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ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Δομή και Περιεχόμενα 

 

Εηζαγωγή: 

 Γεληθόο ζηόρνο παξέκβαζεο 

 Αληηθείκελν ζην νπνίν ζηνρεύεη ε παξέκβαζε 
Μέζνδνο: 

 Πεξηγξαθή ζρνιείνπ θαη ηάμεο. 

 Πεξηγξαθή καζεηώλ ηεο ηάμεο ωο νκάδα (αξηζκόο καζεηώλ, επίπεδα 
επίδνζεο ζηα θύξηα αληηθείκελα βάζε αξρηθήο αμηνιόγεζεο, θιπ.). 

 Πεξηγξαθή ύιεο, πθηζηάκελωλ δξαζηεξηνηήηωλ θαη κεζόδωλ 
δηδαζθαιίαο ζην αληηθείκελν (κε παξαδείγκαηα). 

 Πεξηγξαθή πξνζαξκνγώλ (αλαζρεδηαζκνί, αιιαγέο, πξνζζέζεηο) ζε 
έξγα, δξαζηεξηόηεηεο, αζθήζεηο, θαη πξνβιήκαηα ώζηε λα πξνάγνπλ 
ηε δεκηνπξγηθόηεηα. 

Απνηειέζκαηα: 

 Αληηδξάζεηο καζεηώλ ζε πξνζαξκνγέο πνπ εθαξκόζηεθαλ. 

 Αξρηθή αμηνιόγεζε επίδνζεο καζεηώλ ζε δεκηνπξγηθά 
(πξνζαξκνζκέλα) έξγα. 

 Ελδηάκεζε αμηνιόγεζε επίδνζεο καζεηώλ ζε δεκηνπξγηθά 
(πξνζαξκνζκέλα) έξγα. 

 Τειηθή αμηνιόγεζε επίδνζεο καζεηώλ ζε δεκηνπξγηθά 
(πξνζαξκνζκέλα) έξγα. 

 Τπρόλ αιιαγέο ζε αθαδεκαϊθή επίδνζε ζην αληηθείκελν ζην νπνίν 
έγηλαλ νη πξνζαξκνγέο θαη ζε άιια αληηθείκελα (ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο 
αμηνινγήζεηο ζρνιηθήο επίδνζεο ζε αληηθείκελα). 

Σπδήηεζε: 

 Δηθά ζαο ζρόιηα θαη εξκελείεο ζρεηηθά κε παξέκβαζε θαη 
απνηειέζκαηα παξέκβαζεο. 

 Δηθά ζαο ζρόιηα ζρεηηθά κε παξέκβαζε (δπζθνιία, 
απνηειεζκαηηθόηεηα, ρξόλνο, εύξνο εθαξκνγήο, θιπ.). 

 
Σημείωση:  Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο ηειηθήο έθζεζεο κπνξείηε λα ζπλεξγαζηείηε 
κε άιιν/α άηνκν/α πνπ εξγάζηεθε γηα ην ίδην αληηθείκελν θαη ηάμε κε ζαο. 
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18 / 3 / 09 

 

Σρία Πιλοτικά Μαθήματα με τότο 

την Προαγωγή της Δημιοσργικότητας στο Δημοτικό τολείο 

 

ΦΤΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑ 

 

1. Δηζαγσγή Έξγσλ απζεληηθώλ ζην πεδίν, αγλώζηνπ ζέκαηνο θαη 

ζπκπεξαζκαηηθήο ζθέςεο ζε ζπλζήθεο Απνθιίλνπζαο Σθέςεο ζε ηξία 

80ιεπηα καζήκαηα.  Απαηηείηαη αηνκηθή εξγαζία εθ κέξνπο ησλ 

καζεηώλ γηα ζθνπνύο ζπιινγήο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ. 

 

2. Σπιινγή γξαπηώλ δεδνκέλσλ γηα ηα Έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

(πεξηγξαθέο) θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο γηα θάζε καζεηή/ηξηα 

μερσξηζηά (Αξρηθή, Δλδηάκεζε θαη Τειηθή Αμηνιόγεζε Δπίδνζεο ζε 

Γεκηνπξγηθά Έξγα) ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαγξάθνληαη. Αληίγξαθα 

απηώλ παξαδίλνληαη θαηά ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο ζην Π.Η. 

 

3. Σπιινγή ζηνηρείσλ ζρνιηθήο επίδνζεο ζηηο εκεξνκελίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη (Αξρηθή, Δλδηάκεζε θαη Τειηθή Αμηνιόγεζε Σρνιηθήο 

Δπίδνζεο). Αληίγξαθα απηώλ παξαδίλνληαη θαηά ηηο πξνθαζνξηζκέλεο 

ζπλαληήζεηο ζην Π.Η. 

