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ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Διδικήρ Θεμαηικήρ Γπαζηηπιόηηηαρ ζηη Β΄ ηάξη 

Ημεπηζίος και ζηη Γ΄ ηάξη Δζπεπινού  Δπαγγελμαηικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ 2012-

2013 

αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο  Δηδηθήο Θεκαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο ζηε Β΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ.   

1. Γενικό πλαίζιο - κοποί  

Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 εηζάγεηαη ζηε Β΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ θαη ζηε Γ΄ ηάμε 

Δζπεξηλνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ε Δηδηθή Θεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα (Δ.Θ.Γ.) σο κάζεκα 

επηινγήο ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 37596/Γ2/03-04-

2012 Τ.Α. (ΦΔΚ 1131 Β΄). 

Η Δηδηθή Θεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα είλαη κάζεκα επηινγήο δίσξεο δηάξθεηαο αλά 

εβδνκάδα θαη ε εξγαζία πνπ ζα επηιεγεί κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη παξαθάησ ζα 

επηβιέπεηαη απφ δχν εθπαηδεπηηθνχο (ζπλδηδαζθαιία). Η Δ.Θ.Γ. πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

πιαίζην ζπλερφκελνπ δίσξνπ θαη επηιέγεηαη έλα ζέκα αλά δηδαθηηθφ έηνο. Όπνπ πξνβιέπεηαη 

θαηαζθεπή έξγνπ ή ρξήζε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, ε Δ.Θ.Γ. πξαγκαηνπνηείηαη ζηα .Δ. 

θαη ζηα .Δ.Κ.  

Η Δηδηθή Θεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα είλαη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφθηεζεο θαη 

αθνκνίσζεο επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη εκπινπηηζκνχ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ 
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Βαζκφο Πξνηεξαηφηεηαο:  
 
Mαξνχζη, 12-07-2012 
Αξ.Πξση.:79980/Γ2 

 
 
 
 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ                           
  ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
----- 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η   

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

ΣΜΗΜΑ Β΄ 

 
 
 

----- 
Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πφιε: 15180 Μαξνχζη 
Ιζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr 
Πιεξνθνξίεο: Βηνιέηεο Α. 
Σειέθσλν: 210-344 3276 
e-mail: t09tee07@minedu.gov.gr ΚΟΙΝ.: 

 Πεπιθεπειακέρ Γ/νζειρ Δκπ/ζηρ 

 Ινζηιηούηο Δκπαιδεςηικήρ 
 Πολιηικήρ (Ι.Δ.Π.) 
 Αν. Σζόσα 36    Αθήνα 115 21  

 ΔΠΑΦΟ ςζηήμαηα Πληποθοπικήρ 
 Μονήρ Κύκκος 2 & Μεζογείων 123 

 115 26 Αθήνα 

 Γ/νζειρ Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

 Γπαθεία σολικών ςμβούλων  

 Δπαγγελμαηικά Λύκεια (μέζω ηων 
Γ/νζεων Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ) 

 ιβιηανίδειορ Γημόζια σολή 
Θεζζαλονίκηρ 151 
176 10 Καλλιθέα 

ΠΡΟ : 
 

 
 
 [Πληκηπολογήζηε μια θπάζη 

από ηο έγγπαθο ή ηη ζύνοτη για 

ένα ενδιαθέπον ζημείο. 

Μποπείηε να ηοποθεηήζεηε ηο 

πλαίζιο κειμένος οποςδήποηε 

ζηο έγγπαθο. Χπηζιμοποιήζηε 

ηην καπηέλα "Επγαλεία πλαιζίος 

κειμένος" για να αλλάξεηε ηη 

μοπθοποίηζη ηηρ ελκςζηικήρ 

θπάζηρ.] 

http://www.minedu.gov.gr/


 2 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο ζηε κεζνδνινγία ηεο κάζεζεο. ην πιαίζην 

ηεο Δ.Θ.Γ. νη καζεηέο κπνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, λα εθπνλνχλ κειέηεο ή λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

εθηέιεζε έξγσλ κηθξήο θιίκαθαο, λα κεηέρνπλ ζε εζεινληηθέο δξάζεηο, λα δηεμάγνπλ 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

π.ρ. κειέηεο πεξίπησζεο, δεκηνπξγία εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο 

(αξηζηεία θαη θαηλνηνκία) θηι. ηφρνο είλαη ε εμνηθείσζε κε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη 

πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηηο νπνίεο ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νη καζεηέο κεηά 

ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ κπνξνχλ λα αμηνπνηνχληαη ηα .Δ.Κ. 

