
Δημιουργικές Εργασίες 

2018 

Τροποποίηση ΠΔ 46/2016 

(υπ. απόφαση 194027/Δ2 /10-11-2017) 



Δημιουργικές Εργασίες Ημερήσιου και 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου  

 είναι υποχρεωτικές στο Γενικό Λύκειο  

 εντάσσονται στα μαθήματα 

 αφορούν όλα τα μαθήματα Α΄ και Β΄ τάξης Ημερησίου και 

Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από 

την Ερευνητική Εργασία,  

 υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα 

οριστούν για κάθε τμήμα  

 είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να 

είναι και ατομικές.  

 

 

 

 



 

Στόχος οι μαθητές να εργαστούν με 

δημιουργικό τρόπο  

 
 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  

  είτε να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από ένα δικό τους 

καλλιτεχνικό έργο, εμπνεόμενοι από κάποια ενότητα που έχουν 

μελετήσει  

 είτε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια κατασκευή/ένα 

τέχνημα, που σχετίζεται με κάποια διδακτική ενότητα.  

 



Μορφή των Δημιουργικών Εργασιών 

1. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού κειμένου, 

2. παρουσίαση με χρήση προσχεδιασμένου προφορικού 

λόγου και αξιοποίηση λογισμικού παρουσίασης,  

3. δημιουργία είτε καλλιτεχνικού έργου (λογοτεχνικό 

/μουσικό /εικαστικό έργο, θεατρικό δρώμενο, 

γελοιογραφία, κόμικ, κινούμενο σχέδιο, ταινία μικρού 

μήκους, ψηφιακή αφήγηση…) είτε άλλης κατασκευής 

(μακέτα, τέχνημα με χρήση της τεχνολογίας…),  

4. πραγματοποίηση κοινωνικής, οικολογικής, πολιτισμικής 

παρέμβασης. 



Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες 

• Θεματικός Πυλώνας Ι - Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και 

Καλλιτεχνική Παιδεία 

 

• Θεματικός Πυλώνας ΙΙ - Φυσικές 

Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική 

και Φυσική Αγωγή 



Οργάνωση Δ.Ε.  

• Οι μαθητές/-τριες εκπονούν υποχρεωτικά 

τουλάχιστον δύο (2) ΔΕ και τουλάχιστον μία σε 

κάθε Θεματικό Πυλώνα.  

• Κάθε εκπαιδευτικός σχεδιάζει, συντονίζει και 

παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους τις ΔΕ 

τουλάχιστον ενός τμήματος σε ένα γνωστικό 

αντικείμενο. 

 

•  (πχ. ΠΕ04.01 θα αναλάβει στο Α2 υλοποίηση ΔΕ, 

στο μάθημα της Φυσικής)  

 



Προετοιμασία υλοποίησης των Δ.Ε.  

• Ορισμός Υπευθύνου (2 για πάνω από 4 τμήματα). 

Διευκολύνει τη συνεργασία. 

• Ο εκπαιδευτικός δηλώνει στον Υπεύθυνο με σειρά 

προτίμησης τα μαθήματα, τα τμήματα τα και το χρόνο 

υλοποίησης της ΔΕ που επιθυμεί. 

• Ο Υπεύθυνος καταθέτει τον προγραμματισμό στο 

Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος διευθετεί τελικά την 

κατανομή ανά τμήμα, μάθημα, εκπαιδευτικό 

Η τελική επιλογή του μαθήματος στο οποίο θα 

εκπονήσουν ΔΕ οι μαθητές/-τριες, ανήκει στο Σύλλογο 

Διδασκόντων 

 



Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων 

Οι εκπαιδευτικοί  

• προτείνουν στο τμήμα θέματα και τα συζητούν με 

τους μαθητές 

(σε ομάδες 3-5 ατόμων: 1 θέμα με υποθέματα, 1 κοινό θέμα, 

περισσότερα του ενός θέματα) 

• τους ενημερώνουν για τα κριτήρια της 

αξιολόγησης και καθοδηγούν τις ομάδες τόσο για 

τον σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση των 

βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν.  

