις δύο ημέρες εκπόνησης των Δ.Ε.
αναπροσαρμόζεται
το
ωρολόγιο
πρόγραμμα των τάξεων Α΄ και Β΄, χωρίς να
διαταράσσεται το ωρολόγιο πρόγραμμα
της Γ΄ τάξης, και πάντως όχι ως προς τον
αριθμό των διδακτικών ωρών των
εκπαιδευτικών, παρά μόνο ως προς την
κατανομή τους κατά τη διάρκεια της
ημέρας.
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των
Δ.Ε., οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη
Γ΄ τάξη είτε δεν εμπλέκονται καθόλου στη
Δ.Ε., γιατί δεν διδάσκουν στις τάξεις Α΄ και
Β΄, είτε, αν εμπλέκονται, συμμετέχουν στη
διαδικασία, σύμφωνα πάντοτε με το
ημερήσιο διδακτικό τους ωράριο.
Γ. Εκπόνηση

ομάδες

Οι μαθητές/-τριες φέρνουν μαζί τους το
«Σχέδιο Δ.Ε. του εκπαιδευτικού» που τους
έχει διανεμηθεί (βλ. Β, 2. Διαδικασία
Επιλογής Θεμάτων Δ.Ε.) καθώς και
συμπληρωματικό υλικό που έχουν
αναζητήσει οι ίδιοι ή/και τους έχει
διαθέσει ο εκπαιδευτικός και το οποίο
μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκπόνηση
της Δ.Ε.
Ο εκπαιδευτικός που παρίσταται την
πρώτη διδακτική ώρα στην αίθουσα δίνει
στους/στις μαθητές-τριες/Ομάδες το
«Σχέδιο της Δ.Ε. του/της Μαθητή/τριας/Ομάδας» (βλ. Παράρτημα VΥπόδειγμα ΙΙ). Οι μαθητές συνεργάζονται
και επεξεργάζονται το υλικό που έχουν
αναζητήσει οι ίδιοι, καθώς και αυτό που
τους έχει χορηγήσει ο Εκπαιδευτικός. Την
τελευταία
διδακτική
ώρα
γίνεται
συζήτηση-ανατροφοδότηση μεταξύ των
μαθητών της αίθουσας.
Με το πέρας της πρώτης ημέρας οι
μαθητές θα έχουν ολοκληρώσει την
αναζήτηση, ταξινόμηση και επεξεργασία
του υλικού τους και θα έχουν
συμπληρώσει το «Σχέδιο της Δ.Ε. του
Μαθητή/-τριας/Ομάδας» που αφορά στην
1η μέρα, το οποίο θα παραδώσουν στον
εκπαιδευτικό της αίθουσας, για να το
ολοκληρώσουν κατά τη δεύτερη ημέρα
της σύνθεσης της εργασίας τους.

Η διαδικασία της εκπόνησης των Δ.Ε. θα
διαρκέσει δύο ημέρες.

Ενδεικτική κατανομή 7ωρου 1 ημέρας

1η Ημέρα: Προπαρασκευή (7ωρου)

•
•

Σύμφωνα
με
το
τροποποιημένο
ωρολόγιο πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί
μπαίνουν
στα
«μικτά»
τμήματα,
εποπτεύουν το σύνολο του τμήματος και
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υποστηρίζουν/συντονίζουν τις
εργασίας των μαθητών τους.
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ης

•

Απουσίες στην τάξη
Κατανομή στις αίθουσες ανά πυλώνα και
τάξη (Μεικτά τμήματα)
Ο εκπαιδευτικός κάθε ώρας με τις
καταστάσεις παίρνει απουσίες. (Στο τέλος
της ημέρας ο υπεύθυνος κάθε τμήματος
θα καταχωρήσει τις απουσίες).

•

•

•

•

•

•

ης

Ο εκπαιδευτικός της 1 ΔΩ δίνει στους
μαθητές το «Σχέδιο υποβολής της Δ.Ε.
του/της μαθητή/-τριας/Ομάδας» (κάθε
μαθητής/-τρια έχει το δικό του «Σχέδιο»).
Συζήτηση
στην
ομάδα
των
διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης
(Διάρκεια: 1-1,5 ΔΩ).
Συμπλήρωση των στοιχείων του/της
μαθητή/-τριας και της ταυτότητας της
εργασίας (Διάρκεια: 0,5 ΔΩ).
Ανάγνωση και κατανόηση του υλικού
(βιβλίου και συμπληρωματικού υλικού)
(Διάρκεια: 1 ΔΩ).
Περίληψη,
συσχέτιση
σκοπού
και
κειμένων, σημειώσεις για τις καινούργιες
έννοιες,
πρώτα
συμπεράσματα,
καταληκτικές ιδέες (Διάρκεια: 3 ΔΩ).
Οι μαθητές αποφασίζουν το είδος του
παραδοτέου (Διάρκεια: 1 ΔΩ).

με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το
κάθε Λύκειο.
ης

Ενδεικτική κατανομή 7ωρου 2 ημέρας
•
•
•

•

•

2η Ημέρα: Σύνθεση - Παρουσίαση (7ωρου)

Οι μαθητές λαμβάνουν το «Σχέδιο Δ.Ε.
του/της Μαθητή/-τριας/Ομά» που είχαν
συμπληρώσει την 1η ημέρα, συνεχίζουν
την εργασία τους, συνεργάζονται μεταξύ
τους
και
με
τους
διδάσκοντες,
ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες που
τους
έχουν
δοθεί,
προκειμένου,
αξιοποιώντας το ερευνητικό υλικό το
οποίο έχει επιλεγεί και ταξινομηθεί, να το
συνθέσουν και να συντάξουν μια
πραγματεία, να κατασκευάσουν ένα
τέχνημα,
να
φιλοτεχνήσουν
μια
καλλιτεχνική εργασία ή να δημιουργήσουν
μια συλλογή.
Στο τέλος της δεύτερης ημέρας
διατίθεται 1-1,5 διδακτική ώρα, ανάλογα
με τον αριθμό των εργασιών, ώστε οι
μαθητές να παρουσιάσουν τις εργασίες
τους στην τάξη. Εναλλακτικά, εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα, η παρουσίαση
μπορεί να γίνεται σε ειδική εκδήλωση
κατά τάξη ή κατά σχολείο, η οποία
αποφασίζεται από τον Σύλλογο των
Διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορούν
επίσης να δημοσιεύονται (σε περίληψη ή
σε πλήρη μορφή) ή να δημοσιοποιούνται

