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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο για την εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας  
 
Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό στους μαθητές και τις  μαθήτριες της Ομάδας 

κατά την πρώτη συνάντηση για την εκπόνηση της συγκεκριμένης Δημιουργικής Εργασίας. Οι μαθητές 

και οι μαθήτριες της Ομάδας έχουν ήδη λάβει σε προγενέστερο χρόνο για την ενημέρωση και 

προετοιμασία τους το αντίστοιχο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι (το οποίο έχει συμπληρώσει  ο/η εκπαιδευτικός για τη 

συγκεκριμένη Δημιουργική Εργασία). 

Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ που ακολουθεί είναι γενικό και αφορά στην περίπτωση παραδοτέου Ομάδας για 

«Ερευνητική Αναφορά». Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ  μπορεί να εξειδικεύεται από τον/την εκπαιδευτικό 

ανάλογα με το θέμα της Δημιουργικής Εργασίας και τη μορφή του παραδοτέου των μαθητών/-τριών 

(π.χ. μικρές πραγματείες, συλλογές, κατασκευές,  καλλιτεχνικές συνθέσεις κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, το 

παραδοτέο είναι κάθε φορά ανάλογο του διατιθέμενου χρόνου, των ενδιαφερόντων και των 

ικανοτήτων των μαθητών). 

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ πρέπει να περιλαμβάνεται και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σε Κλίμακα 

Διαβαθμισμένων Κριτηρίων προσαρμοσμένη κατάλληλα στη συγκεκριμένη Δημιουργική Εργασία. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ή ΙΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1   

2   

3   

…   

 
 
 

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμπληρώνουν τα στοιχεία της παρούσας ενότητας  (Ταυτότητα 

Δημιουργικής Εργασίας) από το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι που τους έχει ήδη δώσει ο/η εκπαιδευτικός 

τους σε προγενέστερο χρόνο για την ενημέρωση και προετοιμασία τους.  

1.1 ΤΙΤΛΟΣ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……....... 

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθούν στην Ομάδας τους τη διαδικασία όπως προτείνεται 

ακολούθως. (Τα βήματα που περιγράφονται είναι ενδεικτικά και προσαρμόζονται 

κατάλληλα από τον/την εκπαιδευτικό ανάλογα με την προτεινόμενη ΔΕ και τη μορφή του 

αναμενόμενου παραδοτέου των μαθητών/-τριών). 

 

 1η Φάση 

 Δημιουργία ομάδας (αν υπάρχει) 

 Διαβάστε τον σκοπό/τίτλο/θέμα/ερευνητικό ερώτημα της εργασίας σας. 

 Μελετήστε το υλικό που σας παραδόθηκε. 

 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/αναρτημένη εργασία-πόστερ/μια περιγραφή/ένας 

διάλογος/μια αντιπαράθεση//μια κοινωνική ή πολιτισμική παρέμβαση/μια 

κατασκευή/μια συλλογή άλλη καλλιτεχνική σύνθεση κ.ά. 

Περιγραφή: Περιγράψτε με βήματα/ στάδια την πορεία που ακολουθήσατε κατά 
την 1η φάση: θα σας βοηθούσε αν προσπαθούσατε να απαντήσετε στα ερωτήματα: 
τι κάνατε/ τι αποτυπώσατε/ πού καταλήξατε/ πώς θα συνεχίσετε. 
……………………………………………………………………..........……………………………………………............ 
………………………………………………………………………..........…………………………………………............ 

 
 2η Φάση  

 

 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 καινούριες έννοιες ή ιδέες που επισημάνατε και θέλετε να 

εντάξετε στην τελική σας παρουσίαση/εργασία. 

 Περιγράψτε την τελική ιδέα για το παραδοτέο σας. 
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 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). 

Περιγραφή: Περιγράψτε με βήματα/ στάδια την πορεία που ακολουθήσατε κατά τη 

2η φάση: 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.)  

……………………………………………………..............…………………………………………………………… 
 

 3η Φάση  
 

 Οι ομάδες παρουσιάζουν στο Τμήμα τους το παραδοτέο τους (π.χ. Ερευνητική 

Αναφορά). 

 
Πρόταση περιεχομένων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) 

 
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, πού 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 στη 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. 



 4 

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. 

8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Γράψτε τη βιβλιογραφία που τελικά χρησιμοποιήσατε για τη 

διεξαγωγή της εργασίας. Η βιβλιογραφία γράφεται ως ακολούθως: 

 ΒΙΒΛΙΟ 

Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: Κέδρος. 

 ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). Ο μουσικός Παλαμάς,  Διαβάζω, τ. 446, 117-124. 

 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, 9-2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (για Ερευνητική Αναφορά και ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ) 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. 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;) 

2. 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;) 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

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:) 

ΔΟΜΗ  

5. 
Συστατικά στοιχεία της 
καταγραφής της έρευνας  

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;)  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
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6. 
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;) 

9.  Συμπεράσματα 
ΛΙΓΟ: Δεν γράφτηκαν 
συμπεράσματα αλλά μια 
σύντομη ανακεφαλαίωση. 

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;) 

10. 
Γενική εικόνα της 
παραδοτέας αναφοράς 

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


