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ΔΗ ΜΙΟΤΡ Γ ΙΚΕ  ΕΡ ΓΑ  ΙΕ   

 

το Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 με κζμα «Αξιολόγηση των μαθητών του 

Γενικοφ Λυκείου» ςτο άρκρο 8 ειςάγονται οι Δθμιουργικζσ Εργαςίεσ. 

 

ΚΟΠΟ  ΣΩΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Η Δθμιουργικι Εργαςία (Δ.Ε.) ζχει ςυνκετικό χαρακτιρα και αποςκοπεί ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ικανότθτασ και γενικότερα ςτθν καλλιζργεια 

ερευνθτικοφ πνεφματοσ του μακθτι. Ο ςκοπόσ αυτόσ υπθρετείται τόςο με τθν 

αναηιτθςθ ςτοιχείων από διαφορετικζσ πθγζσ και πόρουσ, όςο και με τθν τελικι, 

δθμιουργικι ςφνκεςθ των ςτοιχείων αυτϊν. Με αυτιν τθν ζννοια, δίνεται ζμφαςθ 

περιςςότερο ςτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ Δ.Ε. κακεαυτισ, και λιγότερο ςτθν 

εξαντλθτικι διερεφνθςθ του υπό μελζτθ κζματοσ από τθν πλευρά των μακθτϊν και 

μακθτριϊν. Επιπρόςκετα, θ Δ.Ε. ςυνδζεται αναπόςπαςτα με τθ μακθςιακι 

διαδικαςία, κακϊσ οδθγεί ςτθν εμβάκυνςθ ςτθ διδακτζα φλθ ενόσ μακιματοσ και 

δίνει τθ δυνατότθτα για μία πιο αναλυτικι πραγμάτευςι τθσ, εςτιαςμζνθ 

επιλεκτικά ςε ζνα κζμα. 

Οι μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Αϋ και τθσ Βϋ τάξθσ εκπονοφν υποχρεωτικά μία 

Δ.Ε. Tα κζματα των εργαςιϊν αυτϊν δίνονται από τουσ διδάςκοντεσ ςτουσ μακθτζσ 

ι προτείνονται από αυτοφσ και εγκρίνονται από τουσ διδάςκοντεσ. 

 

Η ΜΟΡΦΗ ΣΩΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Οι Δθμιουργικζσ Εργαςίεσ αφοροφν μόνο ςτα γραπτϊσ εξεταηόμενα 

μακιματα και δφνανται να είναι είτε ομαδικζσ (μζχρι 4 μακθτζσ/-τριεσ) είτε 

ατομικζσ. Ωσ προσ τθ μορφι τουσ, μπορεί να είναι μικρζσ πραγματείεσ ι ςυλλογζσ ι 

καταςκευζσ ι καλλιτεχνικζσ ςυνκζςεισ. ε κάκε περίπτωςθ, θ ςφνκεςι τουσ είναι 

κάκε φορά ανάλογθ του διακζςιμου εκπαιδευτικοφ χρόνου, των ενδιαφερόντων, 

του επιπζδου μακθςιακισ ετοιμότθτασ και των κλίςεων των μακθτϊν/-τριϊν. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  

Για τισ υποχρεωτικζσ Δθμιουργικζσ Εργαςίεσ τθσ Αϋ και τθσ Βϋ τάξθσ γίνεται 

διλωςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτον/-θ υπεφκυνο/-θ εκπαιδευτικό κάκε τμιματοσ. 

τθ διλωςθ των μακθτϊν/-τριϊν αναγράφεται το μάκθμα ςτο οποίο επικυμοφν να 

εκπονιςουν Δθμιουργικι Εργαςία, κακϊσ και δφο ακόμθ μακιματα ωσ 

εναλλακτικζσ επιλογζσ με ιεραρχικι προτίμθςθ: 1θ προτίμθςθ, 2θ προτίμθςθ, 3θ 

προτίμθςθ. 
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Οι  προτιμιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν αρχικά ομαδοποιοφνται κατά μάκθμα 

και ςτθ ςυνζχεια κατά εκπαιδευτικό ςτθν περίπτωςθ που οριςμζνα 

μακιματα/γνωςτικά αντικείμενα ςυγκεντρϊνουν μεγαλφτερο αρικμό μακθτϊν από 

αυτόν που μποροφν να εποπτεφςουν οι διδάςκοντεσ, κατανζμονται οι μακθτζσ/-

τριεσ με κριτιριο τισ εναλλακτικζσ προτιμιςεισ τουσ, για τθν καλφτερθ δυνατι 

εποπτεία των Δ.Ε. 