•

•

•
•

Απουσίες στην τάξη
Κατανομή στις αίθουσες ανά πυλώνα και
τάξη (Μεικτά τμήματα)
Ο εκπαιδευτικός κάθε ώρας με τις
καταστάσεις παίρνει απουσίες. (Στο τέλος
της ημέρας ο υπεύθυνος κάθε τμήματος
θα καταχωρήσει τις απουσίες).
Ο εκπαιδευτικός της 1ης ώρας χορηγεί το
«Σχέδιο υποβολής Δ.Ε. του/της μαθητή/τριας/Ομάδας» που είχε ξεκινήσει τη
η
συμπλήρωσή του κατά την 1 ημέρα της
Δ.Ε.
Οι μαθητές αξιολογούν εκ νέου το υλικό
τους. Επανεξετάζουν τα συμπεράσματά
τους. Καταγράφουν το τελικό τους
πόρισμα, καθώς και τις ιδέες τους
(διάρκεια: 2 ώρες)
Οι μαθητές περιγράφουν την ιδέα τους.
Αποφασίζουν το μέρος του υλικού που θα
χρησιμοποιήσουν.
Συγγράφουν
τις
αναφορές τους (διάρκεια: 1,5 ώρα).
Αποφασίζουν οριστικά το είδος του
παραδοτέου.
Διαβάζουν
τους
πλαγιότιτλους και το συμπέρασμα
(διάρκεια: 0,5 ώρα).
Διαμόρφωση παραδοτέου και αναφοράς
(διάρκεια: 2 ώρες).
Παρουσίαση (διάρκεια: 1 -1,5 ώρα).

Δ. Αξιολόγηση
Θετική συνεκτίμηση και ένταξη στον φάκελο
εκπαιδευτικών
επιδόσεων
και
δραστηριοτήτων του μαθητή

Οι υποχρεωτικές δημιουργικές εργασίες
βαθμολογούνται
από
τον
οικείο
διδάσκοντα και συνεκτιμώνται μόνο
θετικά στην αξιολόγηση της επίδοσης του
μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα, για το
τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται. Αν
μία δημιουργική εργασία καλύπτει και
άλλα συγγενή μαθήματα που διδάσκονται
από τον ίδιο καθηγητή ή άλλους
καθηγητές, η εργασία λαμβάνεται υπόψη
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κατά την αξιολόγηση του μαθητή και στα
μαθήματα αυτά και βαθμολογείται μετά
από
συνεργασία
των
οικείων
διδασκόντων.
Εάν
πρόκειται
για
συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται
υπόψη το ίδιο για όλους τους μαθητές
που συμμετείχαν σε αυτή. Γενικότερα, η
αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά
με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων
(βλ. Παράρτημα V-Υπόδειγμα Ι). Οι
πίνακες
του
Παραρτήματος
είναι
ενδεικτικοί, αναφέρονται είτε σε ομαδική,
είτε σε ατομική Δημιουργική Εργασία και,
πάντως, υπηρετούν την αναγκαιότητα της
παρώθησης των μαθητών/-τριών προς τη
βέλτιστη διαμόρφωση της παραδοτέας
εργασίας τους.
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Αντίγραφο
όλων
των
εργασιών
τοποθετείται στον φάκελο εκπαιδευτικών
επιδόσεων και δραστηριοτήτων του
μαθητή, εάν αυτός υπάρχει, και όπου δεν
υπάρχει ενημερώνονται με ευθύνη του
κεκπαιδευτικου που παρακολουθεί την
εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο ίδιο
τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή
δραστηριότητα του κάθε μαθητή.
Επισημαίνεται ότι η προταθείσα κατά την
τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-17
διαδικασία εκπόνησης των Δ.Ε. πρόκειται
να αποτιμηθεί συνολικά από το ΙΕΠ μετά
την ολοκλήρωσή της, προκειμένου να
γίνουν, εφόσον χρειαστεί, οι απαραίτητες
αναπροσαρμογές και βελτιώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:
ΤΑΞΗ Α΄
Πίνακας 01: Δήλωσης Μαθημάτων Δημιουργικών Εργασιών (Δ.Ε.)
κατά Θεματικό Πυλώνα και Γνωστικό Αντικείμενο
Πίνακας 02: Επιλογής Θεμάτων Δημιουργικών Εργασιών (Δ.Ε.)
κατά Θεματικό Πυλώνα και Γνωστικό Αντικείμενο
ΤΑΞΗ Β΄
Πίνακας 01: Δήλωσης Μαθημάτων Δημιουργικών Εργασιών (Δ.Ε.)
κατά Θεματικό Πυλώνα και Γνωστικό Αντικείμενο
Πίνακας 02: Επιλογής Θεμάτων Δημιουργικών Εργασιών (Δ.Ε.)
κατά Θεματικό Πυλώνα και Γνωστικό Αντικείμενο
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Τάξη Α΄ (πίνακας 1 και 2)

Πίνακας 1

Πίνακες Δήλωσης Μαθημάτων Δημιουργικών Εργασιών (ΔΕ) κατά Θεματικό Πυλώνα
και Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμογές Πληροφορικής

Βιολογία

Χημεία

Φυσική

Γεωμετρία

Άλγεβρα

Καλλιτεχνική Παιδεία

Ξένη Γλώσσα

Μαθητές

Πολιτική Παιδεία

Γνωστικά Αντικείμενα

Ιστορία

Γνωστικά Αντικείμενα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Τμήμα Α1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Θεματικός Πυλώνας 2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και γραμματεία

Θεματικός Πυλώνας 1

Θρησκευτικά

ΤΑΞΗ Α΄

Γεωογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Πίνακας 1: Δήλωση μαθημάτων από τους/τις μαθητές/-τριες (Κάθε μαθητής/-τρια δηλώνει 3 επιλογές κάτω από
τα αντίστοιχα μαθήματα με ιεραρχική προτίμηση: 1η προτίμηση, 2η προτίμηση, 3η προτίμηση)

Πίνακας 2
ΤΑΞΗ Α΄
Πίνακας Επιλογής Θεμάτων Δημιουργικών Εργασιών (ΔΕ) κατά Θεματικό Πυλώνα και Γνωστικό Αντικείμενο
Πίνακας 2: Επιλογή Θεμάτων από τους/τις μαθητές/-τριες

Μαθητές/-τριες Τμήμα

Θεματικός Πυλώνας 1
Γνωστικό Αντικείμενο: π.χ. Πολιτική Παιδεία
Εκπαιδευτικός: …………………
Θέματα Δημιουργικών Εργασιών
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Τάξη Β΄ (πίνακας 1 και 2)
Πίνακας 1

ΤΑΞΗ Β΄
Πίνακες Δήλωσης Μαθημάτων Δημιουργικών Εργασιών (ΔΕ) κατά Θεματικό Πυλώνα και
Γνωστικό Αντικείμενο
Πίνακας 1: Δήλωση μαθημάτων από τους/τις μαθητές/-τριες (Κάθε μαθητής/-τρια δηλώνει 3 επιλογές κάτω από
τα αντίστοιχα μαθήματα με ιεραρχική προτίμηση: 1η προτίμηση, 2η προτίμηση, 3η προτίμηση)

