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Η νέα διάταξη για τις δημιουργικές εργασίες   

(Ν4521 ΦΕΚ 38Α /2-3-2018). 

 

 

Άρθρο 34 

Ζητήματα αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου. 

………………………………………………………………………………… 

5. Το άρθρο 8 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Άρθρο 8» 

Δημιουργικές Εργασίες 

α) Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά 

Οι Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές, αφορούν όλα τα μαθήματα Α΄ 

και Β΄ τάξης Ημερησίου και Α΄, Β΄ και Ε΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από 

την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα 

οριστούν για κάθε τμήμα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες 

παραγράφους, είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να είναι και 

ατομικές. 

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες καλούνται: 

αα) είτε να επιλύσουν με τρόπο δημιουργικό ένα πρόβλημα/ερώτημα που τους 

κινεί το ενδιαφέρον και το οποίο σχετίζεται με κάποιο θέμα της διδασκόμενης ύλης 

σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από το 

συγκεκριμένο ζήτημα ή/και αναπλαισιώνοντάς τες με τρόπο κριτικό, πρωτότυπο,  

ευρηματικό, ββ) είτε να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από ένα δικό τους 

καλλιτεχνικό έργο, εμπνεόμενοι από κάποια ενότητα που έχουν μελετήσει, γγ) είτε 

να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία κατασκευή/ένα τέχνημα, που σχετίζεται με 

κάποια διδακτική ενότητα. 

 



 

β) Μορφή 

Η μορφή της εργασίας μπορεί να ποικίλει π.χ. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού 

κειμένου, παρουσίαση με χρήση προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και 

αξιοποίηση λογισμικού παρουσίασης, δημιουργία είτε καλλιτεχνικού έργου (όπως 

λογοτεχνικό/μουσικό/εικαστικό έργο, θεατρικό δρώμενο, γελοιογραφία, κόμικ, 

κινούμενο σχέδιο, ταινία μικρού μήκους, ψηφιακή αφήγηση) είτε άλλης 

κατασκευής (όπως μακέτα, τέχνημα με χρήση της τεχνολογίας), πραγματοποίηση 

κοινωνικής, οικολογικής, πολιτισμικής  παρέμβασης. 

γ) Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες 

Τα προτεινόμενα θέματα (βαθμός δυσκολίας και απαιτήσεις) πρέπει να είναι 

ανάλογα του διατιθέμενου χρόνου (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε. πρέπει να 

υλοποιηθούν εντός του σχολείου) και των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των 

μαθητών/- τριών. Τα θέματα των Δ.Ε. προκύπτουν ως αποτέλεσμα συζήτησης 

ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/τριες του τμήματος, 

ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες 

παραστάσεις τους,να τους κινούν την περιέργεια και να τους παρακινούν σε δράση. 

Κάθε Δ.Ε. αναφέρεται και υλοποιείται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, 

ενώ είναι δυνατόν να καλύπτει και άλλο ή άλλα, προσλαμβάνοντας έτσι 

διαθεματικό-διεπιστημονικό χαρακτήρα. 

Τα θέματα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Πυλώνες: 

Θεματικός Πυλώνας I : Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και 

Καλλιτεχνική Παιδεία, 

Θεματικός Πυλώνας II : Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική 

Αγωγή. 

δ) Αριθμός Δημιουργικών Εργασιών ανά μαθητή/-τρια και ανά εκπαιδευτικό. 

Οι μαθητές/-τριες εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) Δ.Ε. και τουλάχιστον 

μία (1) σε κάθε Θεματικό  Πυλώνα. 

Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κάποια/ες από τις τάξεις αυτές σχεδιάζει, 

συντονίζει και παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους τις Δ.Ε. τουλάχιστον ενός 

(1) τμήματος σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

περισσότερα του ενός σχολείου, αναλαμβάνουν τις Δ.Ε. τμήματος του σχολείου 



όπου έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες ή επιλέγεται σχολείο μετά από 

συνεννόηση μεταξύ των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων. 

