Η ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΩΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
ΣΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2016-1017
Δημήτριοσ παθάρασ – χολικόσ φμβουλοσ Μαθηματικών • www.pe03.gr
Σφμφωνα με τθν αρ. πρωτ. 220473/Δ2/23-12-2016 εγκφκλιο, για τθν εφαρμογι του κεςμοφ των Δθμιουργικϊν Εργαςιϊν ςτα Γενικά Λφκεια κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2016-2017, προβλζπονται οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ:
(μορφι HTML)
Βήμα 1

ο

Αρχικά οι μακθτζσ του κάκε τμιματοσ δθλϊνουν ςτον υπεφθυνο εκπαιδευτικό του τμήματοσ το μάκθμα ςτο οποίο επικυμοφν να εκπονιςουν Δθμιουργικι Εργαςία, κακϊσ και τισ δυο εναλλακτικζσ επιλογζσ τουσ. Σχετικά είναι τα ζντυπα:
ΠΙΝΑΚΑ Α1 και ΠΙΝΑΚΑ Β1 τα οποία μπορεί να κάνει χριςθ ο υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ του κάκε τμιματοσ ςτθν Αϋ
και Βϋ τάξθ Λυκείου αντίςτοιχα, για να καταγράψει τα ονόματα των μακθτϊν με τισ επιλογζσ των μακθμάτων. Τα μακιθ
θ
θ
ματα που επιλζγει ο μακθτισ δθλϊνονται με ιεραρχικι προτίμθςθ: 1 , 2 , 3 .

Βήμα 2

ο

Στθ ςυνζχεια ο φλλογοσ Διδαςκόντων ορίηει ζναν ι δφο εκπαιδευτικοφσ για κάκε τάξθ, ανάλογα με τον αρικμό των
τμθμάτων του ςχολείου, ωσ υπεφκυνουσ τθσ διαδικαςίασ των Δθμιουργικϊν Εργαςιϊν. (Τπεφθυνοι Δ.Ε.).

Βήμα 3

ο

Οι Τπεφθυνοι Δ.Ε. ςυγκεντρϊνουν τα ςτοιχεία από τισ δθλϊςεισ προτίμθςθσ των μακθτϊν των τμθμάτων τθσ κάκε τάξθσ
και τα ομαδοποιοφν. Η ομαδοποίθςθ ςε κάκε τάξθ γίνεται αρχικά κατά κεματικό πυλϊνα και μάκθμα και ςτθ ςυνζχεια
κατά εκπαιδευτικό. Για τθ διαδικαςία αυτι χριςιμα είναι τα ζντυπα: ΠΙΝΑΚΑ Α2 και ΠΙΝΑΚΑ Β2

ο

Βήμα 4

Ο φλλογοσ Διδαςκόντων επικυρϊνει τθν παραπάνω ομαδοποίθςθ και κατανομι των Δ.Ε. ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Ο ακριβισ αρικμόσ των Δ.Ε. που επιβλζπει κάκε εκπαιδευτικόσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ κακορίηεται από τον
ίδιο, ωςτόςο δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να είναι μικρότεροσ των δζκα (10), παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που είναι
μικρότεροσ ο αρικμόσ των μακθτϊν που εκδθλϊνουν ςχετικό ενδιαφζρον. Σε κάκε περίπτωςθ, θ τελικι διευκζτθςθ τθσ
κατανομισ του αρικμοφ των Δ.Ε. ςτουσ εκπαιδευτικοφσ εναπόκειται ςτον Σφλλογο Διδαςκόντων κάκε ςχολικισ μονάδασ.
Στθν περίπτωςθ που οριςμζνα μακιματα ςυγκεντρϊνουν μεγαλφτερο αρικμό μακθτϊν από αυτόν που μποροφν να εποπτεφςουν οι διδάςκοντεσ, ο Σφλλογοσ ανακατανζμει τουσ μακθτζσ, με κριτιριο τισ εναλλακτικζσ προτιμιςεισ τουσ και τθν
καλφτερθ δυνατι εποπτεία των Δ.Ε. Στο τζλοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ, κάκε εκπαιδευτικόσ καταρτίηει ζναν πίνακα, για
κάκε ζνα από τα μακιματα που διδάςκει, ςτον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των μακθτϊν των οποίων τισ εργαςίεσ
κα ςυντονίςει. Σχετικά είναι τα ζντυπα: ΠΙΝΑΚΑ Α3 και ΠΙΝΑΚΑ Β3

ο

Βήμα 5

Στθ ςυνζχεια οι εκπαιδευτικοί κοινοποιοφν ςτουσ μακθτζσ τουσ προτεινόμενα κζματα Δ.Ε. ςε κακζνα από τα μακιματά
τουσ, με βάςθ τθν φλθ που κα ζχει διδαχκεί μζχρι και τθν θμερομθνία εκπόνθςθσ των Δ.Ε. Ζνα παράδειγμα με ενδεικτικά
προτεινόμενα κζματα για τα μακθματικά Αϋ και Βϋ τάξθσ ΓΕΛ, μπορείτε να δείτε εδϊ:

http://www.pe03.gr/dimiourgikes-ergasies-sta-mathimatika-gel/
Οι μακθτζσ είτε επιλζγουν από τα προτεινόμενα κζματα είτε προτείνουν οι ίδιοι εναλλακτικά κζματα, τα οποία και ςυμφωνοφνται με τον διδάςκοντα. Τελικά ςυμπλθρϊνονται τα ζντυπα: ΠΙΝΑΚΑ Α3 και ΠΙΝΑΚΑ Β3 με τουσ τίτλουσ των
κεμάτων των Δ.Ε. που αντιςτοιχοφν ςτουσ μακθτζσ.