Μαθητές

Πίνακας 2
ΤΑΞΗ Β΄
Πίνακας Επιλογής Θεμάτων Δημιουργικών Εργασιών (ΔΕ) κατά Θεματικό Πυλώνα και
Γνωστικό Αντικείμενο
Πίνακας 2: Επιλογή Θεμάτων από τους/τις μαθητές/-τριες

Μαθητές/-τριες Τμήμα
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Θεματικός Πυλώνας 1
Γνωστικό Αντικείμενο: π.χ. Μαθηματικά
Εκπαιδευτικός: …………………
Θέματα Δημιουργικών Εργασιών

Μαθηματικά ΘΣ

Φυσική ΘΣ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Βιολογία

Χημεία

Φυσική

Γεωμετρία

Άλγεβρα

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών ΑΣ

Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΑΣ

Θεματικός Πυλώνας 2
Γνωστικά Αντικείμενα
Φιλοσοφία

Ξένη Γλώσσα

Πολιτική Παιδεία

Ιστορία

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Θεματικός Πυλώνας 1
Γνωστικά Αντικείμενα
Θρησκευτικά

ΤΑΞΗ Β΄
Τμήμα Β1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι:
Σχέδιο υποβολής Δημιουργικής Εργασίας
(Εκπαιδευτικού)
YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ:
Σχέδιο υποβολής Δημιουργικής Εργασίας
(Μαθητή/-τριας/Ομάδας)
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο υποβολής Δημιουργικές Εργασίας (Εκπαιδευτικού)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ

1
2
3
…
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ
………………………………………………………………………………………………………………...........………
1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
………………………………………………………………………………………………………...........………………
1.3 ΣΚΟΠΟΣ
…………………………………………………………………………………………………………...........……………
1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ
…………………………………………………………………………………………………...........……………………
1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
…………………………………………………………………………………………………...........……………………
1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
……………………………………………………………………………………………….........……………………
2. Βιβλιογραφία:
1.
2.
3
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3.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων: (α). ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πώς συνεργάστηκαν;

ΛΙΓΟ: Δεν κατάφεραν
να συζητήσουν τις
απόψεις τους, επίσης
κατέγραψαν μία
άποψη κατά
πλειοψηφία.

ΜΕΤΡΙΑ: Δεν κατάφεραν
να συνθέσουν απόψεις,
αν και συζήτησαν γι
αυτές, επίσης
συμφώνησαν να
εκθέσουν όλες τις
απόψεις.

ΚΑΛΑ: Συζητήθηκαν οι απόψεις
όλων, με καλά επιχειρήματα,
αλλά δεν συμφώνησαν σε μία,
οπότε κατέγραψαν την άποψη
που πλειοψήφησε.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Συζήτησαν
όλες τις απόψεις και
συνέθεσαν μερικές από
αυτές ή όλες, ώστε να
εκφέρουν κοινή άποψη.

ΑΛΛΟ: (τι;)

Ποιοι ακούστηκαν;

ΕΝΑΣ: Δεν έφεραν οι
πιο πολλοί υλικό,
ούτε εξέφρασαν
άποψη, επίσης δεν
εργάστηκαν όλοι με
ζήλο και κάλυψαν οι
υπόλοιποι τα κενά.

ΛΙΓΟΙ: Οι απόψεις που
συζητήθηκαν
εκφράστηκαν μόνον από
κάποιους, οι οποίοι και
αποφάσισαν τελικά τι θα
καταγραφεί.

ΟΧΙ ΟΛΟΙ: Κάποιοι εξέφρασαν
τις απόψεις τους, αλλά τελικά
έγινε διάλογος για αυτές και
συναποφάσισαν, επίσης όλοι
εξέφρασαν άποψη, αλλά τελικά
υπερίσχυσε η καλύτερα
τεκμηριωμένη.

ΟΛΟΙ: Όλοι είχαν να πουν
κάτι για ό,τι ανέλαβαν,
οπότε χρειάστηκε να
συνθέσουν σε μια εργασία
πολλές απόψεις.

ΑΛΛΟ: (τι;)

3.

Συνέβαλαν όλοι στον
εμπλουτισμό της ομαδικής
εργασίας;

ΛΙΓΟ: Κανένας δεν
έφερε υλικό επιπλέον
όσων τους δόθηκαν,
επίσης
επεξεργάστηκαν όλοι
το υλικό που τους
δόθηκε εξ’ αρχής.

ΜΕΤΡΙΑ: Κάποιοι έφεραν
νέο υλικό και κάποιοι όχι
επίσης δεν έφεραν όλοι
νέο υλικό, αλλά
δούλεψαν όλοι μαζί για
να είναι πλήρης η
εργασία τους.

ΚΑΛΑ: Όλοι έφεραν υλικό
επιπλέον όσου είχαν λάβει, αλλά
δεν αξιολογήθηκε όλο το υλικό
ως σημαντικό, επίσης μοίρασαν
το προς μελέτη υλικό, αλλά
κάποια στοιχεία δεν
αξιολογήθηκαν θετικά και
διερεύνησαν ξανά την πιθανή
βιβλιογραφία.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλοι έφεραν
νέο υλικό, για ό,τι είχαν
αναλάβει και το συνέθεσαν
στο τελικό παραδοτέο.

ΑΛΛΟ: (τι;)

4.

Συνέπεια ως προς τις
υποχρεώσεις τους στη
συνεισφορά υλικών ;

ΛΙΓΟ: Κανένας δεν
έφερε ή ελάχιστοι
έφεραν τα υλικά που
συμφωνήθηκαν.

ΜΕΤΡΙΑ: Κάποιοι έφεραν
τα υλικά που
συμφωνήθηκαν αλλά όχι
όλοι.

ΚΑΛΑ: Κάποιοι δεν έφεραν υλικά
αλλά καλύφθηκαν από κάποιους
άλλους που έφεραν.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλοι έφεραν
τα υλικά που
συμφωνήθηκαν.

ΑΛΛΟ: (τι:)

ΛΙΓΟ: Κάποια
απαιτούμενα
στοιχεία λείπουν.

ΜΕΤΡΙΑ: Κάποια
απαιτούμενα στοιχεία
λείπουν αλλά υπάρχουν
κάποια πρόσθετα
στοιχεία (π.χ. κάποιες
σκέψεις).

ΚΑΛΑ: Όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία υπάρχουν ή ένα
απαιτούμενο στοιχείο λείπει
αλλά έχουν τεθεί πρόσθετα
στοιχεία (π.χ. κάποιες σκέψεις).

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία
υπάρχουν και έχουν τεθεί
πρόσθετα στοιχεία (π.χ.
κάποιες σκέψεις).

ΑΛΛΟ: (τι;)

1.

2.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΔΟΜΗ

5.

Συστατικά στοιχεία της
καταγραφής της έρευνας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ερευνητικό
ερώτημα/σκοπός &
σύνδεσή του με το πλαίσιο

ΛΙΓΟ: Ο σκοπός του
ερωτήματος που πρέπει να
απαντηθεί στο σχέδιο είναι
λανθασμένος ή άσχετος.