 
 



Υπόδειγμα Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης της Δ.Ε. 
(συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό)    

YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας  
 
Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι συμπληρώνεται από τον/την Εκπαιδευτικό και δίνεται στην Ομάδα των μαθητών και των μαθητριών 

που πρόκειται να εκπονήσει τη συγκεκριμένη εργασία Δημιουργική Εργασία -πριν την έναρξη εκπόνησης της 

Δημιουργικής Εργασίας- για ενημέρωση και προετοιμασία. 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι /ή ΙΙ   
    ΜΑΘΗΜΑ: 

   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1   

2   

3   

…   

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ  

Να είναι σαφής και ταυτόχρονα διατυπωμένος με τρόπο που να διεγείρει το ενδιαφέρον και να προκαλεί τους μαθητές 

και τις μαθήτριες να ασχοληθούν με το προτεινόμενο θέμα της Δημιουργικής Εργασίας (ΔΕ) με πρωτότυπο και 

δημιουργικό τρόπο. 

  

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Αναφέρονται χαρακτηριστικές λέξεις κλειδιά, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές και τις 

μαθήτριες προκειμένου να αναζητήσουν την επιπλέον απαιτούμενη βιβλιογραφία για την εκπόνηση της συγκεκριμένης 

ΔΕ. 

 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

Ως προς τα γνωστικά αποτελέσματα, ο σκοπός μπορεί να είναι: (α) εμβάθυνση στο θέμα με τρόπο που οδηγεί στην 

παραγωγή «νέας» γνώσης, (β)επανάληψη και εμπέδωση, (γ) πρόκληση ενδιαφέροντος για το θέμα, άρα και το μάθημα. 

Ως προς τα ψυχοκινητικά αποτελέσματα, ο σκοπός μπορεί να είναι η ικανοποίηση των μαθητών και των μαθητριών λόγω 

της ενασχόλησης με το θέμα ή με τον τρόπο εργασίας, η καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και διαλόγου, οι 

δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, η εκμάθηση ή/και ο τρόπος διερεύνησης και παρουσίασης, και φυσικά η καλλιέργεια της 

δημιουργικής σκέψης και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 



Υπόδειγμα Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης της Δ.Ε. 
(συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό)    

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

Αναφέρονται το Μάθημα, το Κεφάλαιο και η Ενότητα στην οποία προτείνεται το συγκεκριμένο 

θέμα Δημιουργικής Εργασίας. 

Ως προς το μάθημα, η δημιουργική εργασία θα μπορούσε να αφορά και δύο μαθήματα (από 

διαφορετικούς πυλώνες, π.χ. Μαθηματικά και Αρχαία, οπότε και πρέπει να αναφέρονται 

κατάλληλα. 

Ως προς το κεφάλαιο και την ενότητα, θα πρέπει και αυτές να αναφέρονται ρητά, ιδιαίτερα όταν 

ο σκοπός της εργασίας είναι η εμβάθυνση ή η εμπέδωση σε συγκεκριμένη περιοχή της 

διδασκόμενης ύλης. 

 

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα  πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένα, διότι είναι 

αυτά που κυρίως θα βοηθήσουν και θα κατευθύνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες στην 

επεξεργασία, υλοποίηση και παρουσίαση της εργασίας τους.  

Ως προς τη διατύπωση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων θα μπορούσαν να 

είναι αναλυτικά προκειμένου να κατευθύνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες κατά τη μελέτη 

των κειμένων/υλικών που τους δόθηκαν καθώς και εκείνων που έχουν μόνοι/-ες τους βρει.  

Ωστόσο, αν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι περιληπτικά διατυπωμένα, θα μπορούσαν 

προαιρετικά, να δοθούν στους/τις μαθητές/-τριες συμπληρωματικά βοηθητικά ερωτήματα στην 

ενότητα 1.6, ώστε να προσανατολιστούν καλύτερα ως προς τη δημιουργική  εργασία τους. 

 

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

Αναφέρεται (ή και δίνεται συνοπτικό) διδακτικό υλικό αλλά και πηγές που μπορούν να 

αξιοποιηθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες για την εκπόνηση της ΔΕ.  

