Εναλλακτική αξιολόγηση στα
μαθήματα της ομάδας Β’ με
συνθετική-δημιουργική εργασία:
πλαίσιο υλοποίησης
(άρθρο 3 του Π.Δ. 126/2016)

Η Ομάδα Β περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
 2) Χημεία,

 3) Βιολογία,
 4) Γεωλογία-Γεωγραφία,

 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
 6) Θρησκευτικά,

 7) Αγγλικά,
 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και

 9) Οικιακή Οικονομία.

Εναλλακτική μορφή αξιολόγησης αντί της
ωριαίας γραπτής δοκιμασίας του β’
τετράμηνου.
αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς όλων των
ειδικοτήτων σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού
έτους και για όλα τα μαθήματα.
ελεύθερη επιλογή από τον/την εκπαιδευτικό,
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μαθήματος,
σε συνδυασμό με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα
και τις κλίσεις των μαθητών/τριών της
συγκεκριμένης τάξης:

Γιατί να επιλέξω τη ΣΔΕ αντί της ωριαίας
γραπτής δοκιμασίας;
 Για να αξιολογηθεί η ικανότητα
των μαθητών/τριών να
κατανοούν μια διδακτική ενότητα
ενός γνωστικού αντικειμένου,
 Για να μπορούν να εντοπίζουν σε
αυτήν χρήσιμες πληροφορίες για
τη μελέτη του θέματος της
εργασίας τους,

 Για να αναλύουν δεδομένα, να τα
επεξεργάζονται κριτικά, να τα
ερμηνεύουν,

 Για να συσχετίζουν γνωστές
πληροφορίες με άλλες που τους
δίνονται, προερχόμενες από
ποικίλες πηγές ή πόρους,

 Για να συνδυάζουν ή να
αντιπαραθέτουν δεδομένα και στη
συνέχεια να τα συνθέτουν,
 Για να απαντούν σε ορισμένο
ζητούμενο που θέτει η εργασία
τους πάνω στην εξεταζόμενη ύλη.

Ποια μορφή μπορεί να έχει μια Σ.Δ.Ε;
 Ένα απλό κείμενο περίπου 300 λέξεων
 Ένα πολυτροπικό κείμενο (εικόνες, γραφήματα, πίνακες)

 Αναρτώμενες παρουσιάσεις.
(Αφού προηγουμένως οι μαθητές/τριες έχουν εξοικειωθεί με
τέτοιου τύπου εργασίες κατά τη διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας εντός της τάξης και μετά από ανακεφαλαίωση
τουλάχιστον 4 ωρών: 2 για τις Α’ & Β’ τάξεις και 3 για τη Γ’ τάξη)
Ο χρόνος εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. επιλέγεται ελεύθερα από τον/την εκπαιδευτικό
μέσα στο δεύτερο τετράμηνο του διδακτικού έτους.

Η διαδικασία της εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.
 1η διδακτική ώρα:

 Προπαρασκευή

(Ανακεφαλαίωση στο
συγκεκριμένο τμήμα της
διδαχθείσας ύλης στο οποίο έχει
επιλέξει να εντάξει τη Σ.Δ.Ε.
Διευκρινίσεις για τη δομή και των
δυο τύπων ΣΔΕ (Παράρτημα 1) και
του τρόπου βιβλιογραφικής
καταχώρισης των πηγών
(Παράρτημα 2)

 2η διδακτική ώρα:
 Σύνθεση

(Παράδοση του συγκεκριμένου
προς διερεύνηση ερώτημα/θέμα
της Σ.Δ.Ε., με τυχόν επιμέρους
ερωτήσεις που το εξειδικεύουν.
Επιλογή του τύπου της Σ.Δ.Ε.
(Κείμενο/Γραπτή Αναφορά ή
Αναρτώμενη Παρουσίαση /
«poster»), σύνταξη της εργασίας
τους ατομικά και παράδοσή της
στο τέλος της ώρας).
Παραδείγματα διαφ. 9-15