ΜΕΤΡΙΑ: Ο σκοπός του
ερωτήματος που πρέπει
να απαντηθεί στο σχέδιο
εν μέρει αναγνωρίζεται
και δηλώνεται με κάπως
ασαφή τρόπο.

ΚΑΛΑ: Ο σκοπός του ερωτήματος
που πρέπει να απαντηθεί στο
σχέδιο αναγνωρίζεται αλλά η
σύνδεσή του με το πλαίσιο είναι
κάπως ασαφής.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Ο σκοπός του
ερωτήματος που πρέπει να
απαντηθεί στο σχέδιο
αναγνωρίζεται και
δηλώνεται σαφώς η
σύνδεσή του με το πλαίσιο.

ΑΛΛΟ: (τι:)

7.

Βιβλιογραφικές αναφορές
στο ερευνητικό ερώτημα

ΛΙΓΟ: Δεν αναφέρονται
βιβλιογραφικές αναφορές
σχετικές με το ερευνητικό
ερώτημα, απλώς αυτό
περιγράφεται.

ΜΕΤΡΙΑ: Αναφέρονται
λίγες αλλά όχι επαρκείς
βιβλιογραφικές
αναφορές σχετικές με το
ερευνητικό ερώτημα.

ΚΑΛΑ: Αναφέρονται οι
περισσότερες βιβλιογραφικές
αναφορές που σχετίζονται με το
ερευνητικό ερώτημα.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Αναφέρονται
όλες οι βιβλιογραφικές
αναφορές που σχετίζονται
με το ερευνητικό ερώτημα.

ΑΛΛΟ: (τι;)

8.

Περιγραφή των
ερευνητικών διαδικασιών
που ακολουθήθηκαν

ΛΙΓΟ: Οι διαδικασίες δεν
καταχωρίζουν με ακρίβεια
τα βήματα.

ΜΕΤΡΙΑ: Οι διαδικασίες
καταχωρίζονται, αλλά
δεν είναι σε λογική σειρά
ή είναι δύσκολο να τις
ακολουθήσει κανείς.

ΚΑΛΑ: Οι διαδικασίες
καταχωρίζονται με λογική σειρά,
αλλά τα βήματα δεν αποτελούν
ολοκληρωμένες προτάσεις.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Οι
διαδικασίες
καταχωρίζονται με σαφή
βήματα. Κάθε βήμα
αποτελεί μια
ολοκληρωμένη πρόταση.

ΑΛΛΟ: (τι;)

ΜΕΤΡΙΑ: Τα
συμπεράσματα
περιγράφουν σε κάποιο
βαθμό τις πληροφορίες
που αποκτώνται χωρίς να
αναφέρονται ρητά στην
απάντηση του
ερευνητικού
ερωτήματος.

ΚΑΛΑ: Τα συμπεράσματα
περιγράφουν τις πληροφορίες
που αποκτώνται ή Τα
συμπεράσματα περιγράφουν σε
κάποιο βαθμό τις πληροφορίες
που αποκτώνται χωρίς να
αναφέρονται ρητά στην
απάντηση του ερευνητικού
ερωτήματος, αλλά δηλώνεται η
καινοτομία και πρωτοβουλία στη
συγγραφή με
προτάσεις/γενικεύσεις του
συμπεράσματος.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Τα
συμπεράσματα
περιγράφουν τις δεξιότητες
που αποκτώνται και τις
πληροφορίες που
αποκτώνται ή Τα
συμπεράσματα
περιγράφουν τις
πληροφορίες που
αποκτήθηκαν και τις
επεκτείνουν ως προς την
εφαρμογή τους πέραν του
ειδικού
αντικειμένου/ερωτήματος.

ΑΛΛΟ: (τι;)

6.
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9.

Συμπεράσματα

ΛΙΓΟ: Δεν γράφτηκαν
συμπεράσματα αλλά μια
σύντομη ανακεφαλαίωση.

10.

Γενική εικόνα της
παραδοτέας αναφοράς

Ορθή επιλογή κειμενικών μορφών, παράγραφοι, επιμέρους τίτλοι, ορθή χρήση όρων, εννοιών και συμβόλων.

62

4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων: (β). ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ

1.

Συμβολή στον εμπλουτισμό της
εργασίας;

ΛΙΓΟ: Δεν έφερε υλικό
επιπλέον όσων έδωσε
ο/η διδάσκων/ουσα
επίσης επεξεργάστηκε
τυπικά το υλικό που
δόθηκε εξ’ αρχής.

2.

Συνέπεια στις υποχρεώσεις ως προς
τη συνεισφορά υλικών ;

ΛΙΓΟ: Δεν έφερε τα
υλικά που
συμφωνήθηκαν.

ΜΕΤΡΙΑ: Έφερε τα
υλικά που
συμφωνήθηκαν αλλά
όχι όλα.

ΚΑΛΑ: Έφερε υλικό
επιπλέον όσου είχε
λάβει, αλλά δεν
αξιολογήθηκε όλο το
υλικό ως σημαντικό
επίσης διερεύνησε νέο
υλικό, αλλά κάποια
στοιχεία δεν
αξιολογήθηκαν καλά και
διερεύνησε ξανά την
πιθανή βιβλιογραφία τη
η
2 ημέρα.
ΚΑΛΑ: Δεν έφερε όλα τα
υλικά, αλλά φρόντισε να
καλύψει το έλλειμμα
δημιουργικά.

ΛΙΓΟ: Κάποια
απαιτούμενα στοιχεία
λείπουν.

ΜΕΤΡΙΑ: Κάποια
απαιτούμενα
στοιχεία λείπουν
αλλά υπάρχουν
κάποια πρόσθετα
στοιχεία (π.χ. κάποιες
σκέψεις).

ΛΙΓΟ: Ο σκοπός του
ερωτήματος που πρέπει
να απαντηθεί στο
σχέδιο είναι
λανθασμένος ή
άσχετος.

ΜΕΤΡΙΑ: Ο σκοπός
του ερωτήματος που
πρέπει να απαντηθεί
στο σχέδιο εν μέρει
αναγνωρίζεται και
δηλώνεται με κάπως
ασαφή τρόπο.

ΜΕΤΡΙΑ: Έφερε νέο
υλικό που τελικά δεν
επεξεργάστηκε, αλλά
δούλεψε τυπικά με το
υλικό που
χορηγήθηκε επίσης
δεν έφερε νέο υλικό,
αλλά δούλεψε
εποικοδομητικά για
να είναι πλήρης η
εργασία.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Έφερε νέο
υλικό και το συνέθεσε στο
τελικό παραδοτέο.

ΑΛΛΟ: (τι;)

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Έφερε όλα τα
υλικά που
συμφωνήθηκαν.