 

1.7 Βιβλιογραφία 
 

Προτείνεται βιβλιογραφία η οποία αναγράφεται με κάποιο από τα επίσημα συστήματα 

αναγραφής βιβλιογραφίας (π.χ. ΑΠΑ), ώστε και οι μαθητές και οι μαθήτριες να εξοικειώνονται 

και να αναπαράγουν αυτό τον τρόπο. 

 
 



Διάρκεια υλοποίησης των ΔΕ 

 3-4 ώρες για τα μονόωρα 

 5-8 για τα δίωρα, τρίωρα 

 εντός του ωρολογίου προγράμματος του 

μαθήματος σε χρονικό διάστημα 3 έως 7 

εβδομάδων (π.χ. 1 ώρα Χ 6 εβδομάδες, 3δίωρα 

Χ 3 διαδοχικές εβδομάδες, 3 δίωρα σε 6 

εβδομάδες). Συνδυαστικές ΔΕ. 

πρόβλεψη «διώρων» στο ωρολόγιο πρόγραμμα, 

για να διευκολυνθεί η διαδικασία εκπόνησης (βλ. 

Παράρτημα) των Δ.Ε.  



Υπόδειγμα ΙΙ – Σχέδιο για την εκπόνηση της ΔΕ 
Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό στους μαθητές και τις  μαθήτριες της Ομάδας κατά την πρώτη 

συνάντηση για την εκπόνηση της συγκεκριμένης Δημιουργικής Εργασίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ομάδας 

έχουν ήδη λάβει σε προγενέστερο χρόνο για την ενημέρωση και προετοιμασία τους το αντίστοιχο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι (το 

οποίο έχει συμπληρώσει  ο/η εκπαιδευτικός για τη συγκεκριμένη Δημιουργική Εργασία). 

Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ που ακολουθεί είναι γενικό και αφορά στην περίπτωση παραδοτέου Ομάδας για «Ερευνητική 

Αναφορά». Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ  μπορεί να εξειδικεύεται από τον/την εκπαιδευτικό ανάλογα με το θέμα της 

Δημιουργικής Εργασίας και τη μορφή του παραδοτέου των μαθητών/-τριών (π.χ. μικρές πραγματείες, συλλογές, 

κατασκευές,  καλλιτεχνικές συνθέσεις κ.ά. Σε κάθε περίπτωση, το παραδοτέο είναι κάθε φορά ανάλογο του 

διατιθέμενου χρόνου, των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων των μαθητών). 

Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ πρέπει να περιλαμβάνεται και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σε Κλίμακα Διαβαθμισμένων 

Κριτηρίων προσαρμοσμένη κατάλληλα στη συγκεκριμένη Δημιουργική Εργασία. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ή ΙΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-ΟΥΣΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 

1   

2   

3   

…   

 



Υπόδειγμα ΙΙ – Σχέδιο για την εκπόνηση της ΔΕ 

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμπληρώνουν τα στοιχεία της παρούσας ενότητας  (Ταυτότητα 

Δημιουργικής Εργασίας) από το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι που τους έχει ήδη δώσει ο/η εκπαιδευτικός τους σε 

προγενέστερο χρόνο για την ενημέρωση και προετοιμασία τους.  

1.1 ΤΙΤΛΟΣ 

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

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ  

……………………………… 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ 

 

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

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……....... 

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολουθούν στην Ομάδας τους τη διαδικασία όπως προτείνεται ακολούθως. 

(Τα βήματα που περιγράφονται είναι ενδεικτικά και προσαρμόζονται κατάλληλα από τον/την 

εκπαιδευτικό ανάλογα με την προτεινόμενη ΔΕ και τη μορφή του αναμενόμενου παραδοτέου των 

μαθητών/-τριών). 

 

 



Ενδεικτικό παράδειγμα ΔΕ με  

διερεύνηση ερωτήματος (1-2 ώρες) 

1η Φάση 
• Δημιουργία ομάδας 

• Ανάγνωση του ερωτήματος/προβλήματος και του σκοπού της εργασίας. 

• Μελέτη του υλικού που έχει δοθεί από τον/την εκπαιδευτικό. 

• Σύνοψη του υλικού έχοντας κατά νου το ερώτημα/πρόβλημα. 