ο

Βήμα 6

Οι εκπαιδευτικοί διανζμουν το «χζδιο υποβολήσ Δ.Ε. του Εκπαιδευτικοφ» (πηγή ΙΕΠ), ςε κάκε μακθτι του οποίου κα
εποπτεφςουν τθν εργαςία. Το ζντυπο αυτό περιλαμβάνει τον τίτλο τθσ Δ.Ε., τον ςκοπό, τα προςδοκϊμενα μακθςιακά
αποτελζςματα, ενδεικτικζσ πθγζσ, τα κριτιρια με τα οποία κα αξιολογθκοφν κ.ά.

ο

Βήμα 7

Με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων επιλζγονται και ορίηονται ωσ «Ημζρεσ Δ.Ε.» δφο θμζρεσ μζςα ςτο ςχολικό ζτοσ, κατά
προτίμθςθ ςτθν αρχι του δευτζρου τετραμινου, μεταξφ των οποίων μεςολαβεί τουλάχιςτον μία εβδομάδα και όχι περιςςότερεσ από τρεισ εβδομάδεσ. 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. Η Γϋ
τάξθ λειτουργεί κανονικά. Από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ κεμάτων, όπωσ περιγράφεται παραπάνω, και μζχρι
θ
τθν 1 θμζρα εκπόνθςθσ των Δ.Ε. μεςολαβεί τουλάχιςτον μία εβδομάδα και όχι περιςςότερεσ από δζκα θμζρεσ.
ο

Βήμα 8
Σφμφωνα με τον προγραμματιςμό που ζχει γίνει από τον Σφλλογο Διδαςκόντων, με βάςθ τουσ δφο κεματικοφσ πυλϊνεσ
και τουσ παρόντεσ κατά θμζρα διδάςκοντεσ, οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ τουσ ανακατανζμονται ςε «μεικτά» τμιματα
ςτισ αίκουςεσ, ανάλογα με το μάκθμα και τον πυλϊνα που ζχουν επιλζξει, με ευκφνθ των Υπευκφνων Δ.Ε. Δθμιουργοφνται ζτςι «μεικτά» τμιματα μακθτϊν ανά τάξθ, τα οποία όμωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν υπερβαίνουν αρικμθτικά τθ νόμιμθ ςφνκεςθ των τμθμάτων του Λυκείου. Σχετικό είναι το ζντυπο: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. Κατά τισ δφο θμζρεσ εκπόνθςθσ των
Δ.Ε. αναπροςαρμόηεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Αϋ και Βϋ, χωρίσ να διαταράςςεται το ωρολόγιο πρόγραμμα
τθσ Γϋ τάξθσ, και πάντωσ όχι ωσ προσ τον αρικμό των διδακτικϊν ωρϊν των εκπαιδευτικϊν, παρά μόνο ωσ προσ τθν κατανομι τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ.
η
1 Ημζρα εκπόνηςησ ΔΕ: Προπαραςκευή (7 διδακτικζσ ώρεσ)
Αφοφ λθφκοφν παρουςίεσ κατά τμιμα και ςφμφωνα με το τροποποιθμζνο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν τα «μεικτά» τμιματα, εποπτεφουν/ςυντονίηουν το ςφνολο του τμιματοσ και υποςτθρίηουν ειδικότερα τισ
ομάδεσ των μακθτϊν που ζχουν αναλάβει εργαςίεσ υπό τθν δικι τουσ επίβλεψθ. Λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ τθσ αίκουςασ να ζχει ενθμερωκεί για τα κζματα όλων των Δ.Ε. που εκπονοφνται από τουσ μακθτζσ του «μεικτοφ»
τμιματοσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αςκεί εποπτεία. Σε κάκε αίκουςα όπου εκπονείται Δ.Ε., κα υπάρχει μια ζντυπθ κατάςταςθ με τα ονοματεπϊνυμα των μακθτϊν του «μεικτοφ» τμιματοσ, ςτθν οποία κα ςθμειϊνονται οι παρουςίεσ για
κάκε διδακτικι ϊρα. Με βάςθ τα παρουςιολόγια αυτά ο υπεφκυνοσ εκπαιδευτικόσ κάκε τμιματοσ κα καταχωρίςει ςτο
τζλοσ τθσ θμζρασ τισ τυχόν απουςίεσ. Τα διαλείμματα για τισ δφο θμζρεσ των Δ.Ε. κακορίηονται με ςχετικι απόφαςθ του
Συλλόγου Διδαςκόντων. Ο εκπαιδευτικόσ που παρίςταται ςτθν αίκουςα κατά τθν πρϊτθ διδακτικι ϊρα δίνει ςτουσ μακθτζσ/ομάδεσ το «χζδιο υποβολήσ τησ Δ.Ε. του Μαθητή ή τησ Ομάδασ» (πηγή ΙΕΠ). Οι μακθτζσ και μακιτριεσ ςυνεργάηονται και επεξεργάηονται το υλικό που ζχουν αναηθτιςει οι ίδιοι, κακϊσ και το υλικό που τουσ ζχει χορθγθκεί. Κατά
τθν τελευταία διδακτικι ϊρα γίνεται ςυηιτθςθ-ανατροφοδότθςθ μεταξφ των μακθτϊν του μεικτοφ τμιματοσ. Με το πζρασ τθσ πρϊτθσ θμζρασ οι μακθτζσ και μακιτριεσ κα ζχουν ολοκλθρϊςει τθν αναηιτθςθ, ταξινόμθςθ και επεξεργαςία
του υλικοφ τουσ και κα ζχουν ςυμπλθρϊςει το «χζδιο υποβολήσ τησ Δ.Ε. του Μαθητή ή τησ Ομάδασ» (πηγή ΙΕΠ) που
αφορά ςτθν 1θ μζρα, το οποίο κα παραδϊςουν ςτον εκπαιδευτικό τθσ αίκουςασ και, μζςω αυτοφ, ςτον επιβλζποντα
εκπαιδευτικό, προκειμζνου να το ολοκλθρϊςουν κατά τθ δεφτερθ θμζρα τθσ ςφνκεςθσ τθσ εργαςίασ τουσ.