ΑΛΛΟ: (τι;)

ΚΑΛΑ: Όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία
υπάρχουν ή ένα
απαιτούμενο στοιχείο
λείπει ,αλλά έχουν τεθεί
πρόσθετα στοιχεία (π.χ.
κάποιες σκέψεις).

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία
υπάρχουν και έχουν τεθεί
πρόσθετα στοιχεία (π.χ.
κάποιες σκέψεις).

ΑΛΛΟ: (τι;)

ΚΑΛΑ: Ο σκοπός του
ερωτήματος που πρέπει
να απαντηθεί στο σχέδιο
αναγνωρίζεται αλλά η
σύνδεσή του με το
πλαίσιο είναι κάπως
ασαφής.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Ο σκοπός του
ερωτήματος που πρέπει
να απαντηθεί στο σχέδιο
αναγνωρίζεται και
δηλώνεται σαφώς, η
σύνδεσή του με το
πλαίσιο.

ΑΛΛΟ: (τι:)

ΔΟΜΗ

3.

Συστατικά στοιχεία της
καταγραφής της έρευνας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

4.

Ερευνητικό
ερώτημα/σκοπός/σύνδεσή του με
το πλαίσιο
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5.

6.
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Βιβλιογραφικές αναφορές στο
ερευνητικό ερώτημα

Περιγραφή των ερευνητικών
διαδικασιών που ακολουθήθηκαν

ΛΙΓΟ: Δεν αναφέρονται
βιβλιογραφικές
αναφορές σχετικές με
το ερευνητικό ερώτημα,
απλά αυτό
περιγράφεται.

ΜΕΤΡΙΑ:
Αναφέρονται λίγες
αλλά όχι επαρκείς
βιβλιογραφικές
αναφορές σχετικές
με το ερώτημα.

ΚΑΛΑ: Αναφέρονται οι
περισσότερες
βιβλιογραφικές
αναφορές που
σχετίζονται με το
ερευνητικό ερώτημα.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Αναφέρονται
όλες οι βιβλιογραφικές
αναφορές που σχετίζονται
με το ερευνητικό
ερώτημα.

ΑΛΛΟ: (τι;)

ΛΙΓΟ: Οι διαδικασίες
δεν καταχωρίζουν με
ακρίβεια τα βήματα.

ΜΕΤΡΙΑ: Οι
διαδικασίες
καταχωρίζονται αλλά
δεν είναι σε λογική
σειρά ή είναι
δύσκολο να τις
ακολουθήσει κανείς.

ΚΑΛΑ: Οι διαδικασίες
καταχωρίζονται με
λογική σειρά, αλλά τα
βήματα δεν αποτελούν
ολοκληρωμένες
προτάσεις.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Οι
διαδικασίες
καταχωρίζονται με σαφή
βήματα. Κάθε βήμα
αποτελεί μια
ολοκληρωμένη πρόταση.

ΑΛΛΟ: (τι;)

ΜΕΤΡΙΑ: Τα
συμπεράσματα
περιγράφουν σε
κάποιο βαθμό τις
πληροφορίες που
αποκτώνται χωρίς να
αναφέρονται ρητά
στην απάντηση του
ερευνητικού
ερωτήματος.

ΚΑΛΑ: Τα συμπεράσματα
περιγράφουν τις
πληροφορίες που
αποκτώνται ή Τα
συμπεράσματα
περιγράφουν σε κάποιο
βαθμό τις πληροφορίες
που αποκτώνται χωρίς να
αναφέρονται ρητά στην
απάντηση του
ερευνητικού
ερωτήματος, αλλά
δηλώνεται η καινοτομία
και πρωτοβουλία στη
συγγραφή με
προτάσεις/γενικεύσεις
του συμπεράσματος.

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Τα
συμπεράσματα
περιγράφουν τις
δεξιότητες που
αποκτώνται και τις
πληροφορίες που
αποκτώνται ή τα
συμπεράσματα
περιγράφουν τις
πληροφορίες που
αποκτήθηκαν και τις
επεκτείνουν ως προς την
εφαρμογή τους πέραν του
ειδικού
αντικειμένου/ερωτήματος.

ΑΛΛΟ: (τι;)

7.

Συμπεράσματα

ΛΙΓΟ: Δεν γράφτηκαν
συμπεράσματα αλλά
μια σύντομη
ανακεφαλαίωση.

8.

Γενική εικόνα της παραδοτέας
αναφοράς

Ορθή επιλογή κειμενικών μορφών, παράγραφοι, επιμέρους τίτλοι, ορθή χρήση όρων, εννοιών και συμβόλων.
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο υποβολής Δημιουργικής Εργασίας (Μαθητή/-τριας/Ομάδας)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ

1
2
3
…
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 ΣΚΟΠΟΣ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……..............
1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ø 1ο 7ωρο-Διαδικασία:
•
•
•

Δημιουργία ομάδας (αν υπάρχει)
Διαβάστε τον σκοπό/τίτλο/θέμα/ερευνητικό ερώτημα της εργασίας σας.
Μελετήστε το υλικό που σας παραδόθηκε.
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•
•
•

•
•

Κάντε μία δική σας περίληψη ή συμπέρασμα, για το υλικό που έχετε στα χέρια σας, μην
ξεχνάτε ποιο είναι το ερευνητικό σας ερώτημα.
Αποφασίστε μετά τη μελέτη του υλικού σας, πώς εξυπηρετείται ο σκοπός της εργασίας
από το υλικό που έχετε στα χέρια σας. Τι επιπλέον χρειάζεστε, αν χρειάζεστε;
Διαμορφώστε μια πρώτη ιδέα για τα συμπεράσματα, το τελικό πόρισμα ή και τις
καινούργιες έννοιες ή ιδέες που επισημάνατε. Σκεφτείτε και, κατόπιν, συζητήστε με
τον/ην διδάσκοντα/-ουσα για τις επισυνάψεις που προτείνετε να γίνουν.
Γράψτε τουλάχιστον τρεις καταληκτικές ιδέες για τα παραδοτέα σας.
Αποφασίστε το είδος του παραδοτέου της ερευνητικής αναφοράς (ένα διήγημα/ένα
ποίημα/ένα πείραμα/ένα πόστερ/μια περιγραφή/ένας διάλογος/μια αντιπαράθεση/μια
κατασκευή/μια συλλογή/άλλη καλλιτεχνική σύνθεση κ.ά.

