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 Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες 

(εκπαιδευτικό υλικό κύκλου επιμορφώσεων) 
1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου                                                                           

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

  

Κατάλογος Περιεχομένων 

 

 Για τη διαμόρφωση της παρούσας επιμορφωτικής προσέγγισης, αξιοποιήθηκε το 

σχετικό επιμορφωτικό υλικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

 Προτείνεται η σειριακή μελέτη του υλικού, με βάση τα παρακάτω περιεχόμενα του 

εντύπου. Οι εμπεριεχόμενες παρουσιάσεις επισυνάπτονται με το παρόν,  σε μορφή 

προβολής παρουσίασης (.pptx). 

 

1. Παρουσίαση για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες (Σ.Δ.Ε.) (γενικά στοιχεία, 
μαθήματα ομάδας Β) 

 Παράρτημα 1: Σχέδιο παραδοτέων 

   1α: Σχέδιο Γραπτής Αναφοράς 
   1β: Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης 

 Παράρτημα 2α: Γραπτή Αναφορά – Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων 

 Παράρτημα 2β: Αναρτώμενη Παρουσίαση – Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων 

 1η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας (ΚΕΝΟ) 
 2η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας (ΚΕΝΟ) 
 Νομοθετικό πλαίσιο 

2. Παράδειγμα γα την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση 
 1η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Αρχαία (Γ΄ Γυμνασίου) 
 2η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Αρχαία (Γ΄ Γυμνασίου) 

3. Παράδειγμα για τα Θρησκευτικά 
 1η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Θρησκευτικά (Β΄ Γυμνασίου) 
 2η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Θρησκευτικά (Β΄ Γυμνασίου) 

4. Παράδειγμα για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Κ.Π.Α.) 
 1η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Κ.Π.Α. (Γ΄ Γυμνασίου) 
 2η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Κ.Π.Α. (Γ΄ Γυμνασίου) 

5. Παράδειγμα για την Οικιακή Οικονομία 
 1η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Οικ. Οικ. (Α΄ Γυμνασίου) 
 2η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Οικ. Οικ. (Α΄ Γυμνασίου) 

6. Παρουσίαση για τις Σ.Δ.Ε. (μαθήματα ομάδας Β) 
 1η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Φυσική Αγωγή, Καλλιτεχνικά, 

Πληροφορική (Α΄- Γ΄ Γυμνασίου) 
 2η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας Φυσική Αγωγή, Καλλιτεχνικά, 

Πληροφορική (Α΄- Γ΄ Γυμνασίου) 
 



2 

 

Παράρτημα 1: Σχέδιο παραδοτέων 

1α: Σχέδιο Γραπτής Αναφοράς 

Προτεινόμενη δομή της Γραπτής Αναφοράς 

1. ΤΙΤΛΟΣ: Περιγράφει το περιεχόμενο. 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Περιληπτική περιγραφή του πλαισίου, δηλαδή του τμήματος της 

διδακτέας ύλης στο οποίο εντάσσεται το βασικό ερώτημα/θέμα προς 

επεξεργασία. Αρκεί π.χ. η ακριβής αναφορά στα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια. 

3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ που θα διερευνηθεί και 

αναφορά στη σημασία ή στο ενδιαφέρον του, όπως προκύπτει από τα κείμενά 

σας και από όσα συζητήθηκαν στην ανακεφαλαίωση. 

4. ΠΗΓΕΣ που αξιοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του ερωτήματος/θέματος. 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, που αξιοποιούνται για την απάντηση στο βασικό 

ερώτημα / για την πραγμάτευση του θέματος. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ που συμπυκνώνει τα συμπεράσματα δίνοντας την 

τελική απάντηση στο βασικό ερώτημα/ ολοκληρώνει την πραγμάτευση του 

θέματος. Μπορεί να κάνει και πιθανές προεκτάσεις/γενικεύσεις/προτάσεις  

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Γράψτε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσατε ως 

υποστηρικτικό υλικό της εργασίας σας με τον ακόλουθο τρόπο: 

Αν πρόκειται για ΒΙΒΛΙΟ: Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: 

Κέδρος. 

Αν πρόκειται για ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). Ο μουσικός 

Παλαμάς, Διαβάζω, τ. 446, 117-124. 

Αν πρόκειται για ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ: Βούρτσης, Ι. (1996). Νίκος Εγγονόπουλος. Η 

δεκαετία 1944-1954,  στο Γ. Γιατρομανωλάκης (Επιμ.), Νίκος Εγγονόπουλος: Ωραίος 

σαν Έλληνας. Εννέα μελέτες. Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, 9-24. 

 
Σημείωση: Η συνολική έκταση της Γραπτής Αναφοράς πρέπει να είναι περίπου 300 λέξεις.  
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1β: Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης 

Προτεινόμενη δομή Αναρτώμενης Παρουσίασης 

1. ΤΙΤΛΟΣ: Περιγράψτε το περιεχόμενο (π.χ. το συμπέρασμα της εργασίας) με τρόπο 

ελκυστικό/ευρηματικό, ώστε από τη μια να ενημερώσει τον αναγνώστη για το 

περιεχόμενο και, από την άλλη, να προσελκύσει το ενδιαφέρον του. 

2. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ: Καταγράψτε το ερώτημα/θέμα 

που σας δόθηκε προς επεξεργασία.  

3. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ : Κολλήστε ή ζωγραφίστε μια παράσταση, ένα σχήμα, μια εικόνα που 

σχετίζεται με το περιεχόμενο και το εξηγεί ή το αναδεικνύει εικονικά και συμπληρώστε 

τη σχετική λεζάντα. 

4. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Καταγράψτε έως τέσσερεις (4) λέξεις που χαρακτηρίζουν το 

περιεχόμενο της εργασίας σας. 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο σημείο αυτό καταγράφετε το κύριο μέρος της 

εργασίας σας όπου εκτίθενται οι γνώσεις και οι πληροφορίες που έχετε σχετικά με το 

ερώτημα καθώς και τα συμπεράσματά σας, με τη μορφή της τελικής απάντησης στο 

βασικό ερώτημα. Θυμηθείτε πως ό,τι περιέχεται στην Αναρτώμενη Παρουσίασή σας θα 

πρέπει να είναι ορατό από τον αναγνώστη σαν να το διάβαζε σ’ έναν τοίχο! Άρα πρέπει 

να είναι ευανάγνωστο από σχετική απόσταση. 

6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (αν προσφέρεται το ερώτημα για κάτι τέτοιο): Στο σημείο αυτό 

και ανάλογα με το ερώτημα θα πρέπει να καταγράψετε πώς συνδέεται το συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήξατε με τη δική σας ζωή ή με μια γνωστή σας εφαρμογή από την 

καθημερινότητα. 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γράψτε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσατε ως υποστηρικτικό υλικό 

της εργασίας σας με τον ακόλουθο τρόπο: 

Αν πρόκειται για ΒΙΒΛΙΟ: Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. Αθήνα: 

Κέδρος. 

Αν πρόκειται για ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). Ο μουσικός 

Παλαμάς, Διαβάζω, τ. 446, 117-124. 

Αν πρόκειται για ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ: Βούρτσης, Ι. (1996). Νίκος Εγγονόπουλος. Η 

δεκαετία 1944-1954, στο Γ. Γιατρομανωλάκης (Επιμ.), Νίκος Εγγονόπουλος: Ωραίος 

σαν Έλληνας. Εννέα μελέτες. Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, 9-24. 

 

Ενδεικτικός τρόπος να τακτοποιήσετε τα μέρη που αποτελούν την Αναρτώμενη 

Παρουσίαση: 
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Παράρτημα 2α: Γραπτή Αναφορά – Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Άριστα-Πολύ Καλά Λίαν Καλώς-Καλά Μέτρια-Επαρκώς Ανεπαρκώς-Ελλιπώς 

 

Π
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) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Το βασικό ερώτημα/θέμα  απαντάται πλήρως 

και όλα τα υποθέματα/υποερωτήματα γίνονται 

αντικείμενο επεξεργασίας. 

Το βασικό ερώτημα/θέμα  απαντάται 

ικανοποιητικά και πολλά 

υποθέματα/υποερωτήματα γίνονται 

αντικείμενο επεξεργασίας. 

Το βασικό ερώτημα/θέμα απαντάται σχετικά 

ικανοποιητικά  και αρκετά  

υποθέματα/υποερωτήματα γίνονται αντικείμενο 

επεξεργασίας. 