Βήμα 9

ο

η

2 Ημζρα εκπόνηςησ ΔΕ: φνθεςη-Παρουςίαςη (7 διδακτικζσ ώρεσ)
θ
Αφοφ καταγραφοφν οι απουςίεσ, όπωσ τθν 1 θμζρα, οι μακθτζσ και μακιτριεσ λαμβάνουν το «Σχζδιο υποβολισ Δ.Ε. του
θ
Μακθτι ι τθσ Ομάδασ» που είχαν ςυμπλθρϊςει τθν 1 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 ςυνθζςουν και να ςυντάξουν μια πραγματεία, να καταςκευάςουν ζνα
τζχνθμα, να φιλοτεχνιςουν μια καλλιτεχνικι εργαςία ι να δθμιουργιςουν μια ςυλλογι. Στο 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. Εναλλακτικά, εφόςον υπάρχει θ δυνατότθτα, θ παρουςίαςθ μπορεί να γίνεται ςε ειδικι εκδιλωςθ κατά τάξθ ι κατά ςχολείο, θ οποία αποφαςίηεται από τον Σφλλογο των Διδαςκόντων. Οι εργαςίεσ αυτζσ μποροφν επίςθσ να δθμοςιεφονται (ςε περίλθψθ ι ςε πλιρθ μορφι) ι να δθμοςιοποιοφνται με όποιον άλλο τρόπο κρικεί πρόςφοροσ.
Βήμα 10

ο

Οι υποχρεωτικζσ δθμιουργικζσ εργαςίεσ αξιολογοφνται και βακμολογοφνται από τον οικείο διδάςκοντα. Συνεκτιμϊνται
ςτθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι ςτο αντίςτοιχο μάκθμα, για το τετράμθνο κατά το οποίο κατατίκενται, μόνο
εφόςον αποτιμθκοφν κετικά. Στθν 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 οικείων διδαςκόντων. Εάν πρόκειται
για ςυλλογικι εργαςία, αυτι λαμβάνεται υπόψθ το ίδιο για όλουσ τουσ μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςε αυτι. Γενικότερα, θ
αξιολόγθςθ τθσ Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με «Κλίμακεσ διαβαθμιςμζνων κριτηρίων» (πηγή ΙΕΠ) . Οι κλίμακεσ αυτζσ είναι ενδεικτικζσ, αναφζρονται είτε ςε ομαδικι, είτε ςε ατομικι εργαςία και, πάντωσ, υπθρετοφν τθν αναγκαιότθτα τθσ
παρϊκθςθσ των μακθτϊν προσ τθ βζλτιςτθ διαμόρφωςθ τθσ παραδοτζασ εργαςίασ τουσ. Αντίγραφο όλων των Δθμιουργικϊν Εργαςιϊν τοποκετείται ςτον φάκελο εκπαιδευτικϊν επιδόςεων και δραςτθριοτιτων μακθτι, εάν αυτόσ υπάρχει,
και όπου δεν υπάρχει ενθμερϊνονται με ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ που παρακολουκεί τθν εργαςία όλοι οι διδάςκοντεσ
ςτο ίδιο τμιμα για τθ ςυμπλθρωματικι αυτι δραςτθριότθτα κάκε μακθτι.