ε) Προετοιμασία υλοποίησης των Δ.Ε. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών στην αρχή της σχολικής χρονιάς ορίζει έναν/μία 

εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας κατανομής των Δημιουργικών 

Εργασιών. Στην περίπτωση σχολικών μονάδων με περισσότερα από τέσσερα (4) 

εμπλεκόμενα τμήματα οι Υπεύθυνοι/ες μπορεί να είναι δύο (2). 

Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει στον/στην Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας με σειρά 

προτίμησης τα μαθήματα και τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να αναλάβει την 

καθοδήγηση και υποστήριξη της εκπόνησης των Δ.Ε. και προσδιορίζει την περίοδο 

υλοποίησης, που μπορεί να εκτείνεται στο ένα ή και στα δύο τετράμηνα. 

Οι Υπεύθυνοι/ες της διαδικασίας εκπόνησης καταθέτουν εισήγηση στο Σύλλογο 

Διδασκόντων/-ουσών όσον αφορά τον προγραμματισμό ανά τμήμα και ανά 

εκπαιδευτικό. Η τελική διευθέτηση της κατανομής των Δ.Ε. στους εκπαιδευτικούς 

ανά τμήμα εναπόκειται στο Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής 

μονάδας. 

Ο Σύλλογος μπορεί να αναθεωρήσει το σχεδιασμό, αν προκύψει κάποια αλλαγή των 

δεδομένων ή αν το κρίνει για κάποιο λόγο σκόπιμο. 

στ) Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων 

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους/τις μαθητές/-τριες για τα κριτήρια αξιολόγησης 

της εργασίας και καθοδηγούν τις ομάδες στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 

βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν. 

ζ) Διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε. 

Η διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε. για τα μονόωρα μαθήματα ενδείκνυται να είναι 

από τρεις (3) έως τέσσερις (4) διδακτικές ώρες, ενώ για τα δίωρα, τρίωρα κ.τλ. να 

είναι από πέντε (5) έως οκτώ (8) διδακτικές ώρες. Σε περίπτω ση Δ.Ε. που 

αναφέρονται σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα, τα οποία διδάσκονται από 

τον/την ίδιο/-α ή διαφορετικούς/-ές εκπαιδευτικούς και ανήκουν στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς Θεματικούς Πυλώνες, ο χρόνος υλοποίησής τους μπορεί να αυξηθεί 

αναλόγως του αριθμού των εμπλεκόμενων μαθημάτων, με προϋπόθεση να τηρείται 

η αναλογία ωρών που θα διατίθενται σε κάθε μάθημα. 

 



η) Εκπόνηση 

Η υλοποίηση των Δ.Ε. γίνεται σε τρεις φάσεις: α) σχεδιασμός, β) υλοποίηση και γ) 

παρουσίαση. Η διάρκεια κάθε φάσης προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό. 

θ) Αξιολόγηση 

Οι Δημιουργικές Εργασίες αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και 

συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο 

μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται. Αν μία Δ.Ε. καλύπτει και 

άλλο/-α μάθημα/μαθήματα, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση 

του/της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά. Αν πρόκειται για μαθήματα που δεν 

διδάσκονται από τον ίδιο/-α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται μετά από 

συνεργασία των οικείων διδασκόντων/-ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική 

εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις μαθητές/-τριες που 

συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την 

κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή 

κάποιων μελών της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα. 

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων 

των οποίων δείγματα προτείνονται από το ΙΕΠ. Ανάλογα με το είδος της 

δημιουργικής εργασίας (απάντηση/λύση σε ερώτημα/πρόβλημα ή 

μουσικό/εικαστικό/λογοτεχνικό έργο ή κατασκευή κ.τλ.) οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν 

τα κατάλληλα διαβαθμισμένα κριτήρια.» 