• Διατύπωση κάποιων πρώτων σκέψεων, συμπερασμάτων. 

• Διερεύνηση του τι επιπλέον χρειάζεται να κάνει η ομάδα για να 

απαντήσει το ερώτημα (αναζήτηση επιπλέον υλικού από το διαδίκτυο ή 

από βιβλία ή διατύπωση υποθέσεων και διενέργεια πειράματος ή 

διενέργεια μικρο-έρευνας με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις...) 

• Σχεδιάγραμμα των βημάτων/σταδίων που θα ακολουθήσει η ομάδα για 

να απαντήσει στο ερώτημα.  



Ενδεικτικό παράδειγμα ΔΕ με  

διερεύνηση ερωτήματος (2-4 ώρες) 

2η Φάση 
• Ανασκόπηση του νέου υλικού που συγκεντρώθηκε στο μεσοδιάστημα. 

• Επαναξιολόγηση και αναδιαμόρφωση των πρώτων σκέψεων ή 

συμπερασμάτων, καταγραφή νέων ιδεών. 

• Ανάπτυξη συλλογισμών, επιχειρημάτων και κατάληξη σε συμπέρασμα. 

• Επιλογή των βιβλιογραφικών αναφορών που θα αξιοποιηθούν. 

• Δομή της εργασίας (πλαγιότιτλοι για κάθε μέρος της). 

• Σύνταξη του κειμένου (πολυτροπικού ή μη). 

• Καταγραφή των πηγών. 

• Συζήτηση για τον τρόπο που εργάστηκε η ομάδα, για το τι αποκόμισε 

από αυτή τη διαδικασία κάθε μέλος και για τη συμβολή του στο 

παραδοτέο. 



Ενδεικτικό παράδειγμα ΔΕ με  

διερεύνηση ερωτήματος (1-2 ώρες) 

3η Φάση 

• Όλες οι ομάδες παρουσιάζουν στο τμήμα τους (εντός του 

χρονοδιαγράμματος που έχει προβλεφθεί για την εκπόνηση των Δ.Ε.) 

το παραδοτέο τους, κάνοντας και έναν επιγραμματικό απολογισμό για 

το πώς εργάστηκαν και το τι αποκόμισαν και λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση από τον/την εκπαιδευτικό αλλά και τους/τις 

συμμαθητές/-τριές τους.  



Πρόταση περιεχομένων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Περιγράφει με συντομία την ερευνητική περιοχή (π.χ. όπως καθορίζεται από το Διδακτέο 
Αντικείμενο και την Ενότητα στην οποία έχει ενταχθεί), το/τα αναφυόμενο/α ερευνητικό/ά 
ερώτημα/ερωτήματα, την αδρομερή περιγραφή της μεθοδολογίας και τα συμπεράσματα.  

 
ΚΥΡΙΩΣ ΔΟΜΗ:   
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αδρομερής περιγραφή του πλαισίου, δηλαδή του τμήματος της διδακτέας ύλης στο 

οποίο εντάσσεται το ερευνητικό ερώτημα, ώστε να υποστηριχθεί η θέση του ερωτήματος που θα 
απαντηθεί με την Εργασία. Αρκεί, π.χ. η ακριβής αναφορά στα αντίστοιχα Διδακτικά Εγχειρίδια. 

2. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ και σύνδεσή του με το πλαίσιο, όπως αυτό 
περιγράφηκε στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ.  

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της  έρευνας 
4. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, παραθέτοντας 

αναφορές στο ερώτημα, πού έχουν εντοπιστεί, πιθανές ιστορικές αναφορές, πιθανές 
διασυνδέσεις του ερωτήματος με άλλα κομμάτια της ύλης ή με άλλα αντικείμενα. Αναφορές στα 
3. και 5. πρέπει να γίνουν στη Βιβλιογραφία που χορηγήθηκε, αλλά και σε ό,τι επισυνάπτουν οι 
μαθητές/μαθήτριες.  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από την ερευνητική διαδικασία, που υποστηρίζει η βιβλιογραφία που έχει 
συλλεχθεί και τα στοιχεία που καταγράφηκαν. 

6. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ, όπου εκφράζονται οι απόψεις του/της/των συντάκτη/ συντάκτριας/ 
συντακτών γι΄ αυτό που πραγματοποιήθηκε ως έρευνα/διερεύνηση, αλλά και πιθανές 
προεκτάσεις/ γενικεύσεις/ προτάσεις. 

7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Γράψτε τη βιβλιογραφία που τελικά χρησιμοποιήσατε για τη διεξαγωγή της 
εργασίας.  



Περίληψη 

Περιγράφει με συντομία την ερευνητική περιοχή (π.χ. όπως 
καθορίζεται από το Διδακτέο Αντικείμενο και την Ενότητα στην 
οποία έχει ενταχθεί), το/τα αναφυόμενο/α ερευνητικό/ά 
ερώτημα/ερωτήματα, την αδρομερή περιγραφή της μεθοδολογίας 
και τα συμπεράσματα. 

 

Εισαγωγή – Ερώτημα – Σκοπός  

Μεθοδολογία 

Αποτελέσματα  ή κρατούσες απόψεις (βιβλ. Επισκόπηση)  

Συμπεράσματα/ κεντρικό συμπέρασμα 

 

(200 έως 300 λέξεις) 

 



Table 1. The PRISMA for Abstracts Checklist. 

Beller EM, Glasziou PP, Altman DG, Hopewell S, Bastian H, et al. (2013) PRISMA for Abstracts: Reporting Systematic Reviews in 

Journal and Conference Abstracts. PLOS Medicine 10(4): e1001419. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001419 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001419 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001419


Sample of an Abstract for a Literature Review 
  

• Cloud Computing is a technology that brings many advantages with it for businesses that adopt it. In times of this 
recession when companies are resorting to either shutting down or come up with ways to reduce their operating 
expenditures, Cloud Computing offers Small & Medium Enterprises numerous benefits and a lifeline to stay in 
business. To validate this proposition, 10 SMEs that switched over to a Cloud Computing IT infrastructure in the 
last 12 months or less were chosen from various industries. The firms’ executives and decision makers were 
interviewed in detail about their IT operations before and after the implementation of Cloud Computing. The 
findings attained from the respondents clearly indicated a sharp reduction in both operating & capital expenses. 
This was evident by the lessening in the physical space required for the hardware, diminution of the IT staff 
headcount to monitor the systems, annulment of expenses incurred on software licensing and also for data 
recovery & systems security. The study clearly indicates that Cloud Computing is of immense importance to SMEs 
that wish to reduce their running costs yet continue expanding their operations. 
 

 

• Cloud Computing είναι μια τεχνολογία που περιλαμβάνει πολλά πλεονεκτήματα για τις 
επιχειρήσεις που την υιοθετούν. Σε περιόδους ύφεσης, όταν επιχειρήσεις καταφεύγουν 
είτε σε κλείσιμο ή σε τρόπους μείωσης των δαπανών λειτουργίας τους, το Cloud Computing 
προσφέρει σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις πολυάριθμα οφέλη και μια σανίδα σωτηρίας 
για να μείνουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Για την στάθμιση αυτής της άποψης, 
επιλέχθηκαν 10 ΜΜΕ από διάφορες βιομηχανίες που μεταπήδησαν σε μια υποδομή Cloud 
Computing τους τελευταίους 12 μήνες ή λιγότερο. Στελέχη των επιχειρήσεων και λήψης 
αποφάσεων ερωτήθηκαν με λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητές τους πριν και 
μετά την εφαρμογή του Cloud Computing. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τους 
ερωτηθέντες έδειξαν καθαρά μια απότομη μείωση τόσο στις λειτουργικές όσο και στις 
κεφαλαιακές δαπάνες. Αυτό ήταν εμφανές από την ελάττωση του φυσικού χώρου που 
απαιτείται για hardware, τη μείωση του τεχνικού προσωπικού σε αριθμό απασχολούμενων 
για παρακολούθηση των συστημάτων, την ακύρωση των εξόδων για παραχώρηση αδειών 
χρήσης λογισμικού και επίσης για τα δεδομένα ανάκτησης και τα συστήματα ασφαλείας. Η 
μελέτη δείχνει σαφώς ότι το Cloud Computing είναι τεράστιας σημασίας για τις ΜΜΕ που 
επιθυμούν να μειώσουν τα έξοδα λειτουργίας τους και να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους. 
 