Περιγραφή: Περιγράψτε με βήματα/ στάδια την πορεία που ακολουθήσατε κατά το 1ο 7ωρο: θα
σας βοηθούσε αν προσπαθούσατε να απαντήσετε στα ερωτήματα: τι κάνατε/ τι αποτυπώσατε/
που καταλήξατε/ πώς θα συνεχίσετε.
…………………………………………………………………………………………………………………...............……….……………
…………………………………………………………………………………………………………………...............……….……………
………………………………………………………………………………………………………………………...............….……………
………………………………………………………………………………………………………………………...............….……………
………………………………………………………………………………………………………………………….…...............…………
Ø 2ο 7ωρο-Διαδικασία:
• Ξεφυλλίστε ξανά το υλικό σας και εντάξτε τυχόν επιπλέον υλικό που προσκομίσατε.
• Αναδιαμορφώστε ή επαναξιολογήστε την ιδέα σας για τα συμπεράσματα, το τελικό πόρισμα ή
και τις καινούργιες έννοιες ή ιδέες που επισημάνατε και θέλετε να εντάξετε στην τελική σας
παρουσίαση/εργασία.
• Περιγράψτε την τελική ιδέα για τα παραδοτέο σας.
• Αποφασίστε τι από το υλικό που έχετε στα χέρια σας θα περιλάβετε στο έργο σας και
διαμορφώστε τις βιβλιογραφικές σας αναφορές.
• Αποφασίστε οριστικά το είδος του παραδοτέου, εάν χρειάζεται.
• Διαβάστε τους πλαγιότιτλους ή τις επισημάνσεις που είχατε κάνει.
• Διαβάστε το συμπέρασμα στο οποίο είχατε καταλήξει.
• Συνθέστε τις απόψεις και πληροφορίες, χρησιμοποιώντας κατάλληλες γλωσσικές φόρμες και
παραθέστε με τον κατάλληλο τρόπο τις πηγές σας.
• Ολοκληρώστε την ερευνητική αναφορά (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) και παρουσιάστε την στην τάξη σας.
• Παραδώστε την ερευνητική αναφορά (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) με τη λήξη του 2ου 7ωρου.
Περιγραφή: Περιγράψτε με βήματα/ στάδια την πορεία που ακολουθήσατε κατά το 2ο 7ωρο: θα σας
βοηθούσε αν προσπαθούσατε να απαντήσετε στα ερωτήματα: πώς ξεκινήσατε τη μελέτη/τι βήματα
κάνατε/ ποιο είδος εργασίας εκτελέσατε (πραγματεία/ θεατρικό παιχνίδι /ποίημα /κατασκευή/
πείραμα/ πεζογράφημα/κ.ά.)
……………………………………………………..............…………………………………………………………………….……………………..……
……………………………………………………..............…………………………………………………………………….……………………..……
……………………………………………………..............…………………………………………………………………….……………………..……
……………………………………………………..............…………………………………………………………………….……………………..……
……………………………………………………..............…………………………………………………………………….……………………..……
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3.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)
Κάθε ομάδα (ή άτομο) που έχει αναλάβει Δ.Ε. στο τέλος της 2ης ημέρας παραδίδει και μία
«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ». Ακολουθεί προτεινόμενη ΔΟΜΗ της Καταγραφής της Ερευνητικής
Αναφοράς (σε όποια μορφή και αν γίνει η τελική παρουσίαση, κυρίως, βεβαίως, σε κειμενική)
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιγράφει με συντομία την ερευνητική περιοχή (π.χ. όπως καθορίζεται από το
Διδακτέο Αντικείμενο και την Ενότητα στην οποία έχει ενταχθεί), το/τα αναφυόμενο/α
ερευνητικό/ά ερώτημα/ερωτήματα, την αδρομερή περιγραφή της μεθοδολογίας και τα
συμπεράσματα.
ΚΥΡΙΩΣ ΔΟΜΗ:
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αδρομερής περιγραφή του πλαισίου, δηλαδή του τμήματος της διδακτέας ύλης στο
οποίο εντάσσεται το ερευνητικό ερώτημα, ώστε να υποστηριχθεί η θέση του ερωτήματος που θα
απαντηθεί με την Εργασία. Αρκεί, π.χ. η ακριβής αναφορά στα αντίστοιχα Διδακτικά Εγχειρίδια.
3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ και σύνδεσή του με το πλαίσιο, όπως αυτό
περιγράφηκε στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της έρευνας
5. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, παραθέτοντας
αναφορές στο ερώτημα, που έχουν εντοπιστεί, πιθανές ιστορικές αναφορές, πιθανές
διασυνδέσεις του ερωτήματος με άλλα κομμάτια της ύλης ή με άλλα αντικείμενα. Αναφορές στα
3. και 5. πρέπει να γίνουν στην Βιβλιογραφία που χορηγήθηκε, αλλά και σε ό,τι επισυνάπτουν οι
μαθητές/μαθήτριες.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από την ερευνητική διαδικασία, που υποστηρίζει η βιβλιογραφία που έχει
συλλεχθεί και τα στοιχεία που καταγράφηκαν.
7. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ,
όπου
εκφράζονται
οι
απόψεις
του/της/των
συντάκτη/συντάκτριας/συντακτών γι αυτό που πραγματοποιήθηκε ως έρευνα/διερεύνηση, αλλά
και πιθανές προεκτάσεις/γενικεύσεις/προτάσεις.
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γράψτε την βιβλιογραφία που τελικά χρησιμοποιήσατε για τη διεξαγωγή της εργασίας. Η βιβλιογραφία
γράφεται ως ακολούθως:
Βιβλιογραφία
1. ΒΙΒΛΙΟ
Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: Κέδρος.
2. ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). Ο μουσικός Παλαμάς, Διαβάζω, τ. 446, 117-124.
3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ
Βούρτσης, Ι. (1996). Νίκος Εγγονόπουλος. Η δεκαετία 1944-1954. Στο Γ. Γιατρομανωλάκης
(Επιμ.), Νίκος Εγγονόπουλος: Ωραίος σαν Έλληνας. Εννέα μελέτες. Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή
Χορν, 9-24.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
για τη Δημιουργική Εργασία του Λυκείου
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Ενδεικτικά θέματα για Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.)
ΠΥΛΩΝΑΣ Ι
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Α΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ
Κ.Π. Καβάφη, «Ιθάκη»

ΤΙΤΛΟΣ
«Το διαχρονικό μήνυμα της ΄Ιθάκης΄»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Σοφοκλέους «Αντιγόνη»
Β΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΙΙ. Η τραγωδία

ΤΙΤΛΟΣ
«0 αριστοτελικός ορισμός της τραγωδίας»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Νέα Ελληνική Γλώσσα, Έκφραση-Έκθεση
Α΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο: Γλώσσα και
γλωσσικές ποικιλίες

ΕΝΟΤΗΤΑ
Ενότητα IV. H δημιουργικότητα της
γλώσσας

ΤΙΤΛΟΣ
«Αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας»

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Πολιτική Παιδεία
Α΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 6

ΕΝΟΤΗΤΑ
§ 6.2.6: Ο Θεσμός των Μαθητικών Κοινοτήτων

ΤΙΤΛΟΣ
«Εάν η λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων θεωρείται
σε ορισμένες περιπτώσεις «προβληματική (σχ. Βιβλίο σ.
77), να αναπτύξετε τρόπους με τους οποίους
αναδεικνύεται η αναγκαιότητα του θεσμού»

