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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ   (για  ΑΤΟΜΙΚΗ εργασία μαθητών), 

Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, Rubrics Assessment 
 

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. 

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. 

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 την 

2
η
 ημέρα. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Έφερε νέο υλικό 

και το συνέθεσε στο τελικό 

παραδοτέο. 

ΒΑΘΜΟΣ: (Χ/100) 

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: Δεν έφερε όλα τα 

υλικά, αλλά φρόντισε να 

καλύψει το έλλειμμα 

δημιουργικά. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Έφερε όλα τα 

υλικά που συμφωνήθηκαν. 
ΒΑΘΜΟΣ: (Χ/100) 

ΔΟΜΗ 

3. 
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). 

ΒΑΘΜΟΣ: (Χ/100) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

4. 
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. 

ΒΑΘΜΟΣ: (Χ/100) 



5. 
Βιβλιογραφικές αναφορές στο 

ερευνητικό ερώτημα 

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. 

ΒΑΘΜΟΣ: (Χ/100) 

6. 
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. 

ΒΑΘΜΟΣ: (Χ/100) 

7. 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. 

ΒΑΘΜΟΣ: (Χ/100) 

8. 
Γενική εικόνα της παραδοτέας 

έκθεσης  

 

Ορθή επιλογή κειμενικών μορφών, παράγραφοι,  

επιμέρους τίτλοι, ορθή χρήση όρων, εννοιών και συμβόλων. 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ: (Χ/100) 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ……………………….. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ: 

 (Χ/100) 

 

 

 

 

 