Δομή της ΔΕ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αδρομερής περιγραφή του πλαισίου, δηλαδή του τμήματος της 
διδακτέας ύλης στο οποίο εντάσσεται το ερευνητικό ερώτημα, ώστε να 
υποστηριχθεί η θέση του ερωτήματος που θα απαντηθεί με την Εργασία. Αρκεί, 
π.χ. η ακριβής αναφορά στα αντίστοιχα Διδακτικά Εγχειρίδια. – σύνδεση με ΤΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ / ΣΚΟΠΟ της εργασίας 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της  ΔΕ 

3. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, 
παραθέτοντας αναφορές στο ερώτημα, πού έχουν εντοπιστεί, πιθανές ιστορικές 
αναφορές, πιθανές διασυνδέσεις του ερωτήματος με άλλα κομμάτια της ύλης ή 
με άλλα αντικείμενα. Αναφορές στα 3. και 5. πρέπει να γίνουν στη Βιβλιογραφία 
που χορηγήθηκε, αλλά και σε ό,τι επισυνάπτουν οι μαθητές/μαθήτριες.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ από την ερευνητική διαδικασία, που υποστηρίζει η βιβλιογραφία 
που έχει συλλεχθεί και τα στοιχεία που καταγράφηκαν. 

5. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ, όπου εκφράζονται οι απόψεις του/της/των συντάκτη/ 
συντάκτριας/ συντακτών γι΄ αυτό που πραγματοποιήθηκε ως έρευνα/διερεύνηση, 
αλλά και πιθανές προεκτάσεις/ γενικεύσεις/ προτάσεις. 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Γράψτε τη βιβλιογραφία που τελικά χρησιμοποιήσατε για τη 
διεξαγωγή της εργασίας.  

 



 
Η βιβλιογραφία γράφεται ως ακολούθως: 

 

ΒΙΒΛΙΟ 
• Δάλλας, Γ. (1997). Ο ποιητής Μίλτος Σαχτούρης. 

Αθήνα: Κέδρος. 
ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
• Πολίτου-Μαρμαρινού, Ε. (2003). Ο μουσικός 

Παλαμάς,  Διαβάζω, τ. 446, 117-124. 
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, 9-2 

 
 



Αξιολόγηση ΔΕ 

• 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.  

• Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με 

κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (για 
Ερευνητική Αναφορά και ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ) 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Πώς συνεργάστηκαν;  

ΛΙΓΟ: Δεν κατάφεραν 
να συζητήσουν τις 
απόψεις τους, επίσης 
κατέγραψαν μία 
άποψη κατά 
πλειοψηφία. 

ΜΕΤΡΙΑ: Δεν κατάφεραν 
να συνθέσουν απόψεις, 
αν και συζήτησαν γι 
αυτές, επίσης 
συμφώνησαν να 
εκθέσουν όλες τις 
απόψεις. 

ΚΑΛΑ: Συζητήθηκαν οι απόψεις 
όλων, με καλά επιχειρήματα, 
αλλά δεν συμφώνησαν σε μία, 
οπότε κατέγραψαν την άποψη 
που πλειοψήφησε. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Συζήτησαν 
όλες τις απόψεις και 
συνέθεσαν μερικές από 
αυτές ή όλες, ώστε να 
εκφέρουν κοινή άποψη. 

ΑΛΛΟ: (τι;) 

2. Ποιοι ακούστηκαν; 

ΕΝΑΣ: Δεν έφεραν οι 
πιο πολλοί υλικό, 
ούτε εξέφρασαν 
άποψη, επίσης δεν 
εργάστηκαν όλοι με 
ζήλο και κάλυψαν οι 
υπόλοιποι τα κενά. 

ΛΙΓΟΙ: Οι απόψεις που 
συζητήθηκαν 
εκφράστηκαν μόνον από 
κάποιους, οι οποίοι και 
αποφάσισαν τελικά τι θα 
καταγραφεί. 