Β΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Κεφάλαιο 5

§ 5.6: Το φαινόμενο της διαφθοράς (βλ. επίσης σχ.
Βιβλίο ΒΑΚΕ Κεφάλαιο 5, Παράγραφος 5.1)

ΤΙΤΛΟΣ
«Να προτείνετε δράσεις αντιμετώπισης του φαινομένου
της διαφθοράς»
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ
A΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2

ο

2

ο

2

Ο

ΕΝΟΤΗΤΑ
§ 2.3: Γενικά για το Χημικό Δεσμό – Παράγοντες που
καθορίζουν τη Χημική Συμπεριφορά του Ατόμου. Είδη
Χημικών Δεσμών (ιοντικός – ομοιοπολικός)
§ 2.3: Γενικά για το Χημικό Δεσμό – Παράγοντες που
καθορίζουν τη Χημική Συμπεριφορά του Ατόμου. Είδη
Χημικών Δεσμών (ιοντικός – ομοιοπολικός)
§ 2.4: Η Γλώσσα της Χημείας – Αριθμός οξείδωσης – Γραφή
Χημικών Τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των
ενώσεων

ΤΙΤΛΟΣ
Ομοιοπολικές και ετεροπολικές ενώσεις στην
κουζίνα
Κρύσταλλοι και συμμετρία
Προέλευση πέντε (5) χημικών στοιχείων,
ιστορία των ονομάτων και η χρήση του στην
καθημερινή ζωή

Β΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ

1

ο

§ 1.3: Ονοματολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων*

1

ο

2

ο

§ 1.4: Ισομέρεια*
§ 2.1: Πετρέλαιο – προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση καύσιμα

ΤΙΤΛΟΣ
Τα πέντε πρώτα μέλη της ομόλογης σειράς των
αλκανίων, μέσα στο σπίτι μας
Ισομέρεια και φάρμακα
Μια παλιά – παλιά ιστορία: σχηματισμός
πετρελαίου

*Σημείωση: Οι ενότητες 1.3 και 1.4 στο μάθημα της Χημείας της Β΄ Λυκείου μπορούν να αξιοποιηθούν από τον/την
εκπαιδευτικό και κατά συνέπεια από τον/τη μαθητή/-τρια, ως υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση της Δ.Ε, μιας που μαζί
με το «Σχέδιο υποβολής της Δ.Ε. του Εκπαιδευτικού» που δίνεται στον/στη μαθητή/-τρια, δίνονται και ενδεικτικές πηγές. Ως
εκ τούτου, η παράθεση των συγκεκριμένων «ενδεικτικών» θεμάτων Δ.Ε συμβάλλει στην εμβάθυνση, κατανόηση και
εμπέδωση της διδακτέας ύλης, ενώ οι ενότητες 1.3 και 1.4 του σχολικού βιβλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετο
υλικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
A΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ο
5

ΕΝΟΤΗΤΑ
§ 5.1: Ακολουθίες

5

ο

§ 5.1: Ακολουθίες

2

ο

§ 2.4: Ρίζες Πραγματικών Αριθμών

ΤΙΤΛΟΣ
Η ακολουθία Fibonacci στην Φύση και στα Μαθηματικά
Τόκος, ανατοκισμός και τύποι: συμβουλέψτε έναν
καταθέτη!
Το Πυθαγόρειο θεώρημα, η άρρητη ρίζα αριθμού και οι
Πυθαγόρειοι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Αποδείξεις με χρήση όρων της Φυσικής: το κέντρο
βάρους και η ισορροπία των μοχλών από τον Αρχιμήδη
ου
§
4.2:
Τέμνουσα
δύο
ευθειών
–
Ευκλείδειο
Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες: τι συνέβη στις αρχές του 19
ο
4
Αίτημα
αιώνα και απαντήθηκε ένα πρόβλημα 15 αιώνων;
Προφανώς οι παραπάνω θεματικές (εκτός ίσως της δεύτερης), καθώς και οι δύο επόμενες, υποστηρίζουν και ομαδική
ανάθεση, ενώ το αντίστοιχο υλικό είναι εύκολα προσβάσιμο.
5

ο

§ 5.7: Βαρύκεντρο Τριγώνου
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Β΄ Λυκείου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΓΕΒΡΑ
2

ο

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ο
7

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

§ 2.1-2.2: Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες
Συνάρτησης & Κατακόρυφη-Οριζόντια
Μετατόπιση Καμπύλης

Μελέτες και «συμπερασματολογίες» από γραφήματα
Οικονομικών-ποσοτικών ή άλλων γραφημάτων

§ 7.7: Το θεώρημα του Θαλή

Μετρήσεις από απόσταση: θεωρία και πράξη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες Γυμνασίου και τις Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου
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Παρουσιάσεις για τις Σ.Δ.Ε. και Δ.Ε.
Στον ακόλουθο πίνακα, περιλαμβάνονται υπερσυνδέσεις με επτά (07) συνοπτικές παρουσιάσεις για τις
Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες του Γυμνασίου και τις Δημιουργικές Εργασίες του Λυκείου, ως ακολούθως:

Παρουσιάσεις για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες Γυμνασίου και τις Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου
Γενικά

01. Η δημιουργικότητα στο σχολείο
02. Αξιολόγηση ΣΔ.Ε. και Δ.Ε.

Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες Γυμνασίου (Σ.Δ.Ε.)

03. Περιγραφή Σ.Δ.Ε. Γυμνασίου
04. Συνοπτικό διάγραμμα διαδικασίας εκπόνησης
Σ.Δ.Ε. Γυμνασίου
05. Πορεία υλοποίησης Σ.Δ.Ε. Γυμνασίου, 1η Διδακτική ώρα

Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου (Δ.Ε.)

06. Περιγραφή Δ.Ε. Λυκείου
07. Συνοπτικό διάγραμμα διαδικασίας εκπόνησης
Δ.Ε. Λυκείου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες Γυμνασίου και τις Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου
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Ενδεικτικό ψηφιακό υλικό
Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται ενδεικτικές διευθύνσεις διαδικτύου που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν στην επιλογή και διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών
Εργασιών του Λυκείου ή/και των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών του Γυμνασίου για τα μαθήματα της
Ομάδας Β.