θαη .Δ. 

Δπηπιένλ ε Δηδηθή Θεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα ζηνρεχεη ζηελ: 

 ελίζρπζε ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ θαη ζηελ παξφηξπλζή ηνπο γηα αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, 

 εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην νκαδηθφ πλεχκα, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ κέζσ ζπλεξγαζίαο, 

 αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο ζηελ 

παξνπζίαζε εξγαζηψλ, 

 αλάπηπμε ηθαλνηήησλ φπσο: αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε 

ζηνηρείσλ, ζχλζεζε απφςεσλ, ιήςε απνθάζεσλ, θαηαζθεπή θαη θνζηνιφγεζε έξγσλ, 

αμηνπνίεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ επίηεπμε πξαθηηθψλ απνηειεζκάησλ, νξγάλσζε 

δξάζεσλ, νξγάλσζε γξακκήο παξαγσγήο πξντφλησλ, 

 ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ πξνγξακκάησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

 ζχλδεζε ηεο δεισηηθήο κε ηε δηαδηθαζηηθή γλψζε θαη ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. 

 

2.  Ππόηαζη και Έγκπιζη Θεμάηων  

  Σα ζέκαηα ησλ Δηδηθψλ Θεκαηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ επηιέγνληαη απφ  ηνπο ζεκαηηθνχο 

άμνλεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνκέα θαη είλαη ζπκβαηά κε ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ καζεκάησλ ηνπ θάζε ηνκέα ηεο Β’ ηάμεο Ηκεξεζίνπ θαη ηεο 

θάζε εηδηθφηεηαο ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ..  

Σα ζέκαηα ηεο Δ.Θ.Γ. πξνηείλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ηα 

καζήκαηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα/εηδηθφηεηαο (ή θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο άιινπ 

ηνκέα/εηδηθφηεηαο ζε πεξίπησζε θνηλήο δξαζηεξηφηεηαο) θαη εγθξίλνληαη απφ ηνλ ρνιηθφ 

χκβνπιν ηεο εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ επνπηεία εθαξκνγήο ηεο. Η Δηδηθή Θεκαηηθή 

Γξαζηεξηφηεηα νξίδεηαη σο «πξψηε αλάζεζε» ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

δηδάζθνπλ ηα καζήκαηα ησλ ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Δ.Θ.Γ. επηιέγεηαη έλα ζέκα αλά δηδαθηηθφ έηνο. ε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο, θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ηεο εηδηθφηεηαο ζε ζπλεξγαζία 
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κε ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη Δηδηθέο Θεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο αλά ζρνιηθφ ηεηξάκελν.  

ηελ Δηδηθή Θεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεηαη επεμεξγαζία ζέκαηνο πνπ 

άπηεηαη  ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηνκέα ή εηδηθνηήησλ (θνηλή 

δξαζηεξηφηεηα) ψζηε λα πξνσζείηαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, νη καζεηέο ηνπ θάζε ηνκέα/εηδηθφηεηαο πξνεηνηκάδνπλ ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο πνπ 

αθνξά ζηνλ ηνκέα/εηδηθφηεηά ηνπο θαη ζην ηέινο παξνπζηάδεηαη εληαία εξγαζία. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ησλ εκπιεθφκελσλ ηνκέσλ/εηδηθνηήησλ νξγαλψλνπλ 

θνηλέο ζπλαληήζεηο ζηηο νπνίεο ζπδεηείηαη ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε νη νκάδεο λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπγρξνληζκέλα. Απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ αλά 

δεθαπέληε εκέξεο. Σελ επνπηεία ηεο Δηδηθήο Θεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ηελ έρνπλ απφ 

θνηλνχ νη ρνιηθνί χκβνπινη ησλ εηδηθνηήησλ. Οη Δηδηθέο Θεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο απηνχ 

ηνπ είδνπο δηαξθνχλ νιφθιεξν ην δηδαθηηθφ έηνο. 

Καηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δήισζε ηνπ 

καζήκαηνο επηινγήο απφ ηνπο καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ηελ 

επίβιεςε Δηδηθήο Θεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο πξνηείλνπλ έσο ηξία ζέκαηα αλά ηκήκα 

ελδηαθέξνληνο ζηνλ ρνιηθφ χκβνπιν. Οη πξνηάζεηο ησλ ζεκάησλ γίλνληαη απφ δχν 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ηνκέα ή ηεο εηδηθφηεηαο, νη νπνίνη ηαπηφρξνλα κε ηελ πξφηαζή ηνπο 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπλεπίβιεςήο ηνπ. Καηφπηλ απηνχ νη πξνηείλνληεο 

εθπαηδεπηηθνί εηζεγνχληαη ζηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ ην ζέκα πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ 

ρνιηθφ χκβνπιν. Η εηζήγεζε ησλ ζεκάησλ πξνο ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ απφ ηνπο 

πξνηείλνληεο εθπαηδεπηηθνχο γίλεηαη εγγξάθσο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλεκκέλνπ εληχπνπ. 

Σα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηνλ 

ηνκέα/εηδηθφηεηα πνπ έρνπλ επηιέμεη νη καζεηέο θαη λα ηνπο εκπιέθνπλ ζε δηαδηθαζίεο 

δηεξεχλεζεο, αμηνπνηψληαο ην πεξηερφκελν, ηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα θαη ηηο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ.  

Σν ζπληνληζκφ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. πξνγξακκαηηζκφ 

ρξήζεο ρψξσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε ζρνιηθή κνλάδα απφ ηηο 

δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθέξνληνο) αλαιακβάλνπλ νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν. Γηα ηηο πηζαλέο εθηφο 

ζρνιείνπ επηζθέςεηο ησλ εξεπλεηηθψλ καζεηηθψλ νκάδσλ, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο κε ηηο ππφινηπεο επηζθέςεηο πξνυπνζέζεηο.  

 

3. Καηανομή ζε ημήμαηα ενδιαθέπονηορ  

Οη καζεηέο θαηαλέκνληαη ζε ηκήκαηα ελδηαθέξνληνο αλάινγα κε ηνλ ηνκέα θαη ηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο. Ο θαηψηαηνο  αξηζκφο καζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο ελδηαθέξνληνο 

νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) καζεηέο ζηε Β΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ θαη ζε νθηψ (8) καζεηέο ζηε Γ΄ ηάμε 
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Δζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. Οη ππν – νκάδεο εξγαζίαο απνηεινχληαη απφ ηξεηο (3)   (ζε πεξίπησζε 

νιηγνκεινχο ηκήκαηνο) έσο πέληε (5) καζεηέο. Έλα ηκήκα ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα 

απνηειείηαη θαη απφ καζεηέο  δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ ή εηδηθνηήησλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ζπκπιεξψλεηαη ν αλσηέξσ νξηδφκελνο θαηψηαηνο αξηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο είλαη θαη πάιη δχν (ζπλδηδαζθαιία), έλαο απφ 

θάζε εηδηθφηεηα. Η δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ καζεηψλ ζε ηκήκαηα ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη 

λα έρεη νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηεο δεχηεξεο εβδνκάδαο απφ ηελ έλαξμε ησλ 

καζεκάησλ.  

 

4. Μέθοδοι διδαζκαλίαρ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Δηδηθήο Θεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο εθαξκφδεηαη θαηά θαλφλα ε 

κέζνδνο project, ρσξίο λα απνθιείνληαη άιιεο ζπλεξγαηηθέο κέζνδνη πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ηεο εηδηθφηεηαο. 

Η κέζνδνο project βαζίδεηαη ζηελ καζεηνθεληξηθή, βησκαηηθή κάζεζε θαη πξνσζεί ηε 

ζηνρεπκέλε θαη νξγαλσκέλε έξεπλα, ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηνλ εμαηνκηθεπκέλν 

ξπζκφ κάζεζεο. Οη νκαδηθέο ζπλζεηηθέο-δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο έρνπλ ζπλζεηηθφ ραξαθηήξα 

θαη επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή θαη γεληθφηεξα ηελ 

θαιιηέξγεηα εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

θαη ηελ ηειηθή ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Δπίζεο, αμηνπνηνχληαη νη λέεο ηερλνινγίεο. 

Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ΔΠΑ.Λ., έρνληαο επηιέμεη επαγγεικαηηθφ ηνκέα, 

ζπλδπάδνπλ θαιχηεξα ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, επηθεληξψλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπο, ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηηο γλψζεηο ηνπο, θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΔΚ θαη Δ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή άιισλ θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ πξνσζψληαο έλα λέν ζρνιείν αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εξγαζία 

 

5. Ανάπηηζη ζηο Γιαδίκηςο και Γημόζια παποςζίαζη ηων Διδικών Θεμαηικών 

Γπαζηηπιοηήηων από Μαθηηικέρ Ομάδερ 

 Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη εηδηθέο ζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ 

ηεηξακήλνπ, νη καζεηέο ηηο παξνπζηάδνπλ ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην 

ζρνιείν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα κε ηε ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ πξνζθεθιεκέλσλ (π.ρ. εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο, θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θ.ιπ.), φπνπ ηνχην θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ην 

χιινγν Γηδαζθφλησλ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο, είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ 

ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξσηήζεηο απφ καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη επηζθέπηεο. Καηά ηελ εκέξα 

παξνπζίαζεο κπνξεί λα γίλεη θαη ζρεηηθή έθζεζε ζην ζρνιείν.  Γηα ηελ επξχηεξε δηάρπζε ησλ 

καζεηηθψλ εξγαζηψλ, κεηά ηε δεκφζηα παξνπζίαζή ηνπο, κπνξνχλ απηέο λα αλαξηψληαη ζηελ 
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ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ, αλαγξάθνληαο ηα νλφκαηα φισλ ησλ ζπληειεζηψλ, καζεηψλ θαη 

επηβιεπφλησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Σελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ γεληθψλ αξρψλ ζηηο ζπλζήθεο ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θάλεη ν χιινγνο δηδαζθφλησλ, 

θξνληίδνληαο πξσηίζησο λα δηαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αθψιπηε δηεμαγσγή θαη 

ζηήξημή ηνπο.  

 

6. Αξιολόγηζη - Πποθοπική βαθμολογία ηεηπαμήνων 

Ο βαζκφο εηήζηαο επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή ζην κάζεκα ηεο  Δηδηθήο Θεκαηηθήο 

Γξαζηεξηφηεηαο είλαη ν εηήζηνο πξνθνξηθφο βαζκφο ηνπ, ν νπνίνο πξνθχπηεη σο ν κέζνο 

φξνο ηεο αληίζηνηρεο βαζκνινγίαο ηνπ ζηα δπν ηεηξάκελα. ε πεξίπησζε πινπνίεζεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο εηήζηαο δηάξθεηαο ν πξνθνξηθφο βαζκφο ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζην ηκήκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη πινπνηεζεί 

κέρξη ηφηε φπσο έρεη νξηζηεί απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο.  

Σν κάζεκα ηεο Δηδηθήο Θεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο βαζκνινγείηαη θάζε ηεηξάκελν αλά 

καζεηή θαη αλά ππν-νκάδα θαη δελ είλαη γξαπηψο εμεηαδφκελν. Ο ηνκέαο ηεο «εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο»  (ζθνπφο, εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πεγέο, δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ θάζεσλ) 

αμηνινγείηαη κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30%, ηνπ «πεξηερνκέλνπ» κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 

50%, ελψ νη δχν επφκελνη («γιψζζα/δνκή» θαη «δεκφζηα παξνπζίαζε») κε ζπληειεζηή 10% 

ν θαζέλαο.  

Η βαζκνινγία ηνπ θάζε καζεηή πξνθχπηεη σο εμήο: 

Πποθοπικόρ Βαθμόρ ηεηπαμήνος ΔΘΓ = (Βαθμόρ μαθηηή + Βαθμόρ ςπο-ομάδαρ)/ 2 

Δηήζιορ πποθοπικόρ Βαθμόρ ΔΘΓ =  (Πποθοπικόρ Βαθμόρ Α’ ηεηπαμήνος + 

Πποθοπικόρ Βαθμόρ Β’ ηεηπαμήνος)/ 2 = Βαθμόρ εηήζιαρ επίδοζηρ  

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέγεηαη εληαίν ζέκα  Δηδηθήο Θεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ ηνκέσλ/εηδηθνηήησλ, ν πξνθνξηθφο βαζκφο ησλ ηεηξακήλσλ κπαίλεη απφ 

θνηλνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηνκέσλ/εηδηθνηήησλ πνπ δίδαμαλ ην κάζεκα. Καηά ηα 

ινηπά ηζρχεη ν παξαπάλσ ηχπνο. 