ΟΧΙ ΟΛΟΙ: Κάποιοι εξέφρασαν 
τις απόψεις τους, αλλά τελικά 
έγινε διάλογος για αυτές και 
συναποφάσισαν, επίσης   όλοι  
εξέφρασαν άποψη, αλλά τελικά 
υπερίσχυσε η καλύτερα 
τεκμηριωμένη. 

ΟΛΟΙ: Όλοι είχαν να πουν 
κάτι για ό,τι ανέλαβαν, 
οπότε χρειάστηκε να 
συνθέσουν σε μια εργασία 
πολλές απόψεις. 

ΑΛΛΟ: (τι;) 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ 

3. 
Συνέβαλαν όλοι στον 
εμπλουτισμό της ομαδικής 
εργασίας; 

ΛΙΓΟ: Κανένας δεν 
έφερε υλικό επιπλέον 
όσων τους δόθηκαν, 
επίσης 
επεξεργάστηκαν όλοι 
το υλικό που τους 
δόθηκε εξ’ αρχής. 

ΜΕΤΡΙΑ: Κάποιοι έφεραν 
νέο υλικό και κάποιοι όχι 
επίσης δεν έφεραν όλοι 
νέο υλικό, αλλά 
δούλεψαν όλοι μαζί για 
να είναι πλήρης η 
εργασία τους. 

ΚΑΛΑ: Όλοι έφεραν υλικό 
επιπλέον όσου είχαν λάβει, αλλά 
δεν αξιολογήθηκε όλο το υλικό 
ως σημαντικό, επίσης μοίρασαν 
το προς μελέτη υλικό, αλλά 
κάποια στοιχεία δεν 
αξιολογήθηκαν θετικά και 
διερεύνησαν ξανά την πιθανή 
βιβλιογραφία. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλοι έφεραν 
νέο υλικό, για ό,τι είχαν 
αναλάβει και το συνέθεσαν 
στο τελικό παραδοτέο. 

ΑΛΛΟ: (τι;) 

4. 
Συνέπεια ως προς τις 
υποχρεώσεις τους στη 
συνεισφορά υλικών ;  

ΛΙΓΟ: Κανένας δεν 
έφερε ή ελάχιστοι 
έφεραν τα υλικά που 
συμφωνήθηκαν. 

ΜΕΤΡΙΑ: Κάποιοι έφεραν 
τα υλικά που 
συμφωνήθηκαν αλλά όχι 
όλοι. 

ΚΑΛΑ: Κάποιοι δεν έφεραν υλικά  
αλλά καλύφθηκαν από κάποιους 
άλλους που έφεραν. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλοι έφεραν 
τα υλικά που 
συμφωνήθηκαν. 

ΑΛΛΟ: (τι:) 

ΔΟΜΗ  

5. 
Συστατικά στοιχεία της 
καταγραφής της έρευνας  

ΛΙΓΟ: Κάποια 
απαιτούμενα 
στοιχεία λείπουν. 

ΜΕΤΡΙΑ: Κάποια 
απαιτούμενα στοιχεία 
λείπουν αλλά υπάρχουν 
κάποια πρόσθετα 
στοιχεία (π.χ. κάποιες 
σκέψεις). 

ΚΑΛΑ: Όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία υπάρχουν ή ένα 
απαιτούμενο στοιχείο λείπει 
αλλά έχουν τεθεί πρόσθετα 
στοιχεία (π.χ. κάποιες σκέψεις). 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία 
υπάρχουν και έχουν τεθεί 
πρόσθετα στοιχεία (π.χ. 
κάποιες σκέψεις). 

ΑΛΛΟ: (τι;)  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (για 
Ερευνητική Αναφορά και ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ) 

 

6. 
Ερευνητικό 
ερώτημα/σκοπός & 
σύνδεσή του με το πλαίσιο 

ΛΙΓΟ: Ο σκοπός του 
ερωτήματος που πρέπει να 
απαντηθεί στο σχέδιο είναι 
λανθασμένος ή άσχετος. 

ΜΕΤΡΙΑ: Ο σκοπός του 
ερωτήματος που πρέπει 
να απαντηθεί στο σχέδιο 
εν μέρει αναγνωρίζεται 
και δηλώνεται με κάπως 
ασαφή τρόπο. 