Το βασικό ερώτημα/θέμα απαντάται 

ελλιπώς και πολλά 

υποθέματα/υποερωτήματα δεν γίνονται 

αντικείμενο επεξεργασίας.  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι πληροφορίες σχετίζονται σαφώς με το 

βασικό θέμα. Περιλαμβάνουν κατάλληλες και 

επαρκείς λεπτομέρειες που τις στηρίζουν ή/και 

παραδείγματα. 

Οι πληροφορίες σχετίζονται σαφώς με το 

βασικό θέμα. Περιλαμβάνουν 1-2  

υποστηρικτικές λεπτομέρειες ή/και 

παραδείγματα. 

Οι πληροφορίες σχετίζονται επαρκώς με το βασικό 

θέμα. Δεν δίνονται καθόλου λεπτομέρειες ή 

παραδείγματα. 

Οι πληροφορίες δεν σχετίζονται καθόλου 

με το βασικό θέμα ή έχουν μικρή σχέση με 

αυτό. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΟΡΕΙΑΣ 

Διατυπώνονται σαφή και ισχυρά  επιχειρήματα 

που οδηγούν με απόλυτη επάρκεια στο τελικό 

συμπέρασμα. 

Διατυπώνονται σαφή  επιχειρήματα που 

υποστηρίζουν  ικανοποιητικά το τελικό 

συμπέρασμα. 

Διατυπώνονται σχετικά σαφή επιχειρήματα που δεν 

επαρκούν για να υποστηρίξουν το τελικό 

συμπέρασμα. 

Διατυπώνονται ασαφή και ανίσχυρα 

επιχειρήματα που δεν οδηγούν με λογικό 

τρόπο σε ένα τελικό συμπέρασμα. 
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ΔΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Καλύπτονται όλα τα δομικά στοιχεία επαρκώς. 
Καλύπτονται σχεδόν όλα τα δομικά στοιχεία με 

επάρκεια. 

Ορισμένα από τα δομικά στοιχεία δεν καλύπτονται 

με επάρκεια. 

Τα δομικά στοιχεία δεν καλύπτονται με 

επάρκεια. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Οι πληροφορίες είναι πολύ καλά  οργανωμένες 

σε καλά δομημένες παραγράφους. 

Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε 

δομημένες παραγράφους. 

Οι πληροφορίες είναι οργανωμένες αλλά οι 

παράγραφοι δεν είναι καλά δομημένες. 

Οι πληροφορίες δεν είναι καλά 

οργανωμένες. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

Το συμπληρωματικό υλικό διασυνδέεται πολύ 

σωστά με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στις  

συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες για την 

απάντηση του ερωτήματος. 

Το συμπληρωματικό υλικό διασυνδέεται αρκετά 

σωστά με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στις  

συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες για την 

απάντηση του ερωτήματος. 

Το συμπληρωματικό υλικό διασυνδέεται σε μικρό 

βαθμό με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στις  

συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες για την απάντηση 

του ερωτήματος. 

Το συμπληρωματικό υλικό δεν αξιοποιείται 

καθόλου ή παρουσιάζεται ασύνδετο με τις 

γνώσεις που αποκτήθηκαν στις  

συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες για την 

απάντηση του ερωτήματος. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Όλες οι πηγές καταγράφονται με ακρίβεια και 

με έγκυρο τρόπο. 

Όλες οι πηγές καταγράφονται αλλά κάποιες όχι 

με έγκυρο τρόπο. 

Όλες οι πηγές καταγράφονται αλλά όχι με έγκυρο 

τρόπο. 

Δεν καταγράφονται όλες οι  πηγές και όσες 

καταγράφονται δεν είναι με έγκυρο τρόπο 

καταγεγραμμένες. 
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Παράρτημα 2β: Αναρτώμενη Παρουσίαση – Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Άριστα-Πολύ Καλά Λίαν Καλώς-Καλά Μέτρια-Επαρκώς Ανεπαρκώς-Ελλιπώς 

10% (0-2) 

ΤΙΤΛΟΣ 

Ο τίτλος είναι ευδιάκριτος, σαφής, 

πρωτότυπος και περιγράφει το θέμα. 

Ο τίτλος είναι ευδιάκριτος και περιγράφει το θέμα 

αλλά δεν είναι πρωτότυπος ή/και εντελώς σαφής. 

Ο τίτλος είναι ευδιάκριτος αλλά δεν 

περιγράφει καλά το θέμα ή/και δεν είναι 

εντελώς σαφής. 

Ο τίτλος δεν είναι ευδιάκριτος, δεν είναι σαφής ή/και 

δεν περιγράφει καλά το θέμα. 

20% (0-4) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Η παρουσίαση περιλαμβάνει όλα τα δομικά 

μέρη (βασικό ερώτημα, εικόνα κ.λπ.) και τα 

παραθέτει με διακριτό τρόπο αλλά σε 

συνεκτικό, λογικό σύνολο. 

Η παρουσίαση περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα 

δομικά μέρη (βασικό ερώτημα, εικόνα κ.λπ.). και 

τα παραθέτει με διακριτό τρόπο αλλά όχι σε 

λογική σειρά. 

Δεν περιλαμβάνονται κάποια από τα δομικά 

μέρη (βασικό ερώτημα, εικόνα κ.λπ.) ή/και 

δεν υπάρχει σαφής λογική σειρά στην 

παράθεσή τους. 

Δεν περιλαμβάνονται όλα τα δομικά μέρη ή/και 

παρατίθενται με συγκεχυμένο τρόπο. 

30% (0-6) 

ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

Οι πληροφορίες ή τα επιχειρήματα της 

παρουσίασης είναι εύκολα κατανοητές από 

τους αναγνώστες. 

Σε λίγα σημεία οι πληροφορίες ή τα επιχειρήματα 

δεν είναι εύκολα κατανοητά. 

Γενικά είναι δύσκολο να καταλάβεις τις 

πληροφορίες ή τα επιχειρήματα. 

Είναι δύσκολο να διαβάσεις ή να έχεις πρόσβαση στις 

πληροφορίες ή τα επιχειρήματα της παρουσίασης 

χωρίς τη βοήθεια του/της δημιουργού της. 

40% (0-8) 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι πληροφορίες είναι κατάλληλα επιλεγμένες, 

σχετίζονται σαφώς με το βασικό θέμα και 

καλύπτουν όλες τις πλευρές του. 

Οι πληροφορίες σχετίζονται σαφώς με το βασικό 

θέμα αλλά δεν είναι αρκετές. 

Οι πληροφορίες σχετίζονται αρκετά με το 

βασικό θέμα. 

Οι πληροφορίες δεν σχετίζονται καθόλου με το βασικό 

θέμα ή έχουν μικρή σχέση με αυτό. 

Διατυπώνονται σαφή και ισχυρά  

επιχειρήματα που οδηγούν με απόλυτη 

επάρκεια στο τελικό συμπέρασμα. 

Διατυπώνονται σαφή  επιχειρήματα που 

υποστηρίζουν  ικανοποιητικά το τελικό 

συμπέρασμα. 

Διατυπώνονται σχετικά αδύναμα 

επιχειρήματα που δεν επαρκούν για να 

υποστηρίξουν το τελικό συμπέρασμα. 

Διατυπώνονται ασαφή και ανίσχυρα επιχειρήματα 

που δεν οδηγούν με λογικό τρόπο σε ένα τελικό 

συμπέρασμα. 
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1η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας (ΚΕΝΟ) 

 1η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...…………………………..............................................................  

Τάξη/Τμήμα: ………............     Ημερομηνίες: 1η ΔΩ……........., 2η ΔΩ..……..........., 3η ΔΩ……...…......... 

Μάθημα:  ...................................................................................................................................... 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 

1. Κεφάλαιο/Ενότητα: ........................................................................................................ 

2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο-(1) ................................................................................................. 

                     Συμπληρωματική πηγή-(2) .......................................................................................... 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α. Εργαστείτε σε ομάδες  (2-4  μαθητών/-τριών) για την εκπόνηση της Συνθετικής Δημιουργικής 

Εργασίας (Σ.Δ.Ε.), ως ακολούθως: 

 Εντοπίστε στο βιβλίο σας και μελετήστε την προτεινόμενη από τον/την καθηγητή/-τριά σας 

ενότητα για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε.  

 Συζητήστε με την ομάδα σας και τον/την εκπαιδευτικό και ανακεφαλαιώστε όσα 

διδαχθήκατε.  