 

4. Όια ηα παξαπάλσ είλαη ππνρξεσηηθά. 
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ΣΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

1. Ζ ζπγγξαθή ηειηθήο έθζεζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

2. Σηόρνο είλαη νη ηειηθέο εθζέζεηο λα δεκνζηεπζνύλ επώλπκα ζε βηβιίν 

ηύπνπ Πξαθηηθώλ θαη έθδνζεο Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ.  Σηόρνο ηεο 

έθδνζεο είλαη λα πιεξνθνξήζεη άιινπο εθπαηδεπηηθνύο αλαθνξηθά κε 

ηα Γεκηνπξγηθά Έξγα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

3. Οη ηειηθέο εθζέζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη 

νπζηαζηηθά θξηηήξηα: 

Κξηηήξηα: 

Α)  Ζ έθηαζε θάζε ηειηθήο έθζεζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 10 

ζειίδεο (δηπιό δηάζηεκα - πξνθαζνξηζκέλε έθηαζε βηβιίνπ Πξαθηηθώλ 200 

ζει.).  Σπλεπώο, θάζε ηειηθή έθζεζε ζα πξέπεη λα έρεη από 2 – 3 

ζπγγξαθείο (ζεηξά νλνκάησλ αιθαβεηηθή ή άιιε ζπκθσλεκέλε ζεηξά) νη 

νπνίνη έρνπλ εξγαζηεί γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ζην ίδην 

αληηθείκελν θαη ζηελ ίδηα ηάμε (όρη, όκσο, απαξαίηεηα θαη γηα ην ίδην 

κάζεκα).  Γηα ζθνπνύο πεξηνξηζκνύ ηεο έθηαζεο, νη πεξηγξαθέο ησλ 

ζρνιείσλ, ηάμεσλ, καζεηώλ θαη ύιεο ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ ζύληνκεο 

θαη ζπλνπηηθέο.  Γηα ηνλ ίδην ιόγν, ζα εμαηξεζεί ην ελδηάκεζν κάζεκα θαη 

αμηνιόγεζε, εθηόο θαη αλ ζεσξείηε όηη ε ζεκαζία θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

είλαη ηέηνηα ώζηε λα αληηθαηαζηήζεη είηε ην αξρηθό είηε ην ηειηθό. 

Β)  Τν πεξηερόκελν ηεο θάζε ηειηθήο έθζεζεο ζα επηθεληξώλεηαη ζε 

επηιεγκέλα αξρηθά θαη ηειηθά δεκηνπξγηθά έξγα θαη απνηειέζκαηα (Αξρηθή 

θαη Τειηθή Αμηνιόγεζε Δπίδνζεο ζε 2 – 3 Γεκηνπξγηθά Έξγα). Έλα από ηα 

θξηηήξηα επηινγήο έξγσλ γηα ζπκπεξίιεςε ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε 

αληηζηνηρία κεηαμύ ηνπο (δει., Έξγν Υπνζεηηθήο Σθέςεο ζην αξρηθό 

κάζεκα ζε αληηζηνηρία κε Έξγν Υπνζεηηθήο Σθέςεο ζην ηειηθό κάζεκα).  

Τα θξηηήξηα επηινγήο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ ηειηθή έθζεζε. 

Γ)  Τν θάζε δεκηνπξγηθό έξγν ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα θαη 

κε ηξόπν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ από άιινπο εθπαηδεπηηθνύο 

πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην ζεκηλάξην.  Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη 

ζύληνκα αιιά κε ζαθήλεηα ν ηξόπνο εηζαγσγήο ηνπ ζην πθηζηάκελν 

κάζεκα. 
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Γ)  Τα αξρηθά θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ θάζε έξγνπ ζα 

παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά (δει., Μέζνο Όξνο Αξηζκνύ απαληήζεσλ/ηδεώλ 

ζην αξρηθό θαη ηειηθό Έξγν Φ ζην δείγκα, Μέζνο Όξνο Βαζκνύ 

Πξσηνηππίαο απαληήζεσλ/ηδεώλ ζην αξρηθό θαη ηειηθό Έξγν Φ ζην 

δείγκα).  Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο Αμηνινγήζεηο Σρνιηθήο Δπίδνζεο, εάλ θαη 

εθόζνλ επηιέμεηε λα ηηο παξνπζηάζεηε. 

Δ)  Ζ ηειηθή έθζεζε ζα νινθιεξώλεηαη κε ηε Σπδήηεζε (ζύκθσλα κε ην 

Φπιιάδην Γνκή θαη Πεξηερόκελα Τειηθήο Έθζεζεο). 

Ε)  Δπεηδή θαλέλα θείκελν δελ είλαη δεκνζηεύζηκν ζηελ πξώηε εθδνρή ηνπ, 

λα αλακέλεηε όηη ζα ρξεηαζηνύλ δηνξζώζεηο εθ κέξνπο ζαο. Θεσξείζηε 

ινηπόλ όηη ν Ηνύληνο 2009 ζα είλαη ν κήλαο αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ 

θαη ζπγγξαθήο, έηζη ώζηε ε έθδνζε λα ηύρεη επηζηεκνληθήο θαη γισζζηθήο 

επηκέιεηαο εληόο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη είλαη έηνηκε γηα δηαλνκή κε ηελ 

έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. 