 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ  ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων επιλζγονται και ορίηονται ωσ «Ημζρεσ 

Δ.Ε.» δφο θμζρεσ μζςα ςτο ςχολικό ζτοσ, κατά προτίμθςθ ςτθν αρχι του δευτζρου 

τετραμινου. Οι θμζρεσ αυτζσ αφιερϊνονται αποκλειςτικά ςτθν προπαραςκευι (1θ 

θμζρα) και ςτθ ςφνκεςθ (2θ θμζρα) τθσ Δ.Ε. και κατά τθ διάρκεια αυτϊν δεν 

εφαρμόηεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων ςτισ Αϋ και Βϋ τάξεισ. 

 

 1η Ημέρα: Προπαραςκευή  

Οι μακθτζσ και μακιτριεσ ςυνεργάηονται και επεξεργάηονται το υλικό που 

ζχουν αναηθτιςει οι ίδιοι/εσ, κακϊσ και το υλικό που τουσ ζχει χορθγθκεί. Κατά 

τθν τελευταία διδακτικι ϊρα γίνεται ςυηιτθςθ-ανατροφοδότθςθ μεταξφ των 

μακθτϊν. 

Με το πζρασ τθσ πρϊτθσ θμζρασ οι μακθτζσ και μακιτριεσ κα ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθν αναηιτθςθ, ταξινόμθςθ και επεξεργαςία του υλικοφ τουσ, το 

οποίο κα παραδϊςουν ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό τθσ αίκουςασ. 

 2η Ημέρα: Σύνθεςη – Παρουςίαςη 

Οι μακθτζσ και μακιτριεσ λαμβάνουν το υλικό που είχαν ςυμπλθρϊςει τθν 

1θ θμζρα, ςυνεχίηουν τθν εργαςία τουσ, ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και με τουσ 

διδάςκοντεσ, ακολουκϊντασ πάντοτε τισ οδθγίεσ που τουσ ζχουν δοκεί, 

προκειμζνου, αξιοποιϊντασ το ερευνθτικό ι άλλο υλικό που ζχει επιλεγεί και 

ταξινομθκεί, να το ςυνκζςουν και να ςυντάξουν μια πραγματεία, να 

καταςκευάςουν ζνα τζχνθμα, να φιλοτεχνιςουν μια καλλιτεχνικι εργαςία ι να 

δθμιουργιςουν μια ςυλλογι. 

το τζλοσ τθσ δεφτερθσ θμζρασ διατίκεται 1-1,5 διδακτικι ϊρα, ανάλογα με 

τον αρικμό των εργαςιϊν, ϊςτε οι μακθτζσ και μακιτριεσ να παρουςιάςουν τισ 

εργαςίεσ τουσ ςτθν τάξθ. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Οι υποχρεωτικζσ δθμιουργικζσ εργαςίεσ αξιολογοφνται και βακμολογοφνται 

από τον οικείο διδάςκοντα. υνεκτιμϊνται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του 

μακθτι ςτο αντίςτοιχο μάκθμα, για το τετράμθνο κατά το οποίο κατατίκενται, μόνο 

εφόςον αποτιμθκοφν κετικά. τθν περίπτωςθ που μία δθμιουργικι εργαςία 

καλφπτει και άλλα ςυγγενι μακιματα που διδάςκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό ι 

άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, θ εργαςία λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ του 

μακθτι και ςτα μακιματα αυτά και βακμολογείται μετά από ςυνεργαςία των 
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οικείων διδαςκόντων. Εάν πρόκειται για ςυλλογικι εργαςία, αυτι λαμβάνεται 

υπόψθ το ίδιο για όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που ςυμμετείχαν ςε αυτι.  

 

Η διαδικαςία των εκπόνθςθσ των Δ.Ε. προςφζρει μια δθμιουργικι 

παρζνκεςθ ςτθ ρουτίνα του ςχολείου, όπου εκπαιδευτικοί και μακθτζσ/τριεσ 

εργάηονται ςε άλλθ ατμόςφαιρα, με ςυνεργατικό πνεφμα. 

 

 

 