 Μελετήστε με την ομάδα σας το συμπληρωματικό υλικό που σας δόθηκε 

 Συζητήστε τη δομή της Γραπτής Αναφοράς και της Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

 Μελετήστε τα κριτήρια αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), που αντιστοιχούν:  

o είτε στη σύνταξη ενός κειμένου, με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς, που θα καταγράφει τις 

πληροφορίες που έχετε, την πορεία που ακολουθήσατε και τον τρόπο με τον οποίο αυτά 

συνδέονται υποστηρίζοντας τα συμπεράσματά σας, 

o είτε στη διαμόρφωση μιας Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster). 

Η 1η ΔΩ ολοκληρώθηκε:  

 Πάρτε μαζί σας το παρόν «Σχέδιο Σ.Δ.Ε./1ης ΔΩ» μαζί με τα δύο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.  

 Μην παραλείψετε να τα φέρετε μαζί σας στην επόμενη συνάντηση (2η ΔΩ της Σ.Δ.Ε.) που 

θα είναι στις: ............................. (συμπληρώστε την ημερομηνία που σας ανακοινώνεται 

από τον /την εκπαιδευτικό σας). 

 Σκεφτείτε, αν κατά τη διάρκεια της 2ης ΔΩ θα συντάξετε Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη 

Παρουσίαση. Αν σκέφτεστε να δημιουργήσετε Αναρτώμενη Παρουσίαση, μπορείτε να 

φέρετε και να ενσωματώσετε κατάλληλο υλικό για την καλύτερη δυνατή όψη της (π.χ. 

φωτογραφίες ή γραφήματα που θα μπορούσατε να κόψετε ή να φωτοτυπήσετε ή ό,τι άλλο 

νομίζετε ότι θα έκανε καλύτερη την παρουσίασή σας). 
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2η διδακτική ώρα: Υπόδειγμα Ι-Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας (ΚΕΝΟ) 

 2η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...…………………………..............................................................  

Τάξη/Τμήμα: ………............     Ημερομηνίες: 1η ΔΩ……........., 2η ΔΩ..……..........., 3η ΔΩ……...…......... 

Μάθημα:  ...................................................................................................................................... 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 

1. Κεφάλαιο/Ενότητα: ........................................................................................................ 

2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο-(1) ................................................................................................. 

              Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)-(2) .................................................. 

3. Υπό διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα: ................................................................................... 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της ΣΔΕ, ως ακολούθως (Για τον/τη μαθητή/-τρια): 

 Μελετήστε το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας.  

 Αποφασίστε αν θα εκπονήσετε τη Σ.Δ.Ε. με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς ή 

Αναρτώμενης Παρουσίασης και ανατρέξτε στα κριτήρια (αξιολόγησης) που θα πρέπει να 

ικανοποιεί η Σ.Δ.Ε. σας (σας δόθηκαν την 1η ΔΩ). 

 Ξεφυλλίστε το υλικό σας (ενότητα σχολικού εγχειριδίου και συμπληρωματικό υλικό), 

αλλά και τυχόν πρόσθετο υλικό που έχετε για την παρουσίαση, επισημάνετε το χρήσιμο 

μέρος του και χρησιμοποιήστε το όπου χρειαστεί για να απαντήσετε στα ακόλουθα 

ερωτήματα: 

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

(Για τον/την εκπαιδευτικό) Στο παρόν πεδίο διατυπώνετε ερωτήματα, έτσι ώστε οι μαθητές/-τριες, 

απαντώντας σε αυτά, ενδεικτικά ή αναλυτικά, να αξιοποιήσουν τις απαντήσεις τους και να απαντήσουν 

τελικά στο υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα. Πιο συγκεκριμένα, διατυπώστε ερωτήματα, έτσι ώστε οι 

μαθητές/-τριες να: 

 Αναζητήσουν και σημειώσουν συνδέσμους μεταξύ των κειμένων (ενότητα σχολικού εγχειριδίου και 

συμπληρωματικού υλικού) πάνω στο υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα που θέτει η εργασία τους (π.χ.: 

βρείτε και κυκλώστε τις κοινές έννοιες μεταξύ των κειμένων, στη συνέχεια σημειώστε ποιες από αυτές 

αναφέρονται και στο υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα). 

 Αναλύσουν και αξιολογήσουν τις ιδέες τους (π.χ. πώς από τις έννοιες ή τα σχήματα ή τις γραφικές 

παραστάσεις που σας δίνονται μπορείτε να απαντήσετε σε καθένα από τα ερωτήματα; Προσπαθήστε, με 

τη βοήθεια των κειμένων, κάθε άποψη ή συμπέρασμα που προκύπτει να αιτιολογείται). 

 Μεταφέρουν τη θεωρία στην πράξη (να σκεφτούν για τα φαινόμενα, τις έννοιες, τις εικόνες ή τις 

παραστάσεις, πού τα έχουν συναντήσει στη ζωή τους ή βιώσει ή παρατηρήσει και να καταγράψουν κάθε 

τέτοια σκέψη τους). 
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Γ. Στηριζόμενοι στις πιο πάνω απαντήσεις σας (Για τον/τη μαθητή/-τρια):  

α) Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το αντίστοιχο επισυναπτόμενο 

«Σχέδιο Γραπτής Αναφοράς»  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1) λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης που 

σας δόθηκαν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), 

ή 

β) Δημιουργήστε μια Αναρτώμενη Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης 

Παρουσίασης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), μεριμνώντας για την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά τα 

οριζόμενα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).    

Καλή επιτυχία!      

Μην ξεχάσετε να παραδώσετε τα εξής:  

(1) Το Σχέδιο Σ.Δ.Ε. της 1ης ΔΩ συμπληρωμένο μαζί με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ,   

(2) Το Σχέδιο Σ.Δ.Ε. της 2ης ΔΩ συμπληρωμένο,  

(3) Το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ σας (Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση (poster) ανάλογα με την 

επιλογή σας). 

 

Νομοθετικό πλαίσιο 

ΝΟΜ_ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ_ΠΔ_126_ΦΕΚ_211_11-11-2016_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝ 

ΝΟΜ_ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ_ΟΔΗΓΙΕΣ_9502_Δ2_19-1-2017 

ΝΟΜ_ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ_2018_2019_150238_Δ2_12-9-2018 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A0%CE%94_126_2016_%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%91_211.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6aKc_1P2toRZ1RsazlpRjAtNjVxVVpDUWRycnRnZXBiTGs4/view
https://xenesglosses.eu/wp-content/uploads/2018/09/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf


   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ (1ης ΔΩ) 

  

 1η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...…………………………............................................................………………………….  

Τάξη/Τμήμα: ………..........     Ημερομηνίες: 1η ΔΩ: __________  2η ΔΩ: __________  3η ΔΩ: __________ 

Μάθημα:  Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση – Γ΄ Γυμνασίου 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 

1. Κεφάλαιο/Ενότητα:  Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων, Κεφ. 4, Ενότ. 3 

Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- 

(1) Αριστοτέλης, Ρητορική, Β, 1380b 35 - 1381a 10 [σελ. 94],  

(2) Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Θ, 1155b 17-21 [σελ. 96] και  
(3) Aριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Θ, 1156a 10-14 και Θ, 1156a 19-24 [σελ. 96] (Σχολικό 
εγχειρίδιο: Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Α., Σακελλίου, Χρ. & Λεοντσίνη, Ε. Ανθολόγιο Φιλοσοφικών 
Κειμένων Γ΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος).  

Συμπληρωματική πηγή:   

      (4) Παπανούτσος, Ε. (1984). Πρακτική Φιλοσοφία. Αθήνα: Δωδώνη, 112.  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Α. Εργαστείτε σε ομάδες  (2-4  μαθητών/-τριών) για την εκπόνηση της Συνθετικής Δημιουργικής Εργασίας (Σ.Δ.Ε.), 

ως ακολούθως: 

 Εντοπίστε στο βιβλίο σας και μελετήστε την προτεινόμενη από τον/την καθηγητή/-τριά σας ενότητα για την 

εκπόνηση της Σ.Δ.Ε.  

 Συζητήστε με την ομάδα σας και τον/την εκπαιδευτικό και ανακεφαλαιώστε όσα διδαχθήκατε.  

 Μελετήστε με την ομάδα σας το συμπληρωματικό υλικό που σας δόθηκε 

 Συζητήστε τη δομή της Γραπτής Αναφοράς και της Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

 Μελετήστε τα κριτήρια αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), που αντιστοιχούν:  

o είτε στη σύνταξη ενός κειμένου, με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς, που θα καταγράφει τις πληροφορίες 

που έχετε, την πορεία που ακολουθήσατε και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται υποστηρίζοντας τα 

συμπεράσματά σας, 

o είτε στη διαμόρφωση μιας Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster). 