ΚΑΛΑ: Ο σκοπός του ερωτήματος 
που πρέπει να απαντηθεί στο 
σχέδιο αναγνωρίζεται αλλά η 
σύνδεσή του με το πλαίσιο είναι 
κάπως ασαφής. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Ο σκοπός του 
ερωτήματος που πρέπει να 
απαντηθεί στο σχέδιο 
αναγνωρίζεται και 
δηλώνεται σαφώς η 
σύνδεσή του με το πλαίσιο. 

ΑΛΛΟ: (τι:) 

7. 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
στο ερευνητικό ερώτημα 

ΛΙΓΟ: Δεν αναφέρονται 
βιβλιογραφικές αναφορές 
σχετικές με το ερευνητικό 
ερώτημα, απλώς αυτό 
περιγράφεται. 

ΜΕΤΡΙΑ: Αναφέρονται 
λίγες αλλά όχι επαρκείς 
βιβλιογραφικές 
αναφορές σχετικές με το 
ερευνητικό ερώτημα. 

ΚΑΛΑ: Αναφέρονται οι 
περισσότερες βιβλιογραφικές 
αναφορές που σχετίζονται με το 
ερευνητικό ερώτημα. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Αναφέρονται 
όλες οι βιβλιογραφικές 
αναφορές που σχετίζονται 
με το ερευνητικό ερώτημα. 

ΑΛΛΟ: (τι;) 

8.  
Περιγραφή των 
ερευνητικών διαδικασιών 
που ακολουθήθηκαν 

ΛΙΓΟ: Οι διαδικασίες δεν 
καταχωρίζουν με ακρίβεια 
τα βήματα. 

ΜΕΤΡΙΑ: Οι διαδικασίες 
καταχωρίζονται, αλλά 
δεν είναι σε λογική σειρά 
ή είναι δύσκολο να τις 
ακολουθήσει κανείς. 

ΚΑΛΑ: Οι διαδικασίες 
καταχωρίζονται με λογική σειρά, 
αλλά τα βήματα δεν αποτελούν 
ολοκληρωμένες προτάσεις. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Οι 
διαδικασίες 
καταχωρίζονται με σαφή 
βήματα. Κάθε βήμα 
αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη πρόταση. 

ΑΛΛΟ: (τι;) 

9.  Συμπεράσματα 
ΛΙΓΟ: Δεν γράφτηκαν 
συμπεράσματα αλλά μια 
σύντομη ανακεφαλαίωση. 

ΜΕΤΡΙΑ: Τα 
συμπεράσματα 
περιγράφουν σε κάποιο 
βαθμό τις πληροφορίες 
που αποκτώνται χωρίς να 
αναφέρονται ρητά στην 
απάντηση του 
ερευνητικού 
ερωτήματος. 

ΚΑΛΑ: Τα συμπεράσματα 
περιγράφουν τις πληροφορίες 
που αποκτώνται ή Τα 
συμπεράσματα περιγράφουν σε 
κάποιο βαθμό τις πληροφορίες 
που αποκτώνται χωρίς να 
αναφέρονται ρητά στην 
απάντηση του ερευνητικού 
ερωτήματος, αλλά δηλώνεται η 
καινοτομία και πρωτοβουλία στη 
συγγραφή με 
προτάσεις/γενικεύσεις του 
συμπεράσματος. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Τα 
συμπεράσματα 
περιγράφουν τις δεξιότητες 
που αποκτώνται και τις 
πληροφορίες που 
αποκτώνται ή Τα 
συμπεράσματα 
περιγράφουν τις 
πληροφορίες που 
αποκτήθηκαν και τις 
επεκτείνουν ως προς την 
εφαρμογή τους πέραν του 
ειδικού 
αντικειμένου/ερωτήματος. 

ΑΛΛΟ: (τι;) 

10. 
Γενική εικόνα της 
παραδοτέας αναφοράς 

Ορθή επιλογή κειμενικών μορφών, παράγραφοι, επιμέρους τίτλοι, ορθή χρήση όρων, εννοιών και συμβόλων. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (για 
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