Αληίγξαθν φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπνζεηείηαη ζην θάθειν εθπαηδεπηηθψλ επηδφζεσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζεηή. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή θαηά ηεηξάκελν νη 

δηδάζθνληεο  ζπλεθηηκνχλ: 

    α. Σε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηδαθηηθή - καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

    β. Σελ πξνθνξηθή εμέηαζε θαζψο επίζεο ηελ επηκέιεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

    γ. Σν θάθειν επηδφζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζεηή 

Γηα ηε βαζκνιφγεζε ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε ηα εμήο: 
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    α) Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν καζεηήο έρεη εθαξκφζεη ζηελ πξάμε ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο ηνπ 

καζήκαηνο θαη παξαδεθηέο κεζφδνπο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

    β) Η πνηφηεηα θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο ηνπ σο ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

    γ) Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν καζεηήο έρεη εθαξκφζεη θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

   δ) Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεια εξγαιεία, φξγαλα, κεραλήκαηα θαη 

πιηθά. 

     Μεηά θαη ηελ παξνπζίαζε, νη καζεηηθέο νκάδεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ππνβάιινπλ 

πξνο αμηνιφγεζε ηνλ νκαδηθφ θάθειν ηεο εξγαζίαο ηνπο, πνπ πεξηιακβάλεη (α) έθζεζε γηα ην 

ζέκα πνπ κειέηεζαλ, ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο, (β) ην ζρεηηθφ κε ην ζέκα θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ηέρλεκα (αθίζα, ηζηνζειίδα, 

βίληεν, πφζηεξ, θπιιάδην, θαηαζθεπή, θ.ιπ.), (γ) ηνπο πφξνπο θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θαη (δ) φ,ηη άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ φιε εξγαζία ηνπο 

θξίλνπλ ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δελ πξνάγεηαη ζηελ επφκελε ηάμε θαη δελ έρεη 

πξνβηβάζηκν βαζκφ ζηελ εηδηθή ζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,  νη επηβιέπνληεο εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

νξίδνπλ ηκήκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ θξίλνπλ φηη πξέπεη λα επεμεξγαζηεί εθ λένπ. Σνλ 

επηέκβξην ππνβάιιεη δηνξζσκέλε ηελ εξγαζία ηνπ καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην θαη 

ηνλ αηνκηθφ ηνπ θάθειν πξνο επαλα-αμηνιφγεζε. 

 

 

 

 

ςν.: 2 ζελίδερ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

 Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδψλ Γ.Δ., Σκήκα Β΄ 

 Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Ιδησηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. 

 Γ/λζε Ξέλσλ θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ 

 Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 

 ΔΠΔΓ 

 

Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
 
 

ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ  
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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Σσ. Έηορ: ………….......……….                                                                                                

ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ………………………………………………… 

Ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

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

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

  

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

(ΠΔ) 

ΓΙΑΣΙΘΔΜΔΝΔ ΩΡΔ 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ 

ΔΡΓΑΙΩΝ Δ 

ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΑ ΔΣΗ 

(ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

ΥΔΣΙΚΗ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 

(ΦΟΡΔΑ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ) 

     

  

 

   

 

 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

Α. ΚΟΠΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ: 

 

 

 

Β. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ (κπιηήπια επιλογήρ θέμαηορ, 

ζςζσέηιζη με διδαζκόμενα μαθήμαηα, αναμενόμενα μαθηζιακά οθέλη κ.λπ., 

ενδεικηικά μέσπι 300 λέξειρ). 
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Γ. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΘΟΓΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΘΔΙ (μέσπι 200 

λέξειρ) 
 

 

Γ. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (μέσπι 200 λέξειρ) 
 

 

Δ. ΠΟΡΟΙ – ΤΛΙΚΑ – ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
 

 

η. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΙΚΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
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