Η 1η ΔΩ ολοκληρώθηκε:  

 Πάρτε μαζί σας το παρόν «Σχέδιο Σ.Δ.Ε./1ης ΔΩ» μαζί με τα δύο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.  

 Μην παραλείψετε να τα φέρετε μαζί σας στην επόμενη συνάντηση (2η ΔΩ της Σ.Δ.Ε.) που θα είναι στις:     

_________ (συμπληρώστε την ημερομηνία που σας ανακοινώνεται από τον /την εκπαιδευτικό σας). 

 Σκεφτείτε, αν κατά τη διάρκεια της 2ης ΔΩ θα συντάξετε Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση. Αν 

σκέφτεστε να δημιουργήσετε Αναρτώμενη Παρουσίαση, μπορείτε να φέρετε και να ενσωματώσετε 

κατάλληλο υλικό για την καλύτερη δυνατή όψη της (π.χ. φωτογραφίες ή γραφήματα που θα μπορούσατε να 

κόψετε ή να φωτοτυπήσετε ή ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα έκανε καλύτερη την παρουσίασή σας). 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο/Η Εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία για τα αποσπάσματα του 

Αριστοτέλη στο βιβλίο Εκπαιδευτικού που βρίσκεται αναρτημένο στο Ψηφιακό Σχολείο και στη διεύθυνση: 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-C 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 01- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 Η φιλία 
 

Με φιλία συνδέονται όσοι ξέρουν να εκτιμήσουν και να εμπιστευθούν τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. (Στον 

φίλο δεν βλέπουμε ούτε λογαριάζουμε εκείνον που έχει αυτήν ή εκείνη τη σωματική ή διανοητικήν 

ικανότητα, αυτήν ή εκείνη την κοινωνική θέση ή την πολιτική δύναμη, προσόντα δηλαδή που κάνουν ένα 

γνώριμο ωφέλιμο ή ευχάριστο σ΄ εμάς ή εμάς σ΄ αυτόν∙ βλέπομε και λογαριάζομε την ηθική ποιότητα που 

είναι […] τόσο σαφής για την άμεση εμπειρία μας, ώστε αρκεί να την ονομάσουμε «ανθρωπιά» για να 

δηλώσομε τι εννοούμε). 

 
 

Παπανούτσος, Ε. (1984). Πρακτική Φιλοσοφία. Αθήνα: Δωδώνη, 112. 
 

 

 

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-C


YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ (2ης ΔΩ) 

 

2η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία 
 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...………………………….......................................................…………………………. 

Τάξη/Τμήμα: …....…….., Ημερομηνίες: 1η ΔΩ: __________  2η ΔΩ: _________,  3η ΔΩ: __________ 

 

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, Γ΄ Γυμνασίου 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 
 

1. Κεφάλαιο/Ενότητα: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων, Κεφάλαιο 4ο, Ενότητα: 3η 

2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο-  

    (1) Αριστοτέλης, Ρητορική, Β, 1380b 35 - 1381a 10,  

    (2) Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Θ, 1155b 17-21 και  

    (3) Aριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Θ, 1156a 10-14 και Θ, 1156a 19-24 (στο σχολικό εγχειρίδιο: 

Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Α., Σακελλίου, Χρ. & Λεοντσίνη, Ε. Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ΄ 

Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος. 

        3. Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)-  
            (4) Παπανούτσος, Ε. (1984). Πρακτική Φιλοσοφία. Αθήνα: Δωδώνη, 112. 

 

3. Υπό διερεύνηση ερώτημα:  

Ποια είναι η ανώτερη μορφή φιλίας σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη και τον Ευάγγελο Παπανούτσο; 

 

Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της ΣΔΕ, ως ακολούθως: 

 Μελετήστε το υπό διερεύνηση ερώτημα της εργασίας σας. 

 Αποφασίστε αν θα εκπονήσετε τη Σ.Δ.Ε. με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς ή Αναρτώμενης Παρουσίασης 

και ανατρέξτε στα κριτήρια (αξιολόγησης) που θα πρέπει να ικανοποιεί η Σ.Δ.Ε. σας (σας δόθηκαν την 

1η ΔΩ). 

 Ξεφυλλίστε το υλικό σας (ενότητα σχολικού εγχειριδίου και συμπληρωματικό υλικό), αλλά και τυχόν 

πρόσθετο υλικό που έχετε για την παρουσίαση, επισημάνετε το χρήσιμο μέρος του και χρησιμοποιήστε 

το όπου χρειαστεί για να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1ο ΕΡΩΤΗΜΑ: α. Ποιος είναι ο ορισμός της φιλίας κατά τον Αριστοτέλη; (κείμενο 1) β. Πότε δύο άνθρωποι 
είναι φίλοι κατά τον Παπανούτσο; (κείμενο 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2ο  ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιες είναι οι τρεις μορφές φιλίας σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και πώς διαφέρουν μεταξύ 
τους; (κείμενα 1, 2 και 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο  ΕΡΩΤΗΜΑ: Γιατί οι φιλίες που δημιουργούνται για την ευχαρίστηση και τη χρησιμότητα διαλύονται 

εύκολα; (κείμενα 2 και 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ο ΕΡΩΤΗΜΑ: α. Ποια είναι η ανώτερη μορφή φιλίας σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και τον Ευάγγελο 
Παπανούτσο; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ. Στηριζόμενοι στις πιο πάνω απαντήσεις σας: 

α) Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το αντίστοιχο επισυναπτόμενο «Σχέδιο Γραπτής 

Αναφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 02.α) λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης που σας δόθηκαν 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 03.α), 

ή 

β) Δημιουργήστε μια Αναρτώμενη Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 02.β), μεριμνώντας για την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά τα οριζόμενα κριτήρια 

αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 03.β). 

Καλή επιτυχία! 

 Μην ξεχάσετε να παραδώσετε τα εξής: 

(1) Το Σχέδιο Σ.Δ.Ε. της 1ης ΔΩ συμπληρωμένο μαζί με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, 

(2) Το Σχέδιο Σ.Δ.Ε. της 2ης ΔΩ συμπληρωμένο, 

(3) Το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ σας (Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση (poster) ανάλογα με την επιλογή σας). 

  

 

 

 



   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ (1ης ΔΩ) 

  

 1η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...…………………………............................................................………………………….  

Τάξη/Τμήμα: ………..     Ημερομηνίες: 1η ΔΩ: __________  2η ΔΩ: __________  3η ΔΩ: __________ 

 

Μάθημα:  Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 

1. Κεφάλαιο/Ενότητα: Ενότητα 4: Εμείς και οι άλλοι 

2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- 

(1) Φάκελος Μαθήματος: Η θρησκεία στη ζωή, στην Ιστορία και στον πολιτισμό. Ενότητα: 4: Εμείς και 

οι άλλοι (σελ. 91-92). 

3. Συμπληρωματική πηγή-(Σχολικό εγχειρίδιο) 

(2) Φάκελος Μαθήματος: Η θρησκεία στη ζωή, στην Ιστορία και στον πολιτισμό. Ενότητα: 4: Εμείς και 

οι άλλοι: R. Stark, «Η εξάπλωση του Χριστιανισμού» (σελ. 93). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Α. Εργαστείτε σε ομάδες  (2-4  μαθητών/-τριών) για την εκπόνηση της Συνθετικής Δημιουργικής Εργασίας (Σ.Δ.Ε.), 

ως ακολούθως: 

 Εντοπίστε στο βιβλίο σας και μελετήστε την προτεινόμενη από τον/την καθηγητή/-τριά σας ενότητα για την 

εκπόνηση της Σ.Δ.Ε.  

 Συζητήστε με την ομάδα σας και τον/την εκπαιδευτικό και ανακεφαλαιώστε όσα διδαχθήκατε.  

 Μελετήστε με την ομάδα σας το συμπληρωματικό υλικό που σας δόθηκε 

 Συζητήστε τη δομή της Γραπτής Αναφοράς και της Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

 Μελετήστε τα κριτήρια αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), που αντιστοιχούν:  

o είτε στη σύνταξη ενός κειμένου, με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς, που θα καταγράφει τις πληροφορίες 

που έχετε, την πορεία που ακολουθήσατε και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται υποστηρίζοντας τα 

συμπεράσματά σας, 

o είτε στη διαμόρφωση μιας Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster). 