α) Για τις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ























http://photodentro.edu.gr/ [Ψηφιακό Σχολείο – Φωτόδεντρο]
http://e-library.iep.edu.gr/iep/collection/browse/index.html [ΙΕΠ-Ιστορική Συλλογή]
http://aesop.iep.edu.gr/ [Πλατφόρμα Αίσωπος – Ψηφιακά Σενάρια]
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-koinoniki-pol-agogi-e-st/intro.htm [ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, Υποστηρικτικό
Υλικό για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου]
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagmatiki-Istoria [Βουλή των
Ελλήνων]
http://foundation.parliament.gr [Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία]
http://www.synigoros.gr/ [Συνήγορος του Πολίτη]
http://www.0-18.gr [Συνήγορος του Παιδιού]
http://www.opengov.gr/ [Ανοικτή Διακυβέρνηση] & https://diavgeia.gov.gr/ [Πρόγραμμα Διαύγεια]
https://europa.eu/european-union/index_el,
http://europa.eu/teachers-corner/index_el.htm, http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm,
http://bookshop.europa.eu/en [Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης]
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.el.html [Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ΕΚΤ,
εκπαιδευτικό υλικό με παιχνίδια και δραστηριότητες για θέματα της οικονομίας]
http://www.unesco-hellas.gr/ (UNESCO- Ελληνική Εθνική Επιτροπή)
https://www.unicef.gr/ (UNICEF- Ελληνική Εθνική Επιτροπή)
https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pd
f [Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων
(6 – 18 ετών)]
http://www.demopaideia.gr/ [ΕΚΠΑ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - ΠΜΣ
«Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία»]
http://www.living-democracy.com/el/ [Υποστηρικτικό Υλικό για Διδασκαλία και Εκμάθηση]
http://repository.edulll.gr/edulll/ [Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ]
http://www.isotita.gr/ [Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων]
http://stop-bullying.sch.gr/ [Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και
Εκφοβισμού]

75
75

β) Για τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ονομασία Προγράμματος/Φορέα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

AFFORDABLE AND EFFICIENT SCIENCE TEACHER IN-SERVICE TRAINING (Με τη συμμετοχή και ελληνόφωνων πανεπιστημίων)

http://www.clab.edc.uoc.gr/aestit/4th/

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Ειδίκευσης του
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

http://thales.math.uoc.gr:1080/erevna/di
plomatikes/

Αρχείο διπλωματικών εργασιών διαπανεπιστημιακού –
διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών “Διδακτική
και Μεθοδολογία των Μαθηματικών”
Ηλεκτρονικά βιβλία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

http://www.math.uoa.gr/me/

Αρχεία Διδακτορικών Διατριβών διαφόρων Πανεπιστημίων
(περιλαμβάνονται Κυπριακά και Ελληνικά Πανεπιστήμια)

http://library.ucy.ac.cy/el/sources/dissert
ations

Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές του
Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών

https://my.math.upatras.gr/links/

Ηλεκτρονικά Διαδραστικά Βιβλία

http://ebooks.edu.gr/new/

Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής

http://iep.edu.gr/library/index.php

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

http://www.lib.uoa.gr/

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ,
ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για
όλους

http://www.opencourses.gr/

http://library.ucy.ac.cy/el/sources/ebooks

MacTutor History of Mathematics - University of St. Andrews: υλικό
για την Ιστορία των Μαθηματικών

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/

The Freudenthal Repository: περιέχει υλικό για τα σχολικά
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

http://www.fi.uu.nl/publicaties/subsets
/en/

δ) Για ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ
1. http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/ [Εκπαιδευτικές δραστηριότητες]
2. http://www.epimorfosi.edu.gr/ [Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης]
3. http://blogs.sch.gr/ [Εκπαιδευτικές Κοινότητες και Ιστολόγια – πρόσβαση στην Koινότητα MOODLE των
Εκπαιδευτικών]
4. http://digitalschool.minedu.gov.gr/new/ [Ψηφιακό Σχολείο – Φωτόδεντρο]
5. http://aesop.iep.edu.gr/ [ Πλατφόρμα Αίσωπος – Ψηφιακά Σενάρια]
6. http://www.greeklanguage.gr/newsglc [Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας]
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7.http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/index.html [Ψηφίδες για την Ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική
εκπαίδευση]
8. http://www.komvos.edu.gr/ [Κόμβος για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα]
9. http://www.greeklanguage.gr/node/1038 [Πολύτροπη γλώσσα: νέο ψηφιακό περιβάλλον για την Νέα
Ελληνική]
10. http://proteas.greek-language.gr/ [Πρωτέας: εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα]
11. Βάση Δεδομένων Perseus [Περσέας: εδώ βρίσκονται τα αρχαία ελληνικά κείμενα]
12. Στη διεύθυνση του ΚΕΓ που ακολουθεί, εξηγείται ποιοι είναι οι πόροι και η χρήση τους:
• http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/logot_digitalresources_gymlyk.pdf

δ) Για τις ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Γνωστικό Αντικείμενο

Χημεία
Χημεία - Βιολογία

Ονομασία
Προγράμματος
/Φορέα
Chemistry set
2000
Άνθρακας Β

Χημεία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/249?local
e=el

Γυμνάσιο και
Λύκειο

http://eyliko.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=247:
anthrakas-v&Itemid=135
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6383?loc

Γυμνάσιο και
Λύκειο

Λύκειο

Χημεία

Περιοδικός
Πίνακας

http://www.ptable.com/?lang=el

Γυμνάσιο και
Λύκειο

Χημεία

Πανεπιστήμιο
του Colorado

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/c
hemistry

Γυμνάσιο και
Λύκειο

Φυσική

Πανεπιστήμιο
του Colorado

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/p
hysics

Γυμνάσιο και
Λύκειο

Βιολογία

Πανεπιστήμιο
του Colorado

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/bi
ology

Γυμνάσιο και
Λύκειο

Γεωλογία

Πανεπιστήμιο
του Colorado

https://phet.colorado.edu/el/simulations/category/e
arth-science

Γυμνάσιο και
Λύκειο

Φυσική/Χημεία/
Βιολογία/Γεωλογία

Ηλεκτρονικά
Διαδραστικά
βιβλία
Chem sketch

http://ebooks.edu.gr/new/

Γυμνάσιο και
Λύκειο

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chems
ketch/

Γυμνάσιο και
Λύκειο

Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
πολιτικής
Εθνικό
Αστεροσκοπείο

http://iep.edu.gr/library/index.php

Γυμνάσιο και
Λύκειο

http://www.noa.gr/index.php?lang=el

Γυμνάσιο και
Λύκειο

Χημεία
Φυσική/Χημεία/
Βιολογία/Γεωλογία
Φυσική/Χημεία/
Βιολογία/Γεωλογία
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Αθηνών
Φυσική/Χημεία/
Βιολογία/Γεωλογία

Φυσική/Χημεία/
Βιολογία/Γεωλογία
Χημεία

Φυσική/Χημεία/
Βιολογία/Γεωλογία
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Εθνικό Κέντρο
Έρευνας Φυσικών
Επιστημών
«Δημόκριτος»
Ψηφιακό Αρχείο
της ΕΡΤ

http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?CatId=182

Γυμνάσιο και
Λύκειο

http://archive.ert.gr/

Γυμνάσιο και
Λύκειο

Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Χημικό
Τμήμα
Πανεπιστήμιο
Αθηνών,
Βιβλιοθήκη και
Κέντρο
Πληροφόρησης

http://195.134.76.37/chemicals/Chemicals_Index.ht
ml

Γυμνάσιο και
Λύκειο

http://www.lib.uoa.gr/

Γυμνάσιο και
Λύκειο
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