Η 1η ΔΩ ολοκληρώθηκε:  

 Πάρτε μαζί σας το παρόν «Σχέδιο Σ.Δ.Ε./1ης ΔΩ» μαζί με τα δύο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.  

 Μην παραλείψετε να τα φέρετε μαζί σας στην επόμενη συνάντηση (2η ΔΩ της Σ.Δ.Ε.) που θα είναι στις:     

_______ (συμπληρώστε την ημερομηνία που σας ανακοινώνεται από τον /την εκπαιδευτικό σας). 

 Σκεφτείτε, αν κατά τη διάρκεια της 2ης ΔΩ θα συντάξετε Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση. Αν 

σκέφτεστε να δημιουργήσετε Αναρτώμενη Παρουσίαση, μπορείτε να φέρετε και να ενσωματώσετε 

κατάλληλο υλικό για την καλύτερη δυνατή όψη της (π.χ. φωτογραφίες ή γραφήματα που θα μπορούσατε να 

κόψετε ή να φωτοτυπήσετε ή ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα έκανε καλύτερη την παρουσίασή σας). 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ (2ης ΔΩ)  
 

 2η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...…………………………............................................................………………………….   

Τάξη/Τμήμα: …....……..,     Ημερομηνίες: 1η ΔΩ: __________  2η ΔΩ: __________  3η ΔΩ: __________ 

Μάθημα:  Θρησκευτικά Β΄ Γυμνασίου 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 

1. Κεφάλαιο/Ενότητα: Ενότητα 4: Εμείς και οι άλλοι 

2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- 

(1) Φάκελος Μαθήματος: Η θρησκεία στη ζωή, στην Ιστορία και στον πολιτισμό. Ενότητα: 4: 

Εμείς και οι άλλοι (σελ. 91-92). 

Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ)- 

(2) Φάκελος Μαθήματος: Η θρησκεία στη ζωή, στην Ιστορία και στον πολιτισμό. Ενότητα: 4: 

Εμείς και οι άλλοι: R. Stark, «Η εξάπλωση του Χριστιανισμού» (σελ. 93).. 

 

3. Υπό διερεύνηση Ερώτημα/Θέμα: Ποιος είναι ο πλησίον (ο Άλλος), 

σύμφωνα με το κείμενο της παραβολής και του R. Stark; 

 

Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της ΣΔΕ, ως ακολούθως (Για τον/τη μαθητή/-τρια): 

 Μελετήστε το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας.  

 Αποφασίστε αν θα εκπονήσετε τη Σ.Δ.Ε. με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς ή Αναρτώμενης 

Παρουσίασης και ανατρέξτε στα κριτήρια (αξιολόγησης) που θα πρέπει να ικανοποιεί η Σ.Δ.Ε. 

σας (σας δόθηκαν την 1η ΔΩ). 

 Ξεφυλλίστε το υλικό σας (ενότητα σχολικού εγχειριδίου και συμπληρωματικό υλικό), αλλά και 

τυχόν πρόσθετο υλικό που έχετε για την παρουσίαση, επισημάνετε το χρήσιμο μέρος του και 

χρησιμοποιήστε το όπου χρειαστεί για να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 



Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

 1ο ερώτημα 

Πώς αντιλαμβάνονται την έννοια του ελέους οι κλασικοί φιλόσοφοι και πώς ο Χριστιανισμός; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ο ερώτημα 

Γιατί ο Θεός, σύμφωνα με την χριστιανική αντίληψη, είναι (και ίσως πρέπει να είναι) φιλεύσπλαχνος; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Στηριζόμενοι στις πιο πάνω απαντήσεις σας (Για τον/τη μαθητή/-τρια):  

α) Συντάξτε μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το αντίστοιχο επισυναπτόμενο «Σχέδιο Γραπτής Αναφοράς»  

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1) λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης που σας δόθηκαν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), 

ή 

β) Δημιουργήστε μια Αναρτώμενη Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), 

μεριμνώντας για την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά τα οριζόμενα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).    

Καλή επιτυχία!      

Μην ξεχάσετε να παραδώσετε τα εξής:  

(1) Το Σχέδιο Σ.Δ.Ε. της 1
ης

 ΔΩ συμπληρωμένο μαζί με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ,   

(2) Το Σχέδιο Σ.Δ.Ε. της 2
ης

 ΔΩ συμπληρωμένο,  

(3) Το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ σας (Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση (poster) ανάλογα με την επιλογή σας). 

 

Σύνθεση των θεμάτων από τους θεολόγους του 3ου Γυμνασίου Σύρου (κ.κ. 

Χατζηιωάννου Εμμανουήλ, Νέλλα Ευδοκία, Χώλη Μιχαήλ) 

 

 



   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ (1ης ΔΩ) 

  

 1η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία 

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...…………………………............................................................………………………….  

Τάξη/Τμήμα: ………............     Ημερομηνίες: 1η ΔΩ: ________,   2η ΔΩ: ________  3η ΔΩ: ________ 

 

Μάθημα:  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 

Κεφάλαιο/Ενότητα: Κεφάλαιο 6ο, Ενότητα 6.3: «Καταναλωτισμός και Αγωγή του 
Καταναλωτή» 

Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο- (1) Σωτηρίου Σ., Κορδονούρη Σ. & Ζαφρανίδου Α. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 
Γ΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ Διόφαντος [σελ. 51-52] (στο σχολικό εγχειρίδιο στο ψηφιακό σχολείο: 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/534,1942/, απόσπασμα της 
Ενότητας 6.3 με τίτλο «Φτώχεια, ανεργία, καταναλωτισμός, αγωγή καταναλωτή», οι τέσσερις τελευταίες 
παράγραφοι που αναφέρονται στον καταναλωτισμό και την αγωγή του καταναλωτή). 
Συμπληρωματική πηγή-(2) Bauman, Ζ. 2008. Ζωή για Κατανάλωση. Αθήνα: Πολύτροπον, 47-48 (Διασκευή 

από το 1ο κεφάλαιο: «Καταναλωτισμός εναντίον κατανάλωσης»).. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Α. Εργαστείτε σε ομάδες  (2-4  μαθητών/-τριών) για την εκπόνηση της Συνθετικής Δημιουργικής Εργασίας (Σ.Δ.Ε.), 

ως ακολούθως: 

 Εντοπίστε στο βιβλίο σας και μελετήστε την προτεινόμενη από τον/την καθηγητή/-τριά σας ενότητα για την 

εκπόνηση της Σ.Δ.Ε.  

 Συζητήστε με την ομάδα σας και τον/την εκπαιδευτικό και ανακεφαλαιώστε όσα διδαχθήκατε.  

 Μελετήστε με την ομάδα σας το συμπληρωματικό υλικό που σας δόθηκε 

 Συζητήστε τη δομή της Γραπτής Αναφοράς και της Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

 Μελετήστε τα κριτήρια αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), που αντιστοιχούν:  

o είτε στη σύνταξη ενός κειμένου, με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς, που θα καταγράφει τις πληροφορίες 

που έχετε, την πορεία που ακολουθήσατε και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται υποστηρίζοντας τα 

συμπεράσματά σας, 

o είτε στη διαμόρφωση μιας Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster). 

Η 1η ΔΩ ολοκληρώθηκε:  

 Πάρτε μαζί σας το παρόν «Σχέδιο Σ.Δ.Ε./1ης ΔΩ» μαζί με τα δύο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.  

 Μην παραλείψετε να τα φέρετε μαζί σας στην επόμενη συνάντηση (2η ΔΩ της Σ.Δ.Ε.) που θα είναι στις:     

________  (συμπληρώστε την ημερομηνία που σας ανακοινώνεται από τον /την εκπαιδευτικό σας). 

 Σκεφτείτε, αν κατά τη διάρκεια της 2ης ΔΩ θα συντάξετε Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση. Αν 

σκέφτεστε να δημιουργήσετε Αναρτώμενη Παρουσίαση, μπορείτε να φέρετε και να ενσωματώσετε 

κατάλληλο υλικό για την καλύτερη δυνατή όψη της (π.χ. φωτογραφίες ή γραφήματα που θα μπορούσατε να 

κόψετε ή να φωτοτυπήσετε ή ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα έκανε καλύτερη την παρουσίασή σας). 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
 

Καταναλωτισμός εναντίον κατανάλωσης 
 

Όταν περιγραφόταν ζωηρά από τον Θορστάιν Βέμπλεν (Thorstein Veblen) στις αρχές του 

20ου αιώνα η «κραυγαλέα κατανάλωση», η έννοια της κατανάλωσης είχε σημασία εντελώς 

διαφορετική από τη σημερινή. Σήμαινε δηλαδή τη δημόσια επίδειξη πλούτου, ο οποίος ήταν 

σταθερός και διαχρονικός, και όχι μια επίδειξη της ευκολίας με την οποία οι άνθρωποι μπορούν 

είτε να απολαμβάνουν βιαστικά τα κεκτημένα πλούτη τους είτε να τα οδηγούν στην αποκομιδή και 

την καταστροφή τους. Τα ευγενή μέταλλα και τα πολύτιμα κοσμήματα, προτιμώμενα αντικείμενα 

επίδειξης, δεν επρόκειτο να σκουριάσουν και να χάσουν τη λάμψη τους, όντας «ανθεκτικά» στις 

φθοροποιούς δυνάμεις του χρόνου. Χάρη σε αυτές τις ιδιότητες συμβόλιζαν τη μονιμότητα και τη 

διαρκή αξιοπιστία. Το ίδιο και τα γιγάντια χαλύβδινα θησαυροφυλάκια όπου φυλάσσονταν, όταν 

οι άνθρωποι δεν τα χρησιμοποιούσαν στις δημόσιες επιδείξεις τους. Τα φανταχτερά κοσμήματα 

τούς τα εξασφάλιζαν τα ορυχεία, οι πετρελαιοπηγές, τα εργοστάσια και οι σιδηρόδρομοι, και ήταν 

πολύ «ανθεκτικά» όσο υπήρχε η ελπίδα ότι θα τους πρόσφεραν το κληρονομημένο ή κερδισμένο 

κοινωνικό κύρος που αντιπροσώπευαν.  

Όλα αυτά είχαν προφανώς νόημα στη σταθερή νεωτερική κοινωνία των παραγωγών – μια 

κοινωνία η οποία πόνταρε στη σύνεση και στη μακροπρόθεσμη επιφυλακτικότητα, στην 

ανθεκτικότητα και την ασφάλεια. Όμως η ανθρώπινη επιθυμία για ασφάλεια και τα όνειρα μιας 

τελικής «σταθερής κατάστασης» δεν είναι κατάλληλα για να τεθούν στην υπηρεσία μιας κοινωνίας 

καταναλωτών, στην οποία η ανθρώπινη επιθυμία μετατρέπεται από βασική αρετή στο μεγαλύτερο 

ίσως ελάττωμα του κοινωνικού συστήματος, σε αιτία δυσλειτουργίας. Γιατί ο καταναλωτισμός, σε 

ευθεία αντίθεση με προγενέστερες εποχές, συνδέει την ευτυχία, όχι τόσο με την ικανοποίηση 

αναγκών (όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του), όσο με διαρκώς διογκούμενες και εντεινόμενες 

επιθυμίες. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι οι άνθρωποι, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους, χρησιμοποιούν τα υλικά αγαθά και τα αντικαθιστούν αμέσως. Οι νέες ανάγκες 

χρειάζονται νέα εμπορεύματα και τα νέα εμπορεύματα γεννούν νέες ανάγκες και επιθυμίες. Η 

έλευση του καταναλωτισμού εγκαινιάζει την εποχή της «προδιαγεγραμμένης βραχυβιότητας» των 

αγαθών που προσφέρονται στην αγορά και σηματοδοτεί μια θεαματική άνοδο της βιομηχανίας 

διάθεσης απορριμμάτων. […]  

Αυτή η κατάσταση της αστάθειας των επιθυμιών και της άμεσης κατανάλωσης οδηγεί στην 

αποκομιδή των αντικειμένων της, και διαμορφώνει έτσι ένα νέο ρευστό περιβάλλον, μέσα στο 

οποίο οι άνθρωποι διαμορφώνουν τις επιδιώξεις της ζωής τους. Ένα ρευστό μοντέρνο περιβάλλον 

είναι εχθρικό στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, στην επένδυση και στην αποθήκευση. Πράγματι, 

καθώς οι επιθυμίες παραμένουν ανικανοποίητες, βασικές αξίες, τις οποίες διέθετε κατά το 

παρελθόν η κοινωνία των παραγωγών, όπως η σύνεση, η επιφυλακτικότητα και, προπάντων, η 

λογική, χάνουν σιγά σιγά το νόημά τους. Τα περισσότερα τιμαλφή χάνουν ταχύτατα τη λάμψη τους 

και μπορούν να γίνουν κατάλληλα για τον κάλαθο των αχρήστων, προτού προλάβει καν να τα 

χαρεί κανείς. Και όταν η ικανότητα να αρπάζει κάποιος τις ευκαιρίες στον αέρα τού προσφέρει 

υψηλό κύρος και υπόληψη, τα υλικά αγαθά, όπως τα τιμαλφή, μοιάζουν περισσότερο με «ογκώδη 

κεκτημένα», με ενοχλητική σαβούρα, παρά με πολύτιμο φορτίο. […]  

 

Bauman, Ζ. (2008). Ζωή για Κατανάλωση. Αθήνα: Πολύτροπον, 47-48 (Διασκευή). 



Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Π ΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ (2ης ΔΩ) 

 2η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία 
 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:...………………………….......................................................…………………………. 

Τάξη/Τμήμα: …....…….., Ημερομηνίες: 1ηΔΩ: __________  2ηΔΩ: __________  3ηΔΩ: __________ 

Μάθημα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Γ΄ Γυμνασίου 
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 
 

1. Κεφάλαιο/Ενότητα: Κεφάλαιο 6ο, Ενότητα 6.3: «Καταναλωτισμός και Αγωγή του Καταναλωτή» 

2. Πηγές: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ – 

(1) Σωτηρίου Σ., Κορδονούρη Σ. & Ζαφρανίδου Α. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ 

Διόφαντος, 51-52 (στο σχολικό εγχειρίδιο στο ψηφιακό σχολείο: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/534,1942/, 

απόσπασμα της Ενότητας 6.3 με τίτλο «Φτώχεια, ανεργία, καταναλωτισμός, αγωγή 

καταναλωτή», οι τέσσερις τελευταίες παράγραφοι που αναφέρονται στον καταναλωτισμό και 

την αγωγή του καταναλωτή). 

Συμπληρωματική πηγή (σας δόθηκε την 1η ΔΩ):  

(2) Bauman, Ζ. 2008. Ζωή για Κατανάλωση. Αθήνα: Πολύτροπον, 47-48 (Διασκευή από το 1ο 

κεφάλαιο: «Καταναλωτισμός εναντίον κατανάλωσης»). 

 

3. Υπό διερεύνηση Ερώτημα: Στη σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα, ο 

περιορισμός του καταναλωτισμού μπορεί να συντελέσει στην αντιμετώπιση 

της φτώχειας; 

 

Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ως ακολούθως: 
 

 Μελετήστε το υπό διερεύνηση ερώτημα της εργασίας σας. 

 Αποφασίστε αν θα εκπονήσετε τη Σ.Δ.Ε. με τη μορφή Γραπτής Αναφοράς ή Αναρτώμενης Παρουσίασης 

και ανατρέξτε στα κριτήρια (αξιολόγησης) που θα πρέπει να ικανοποιεί η Σ.Δ.Ε. σας (σας δόθηκαν την 

1η ΔΩ). 

 Ξεφυλλίστε το υλικό σας (ενότητα σχολικού εγχειριδίου και συμπληρωματικό υλικό), αλλά και τυχόν 

πρόσθετο υλικό που έχετε για την παρουσίαση, επισημάνετε το χρήσιμο μέρος του και χρησιμοποιήστε 

το όπου χρειαστεί για να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: 

 

 
1ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιες αιτίες και συνέπειες του καταναλωτισμού μπορείτε να εντοπίσετε στο σχολικό εγχειρίδιο 
και ποιες αιτίες και συνέπειες του ίδιου φαινομένου στο κείμενο του Ζίγκμουντ Μπάουμαν; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/534%2C1942/


3Ο 
ΕΡΩΤΗΜΑ: Σκεφτείτε τώρα και καταγράψτε περιπτώσεις/περιστατικά/φαινόμενα, από την 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ. Στηριζόμενοι στις πιο πάνω απαντήσεις σας: 

α) Συντάξτε μια μικρής έκτασης (300 περίπου λέξεων) Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το αντίστοιχο 

επισυναπτόμενο «Σχέδιο Γραπτής Αναφοράς» (ΠΑΡΑΤΗΜΑ 1) λαμβάνοντας υπόψη  τα  κριτήρια  

αξιολόγησης που σας δόθηκαν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), 

ή 

β) Δημιουργήστε μια Αναρτώμενη Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο Αναρτώμενης Παρουσίασης» (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), μεριμνώντας για την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά τα οριζόμενα κριτήρια αξιολόγησης 

(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 

Καλή επιτυχία! 

 Μην ξεχάσετε να παραδώσετε τα εξής: 

(1) Το Σχέδιο Σ.Δ.Ε. της 1ης ΔΩ συμπληρωμένο μαζί με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, 

(2) Το Σχέδιο Σ.Δ.Ε. της 2ης ΔΩ συμπληρωμένο, 

(3) Το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ σας (Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση (poster) ανάλογα με την επιλογή σας). 

3ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Σκεφτείτε τώρα και καταγράψτε περιπτώσεις/περιστατικά/φαινόμενα από την 
καθημερινότητά  σας,  όπου  να  επιβεβαιώνεται  ότι  η  υπερβολική  κατανάλωση  αγαθών,  όπως  και   
η ευκολία απόρριψης και αντικατάστασής τους, αποτελούν χαρακτηριστικά του σύγχρονου τρόπου 
ζωής. Τι συνέπειες μπορεί να έχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές/φαινόμενα στη ζωή των ανθρώπων 
και των κοινωνιών; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2Ο ΕΡΩΤΗΜΑ: Μελετώντας συγκριτικά τα δύο κείμενα (σχολικό εγχειρίδιο και παράλληλο κείμενο) και 

αντλώντας από αυτά στοιχεία, να ορίσετε το περιεχόμενο που πρέπει να έχει / τους στόχους που πρέπει 

να θέτει η «αγωγή του καταναλωτή». 

Προσπαθήστε να κινηθείτε σε δύο επίπεδα: ατομικό (ατομικές επιδιώξεις, αξίες, στάσεις) και κοινωνικό 

(κοινωνικά προβλήματα, παγκόσμια ανάπτυξη). 



 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο Συνθετικής Δημιουργικής 

Εργασίας(Σ.Δ.Ε.) Μαθητή/-τριας, 1ης διδακτικής ώρας (ΔΩ) 

1η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία   

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας: _____________________________________ 

Τάξη/Τμήμα: ___________ 

Ημερομηνίες:  1η ΔΩ : _______ 2η ΔΩ : _______ 3η ΔΩ : _______   

Μάθημα: Οικιακή Οικονομία (Α'  Γυμνασίου)  

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)  

1. Κεφάλαιο 3/Ενότητα 1: Διατροφή / Τροφή και τρόφιμα 

2. Πηγές: 

 Σχολικό εγχειρίδιο- Οικιακή Οικονομία Α' Γυμνασίου (σελ 31-35). 

  Σχολικό εγχειρίδιο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ' Γυμνασίου, κεφάλαιο 6 

Κοινωνικά Προβλήματα, ενότητα 3 Υποσιτισμός/αντιμετώπιση της 

φτώχειας/αγωγή καταναλωτή (σελ. 51-52). 

 Έργα τέχνης 

 

 

  
Claes Oldenburg, Floor Burger 1960 

   

                   
                              Jannis Kounellis, Meat 



       

                             
 

Pierre-Auguste Renoir Luncheon of the Boating Party 1881 

 

 
Edward-Hopper Tables For Ladies  Painting 1930  

 

                   
Roy Lichtenstein Still Life With Crystal Bowl 

 

 
Bartolome Esteban Murillo Beggar Boys Eating Grapes 

and Melon, c.1645/46  

 

               
Pablo Picasso Breakfast1953 

 

 
Wayne-Thiebaud Cakes 1963 

 

 
 

Vincent-van-Gogh-The-Potato-Eaters-1852 

            

                 
Thomas Hart Benton, Cotton Pickers, 1945 



 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

   

Εργαστείτε σε ομάδες (2-4 μαθητών/-τριών) για την εκπόνηση της Συνθετικής

 Δημιουργικής Εργασίας (Σ.Δ.Ε.), ως ακολούθως:   

 συζητήστε όσα ανακεφαλαιώσατε από το μάθημα του βασικού σας βιβλίου, 

 διαβάστε και συζητήστε το συμπληρωματικό υλικό, 

 αποφασίστε αν θα παραδώσετε γραπτή αναφορά ή  poster (Παράρτημα Ι/01), 

 μελετήστε τα κριτήρια αξιολόγησης (Παράρτημα Ι/02) 

 πάρτε μαζί σας το παρόν Σχέδιο μαζί με το Παράρτημα Ι/01 και 02 και το 

συμπληρωματικό υλικό 

 μη παραλείψετε να τα φέρετε μαζί σας στην επόμενη συνάντηση στις 

__________. 

 (αν αποφασίσετε να φτιάξετε  poster, να φέρετε και τα υλικά μαζί σας) 

 

 

Σχεδιασμός/Σύνταξη: Ελένη Μόρφα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 80 

Συμβολή της Σοφίας Χάιτα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 08: Πίνακες ζωγραφικής για προβληματισμό. 

 

  
Andy Warhol    100 Soup Cans 

 

                                
 

 

Pablo Picasso, The Old Guitarist, 1903–1904 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο Συνθετικής Δημιουργικής Εργασίας (Σ.Δ.Ε.) μαθητή/-τριας, 2ης διδακτικής ώρας (ΔΩ) 

 

2η Διδακτική Ώρα (ΔΩ) – Διαδικασία  

 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:  ______________________________________________ 

Τάξη/Τμήμα: _____   Ημερομηνίες:  1η ΔΩ :_________ 2η ΔΩ :_________ 3η ΔΩ: _________ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: Οικιακή Οικονομία – Α΄ Γυμνασίου 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)   

 

Υπό διερεύνηση  Ερώτημα/Θέμα: Πόσο σημαντική είναι η διατροφή για τον 

άνθρωπο;  

 

Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ακολουθώντας τις παρακάτω 

οδηγίες:  

• Διαβάστε προσεκτικά το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας. 

• Ανατρέξτε στο υλικό σας και επισημάνετε  τα σημεία που μπορείτε  να χρησιμοποιήσετε. 

• Για τη διευκόλυνσή σας, σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω υποερωτήματα:   

 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

1. Πώς συνδέεται η διατροφή με την υγεία; 

 

 

 

 

 

2. Η φτώχια επηρεάζει τη διατροφή και αν ναι με ποιο τρόπο; 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ποια είναι τα προβλήματα διατροφής του δυτικού κόσμου; 

 

 

 

 

4. Ποια είναι τα προβλήματα διατροφής του τρίτου κόσμου; 

 

 

 

 

5. Με ποιο τρόπο η βιώσιμη-αειφόρος ανάπτυξη θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου της φτώχειας;  

 

 

 

 

 

Β. Συντάξτε  μια μικρής έκτασης Γραπτή Αναφορά σύμφωνα με το «Σχέδιο Γραπτής 

Αναφοράς» ή β) δημιουργήστε  μια Αναρτώμενη Παρουσίαση σύμφωνα με το «Σχέδιο 

Αναρτώμενης Παρουσίασης», λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια  αξιολόγησης.  

  

  

                                                                                            Καλή επιτυχία!   

 

 

 

 

 

 

Σχεδιασμός/Σύνταξη: Ελένη Μόρφα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 80 

Συμβολή της Σοφίας Χάιτα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ 08: Πίνακες ζωγραφικής για προβληματισμό. 

 

 

 



Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί προϊόν συνεργασίας των Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Μαρίας 

Μαχαιρίδου, ΠΕ08 Σοφίας Χάιτα  και ΠΕ86 Δρ. Κωνσταντίνου Ζέρβα  

Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας - 1η διδακτική ώρα: Διαδικασία 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:  

Τάξη/Τμήμα:  

Ημερομηνίες: 1η ΔΩ….......…....…, 2η ΔΩ............……, 3η ΔΩ……......…….  

Μάθημα: Φυσική Αγωγή 

Διαθεματικό: Καλλιτεχνικά, Πληροφορική 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Σ.Δ.Ε. 

 

Κεφάλαιο/Ενότητα/Θέμα: Η αξία της δια βίου άσκησης 

Υποερωτήματα: 

 Ποια είναι η σχέση της συστηματικής άσκησης με την υγεία; 

 Ποια είναι η σχέση της αερόβιας άσκησης, συγκεκριμένα, με την υγεία; 

 Ποια είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σου σωματικά και ψυχολογικά οφέλη 

του ανθρώπου, που προκύπτουν από την συστηματική ενασχόληση με τον 

αθλητισμό και την άσκηση, γενικότερα; 

 Σε πρακτικό επίπεδο, ποιες είναι οι σημαντικότερες καθημερινές συνήθειες που 

θεωρείς ότι προστατεύουν την υγεία σου; 

2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο  Φυσικής για το Γυμνάσιο (1): 

[http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A106/377/2516,9716/] (Κεφάλαιο 

3). 

Συμπληρωματικές πηγές (2):  

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής για το την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 

[http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G100/156/1110,4043/]. 

Ιστολόγιο «Άσκηση και Φυσική Αγωγή»  [http://askphysag.blogspot.com/2018/06/blog-

post_14.html?m=1]. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ Σ.Δ.Ε. 

Α. Εργαστείτε σε ομάδες (2-4 μαθητών/τριών) για την εκπόνηση της εργασίας, ως 

ακολούθως:  

• Εντοπίστε στο ψηφιακό βιβλίο της Φυσικής Αγωγής για το Γυμνάσιο και μελετήστε το 

κεφάλαιο «Η αξία της δια βίου άσκησης» για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε.  

• Συζητήστε το θέμα και τα υποερωτήματα του με τα μέλη της ομάδα σας και, σε 

συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό και ανακεφαλαιώστε όσα διδαχθήκατε.  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A106/377/2516,9716/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G100/156/1110,4043/


Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί προϊόν συνεργασίας των Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Μαρίας 

Μαχαιρίδου, ΠΕ08 Σοφίας Χάιτα  και ΠΕ86 Δρ. Κωνσταντίνου Ζέρβα  

• Μελετήστε με τα μέλη της ομάδα σας τις συμπληρωματικές πηγές άντλησης 

πληροφοριών που σας δόθηκαν από τον/την εκπαιδευτικό σας.  

• Συζητήστε σχετικά με τη δημιουργία και τη δομή της Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster) 

που θα κάνετε, σύμφωνα με τον οδηγό/πρότυπο που σας δόθηκε από τον/την εκπαιδευτικό 

σας.  

• Μελετήστε τα κριτήρια αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. που σας δόθηκαν από τον/την 

εκπαιδευτικό και αντιστοιχούν στη διαμόρφωση της Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster). 

Με την ολοκλήρωση της 1ης διδακτικής ώρας …  

• Πάρτε μαζί σας το παρόν «Σχέδιο Σ.Δ.Ε./1η Διδακτική ώρα μαζί και με το υπόλοιπο υλικό 

(συμπληρωματικό, κριτήρια κ.ά.).   

• Μην παραλείψετε να τα φέρετε μαζί σας στην επόμενη συνάντηση (2η διδακτική ώρα της 

Σ.Δ.Ε.) που θα είναι στις: ............................. (η ημερομηνία ανακοινώνεται από τον /την 

εκπαιδευτικό σας).  

• Σκεφθείτε σχετικά με το υλικό που θα φέρετε, ώστε να το ενσωματώσετε κατάλληλα για 

την καλύτερη δυνατή όψη της Αναρτώμενης Παρουσίασης (poster) (π.χ. φωτογραφίες ή 

γραφήματα που θα μπορούσατε να κόψετε ή να φωτοτυπήσετε ή ό,τι άλλο νομίζετε ότι θα 

έκανε καλύτερη την παρουσίασή σας). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 

Άσκηση και Υγεία: Η συμβολή της σχολικής Φυσικής Αγωγής [http://www.fa3.gr/arthra/6-

askisi-ygeia.htm]-Επιστημονικό άρθρο. 

ΕΥ ΖΗΝ: Η Φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση [http://eyzhn.edu.gr/physical-education-in-

education/] 

https://salenacastro7.files.wordpress.com/2011/02/lascaux-huntersjpg.jpg  

https://www.artbasel.com/catalog/artwork/17871/Nancy-Spero-The-Goddess-Nut-II 

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/9316 

http://ouranos.afs.edu.gr/dspace/handle/5000/799 

https://www.europeana.eu/portal/en/collections/art?page=7&q=olympics 

 

https://salenacastro7.files.wordpress.com/2011/02/lascaux-huntersjpg.jpg
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/9316
http://ouranos.afs.edu.gr/dspace/handle/5000/799
https://www.europeana.eu/portal/en/collections/art?page=7&q=olympics


Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί προϊόν συνεργασίας των Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Μαρίας 

Μαχαιρίδου, ΠΕ08 Σοφίας Χάιτα και ΠΕ86 Δρ. Κωνσταντίνου Ζέρβα  

Σχέδιο Σ.Δ.Ε. μαθητή/τριας - 2η διδακτική ώρα: Διαδικασία 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας:  

Τάξη/Τμήμα:  

Ημερομηνίες: 1η ΔΩ….......…....…, 2η ΔΩ............……, 3η ΔΩ……......…….  

Μάθημα: Φυσική Αγωγή 

Διαθεματικό: Καλλιτεχνικά, Πληροφορική 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Σ.Δ.Ε. 

 

1. Κεφάλαιο/Ενότητα: Φυσική Αγωγή στο Γυμνάσιο (βιβλίο μαθητή, κεφάλαιο 3).  

2. Πηγές: Σχολικό εγχειρίδιο  Φυσικής για το Γυμνάσιο (1): 

[http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A106/377/2516,9716/] (Κεφάλαιο 

3). 

Συμπληρωματικές πηγές (2):  

Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής για το την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 

[http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G100/156/1110,4043/]. 

Ιστολόγιο «Άσκηση και Φυσική Αγωγή»  [http://askphysag.blogspot.com/2018/06/blog-

post_14.html?m=1]. 

3. Υπό διερεύνηση θέμα: Η αξία της δια βίου άσκησης 

 Α. Εργαστείτε ατομικά, για την εκπόνηση της Σ.Δ.Ε., ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:  

• Διαβάστε προσεκτικά το υπό διερεύνηση ερώτημα/θέμα της εργασίας σας.  

• Ανατρέξτε στο υλικό σας και επισημάνετε τα σημεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.  

• Για τη διευκόλυνσή σας, σκεφτείτε πάνω στα παρακάτω υποερωτήματα: 

 Ποια είναι η σχέση της συστηματικής άσκησης με την υγεία; 

 Ποια είναι η σχέση της αερόβιας άσκησης, συγκεκριμένα, με την υγεία; 

 Ποια είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σου σωματικά και ψυχολογικά οφέλη 

του ανθρώπου, που προκύπτουν από την συστηματική ενασχόληση με τον 

αθλητισμό και την άσκηση, γενικότερα; 

 Σε πρακτικό επίπεδο, ποιες είναι οι σημαντικότερες καθημερινές συνήθειες που 

θεωρείς ότι προστατεύουν την υγεία σου; 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ο/Η εκπαιδευτικός επιδιώκει οι μαθητές/τριες να: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A106/377/2516,9716/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G100/156/1110,4043/


Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί προϊόν συνεργασίας των Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 Μαρίας 
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• Αναζητήσουν και σημειώσουν συνδέσμους μεταξύ των κειμένων σχετικά με το υπό 

διερεύνηση θέμα (π.χ.: βρείτε και κυκλώστε τις κοινές έννοιες μεταξύ των κειμένων, στη 

συνέχεια σημειώστε ποιες από αυτές αναφέρονται και στο υπό διερεύνηση θέμα και τα 

υποερώτηματα του).  

• Αναλύσουν και αξιολογήσουν τις ιδέες τους (π.χ. πώς από τις έννοιες ή τα σχήματα ή τις 

γραφικές παραστάσεις που σας δίνονται μέσω του υλικού μπορείτε να απαντήσετε σε 

καθένα από τα υποερωτήματα; Προσπαθήστε, με τη βοήθεια των κειμένων, κάθε άποψη ή 

συμπέρασμα που προκύπτει να αιτιολογείται).  

• Μεταφέρουν τη θεωρία στην πράξη (υπάρχει συγκεκριμένο υποερώτημα).  

Β. Δημιουργήστε μια Αναρτώμενη Παρουσίαση (poster) σύμφωνα με τον οδηγό/πρότυπο 

και λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης που σας δόθηκαν από τον/την 

εκπαιδευτικό σας. 

Καλή επιτυχία  

 