Η διαδικασία της εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.
(συνέχεια)
 3η διδακτική ώρα:

 Ανατροφοδότηση και προαιρετική
παρουσίαση εργασιών
(Μετά τη διόρθωση των Σ.Δ.Ε. από
τους/τις εκπαιδευτικούς, είναι δυνατόν
να διατεθεί μία επιπλέον διδακτική
ώρα, ώστε οι μαθητές/-τριες να
παρουσιάσουν τις διορθωμένες
εργασίες τους στην τάξη, εφόσον το
επιθυμούν).

Καλό είναι η Σ.Δ.Ε. να μην αξιοποιείται
μόνο ως εναλλακτική διαδικασία
αξιολόγησης αλλά να
χρησιμοποιείται ως πρακτική στη
διδασκαλία και τα αποτελέσματα της
δουλειάς των μαθητών/τριών να
εντάσσονται στη μαθησιακή
διαδικασία κατά την κρίση του/της
εκπαιδευτικού.

Αξιολόγηση
Οι Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες (Σ.Δ.Ε.) του Γυμνασίου
προσμετρώνται στη βαθμολογία από τον/την οικείο/-α
εκπαιδευτικό όπως μια προειδοποιημένη ωριαία γραπτή
δοκιμασία και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της
επίδοσης του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα για
το Β΄ τετράμηνο.
Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησής τους από τους/τις
εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα για την καθοδήγηση των
μαθητών/τριών στη βέλτιστη διαμόρφωση της παραδοτέας
εργασίας τους προτείνονται κλίμακες διαβαθμισμένων
κριτηρίων (Παράρτημα 2).

2η ομάδα
κριτηρίων 20%

1η ομάδα
κριτήριων 60%

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Σ.Δ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3η

20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άριστα-Πολύ
Καλά

Λίαν ΚαλώςΚαλά

ΜέτριαΕπαρκώς

ΑνεπαρκώςΕλλιπώς

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣ

απαντάται
πλήρως

απαντάται
ικανοποιητικά

απαντάται
σχετικά
ικανοποιητικά

απαντάται ελλιπώς

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

σχετίζονται
σαφώς

σχετίζονται
σαφώς

σχετίζονται
επαρκώς

Δε σχετίζονται
καθόλου

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ

Διατυπώνονται σαφή
και ισχυρά
επιχειρήματα

που υποστηρίζουν
ικανοποιητικά το
τελικό
συμπέρασμα.

σχετικά σαφή
επιχειρήματα

ασαφή και
ανίσχυρα επιχειρήματα

ΔΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Καλύπτονται όλα τα
δομικά
στοιχεία επαρκώς.

σχεδόν όλα

Ορισμένα δεν
καλύπτονται με
επάρκεια.

δεν
καλύπτονται με
επάρκεια.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι πληροφορίες είναι
πολύ καλά
οργανωμένες σε
καλά δομημένες
παραγράφους.

είναι
οργανωμένες σε
δομημένες
παραγράφους.

είναι οργανωμένες
αλλά οι
παράγραφοι δεν
είναι καλά
δομημένες.

δεν είναι καλά
οργανωμένες.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

διασυνδέεται πολύ
σωστά με τις
γνώσεις που
αποκτήθηκαν

διασυνδέεται αρκετά
σωστά με
τις γνώσεις

διασυνδέεται σε
μικρό βαθμό με τις
γνώσεις

δεν
αξιοποιείται καθόλου ή

Εναλλακτική αξιολόγηση στα μαθήματα της
ομάδας Β με συνθετική-δημιουργική εργασία:
1ο Παράδειγμα: Ιστορία Α’ Γ/σίου
Activité 1. Lis le texte et complète les 1η
Δραστηριότητα.
Διάβασε
το
informations sur la carte d’identité :
κείμενο και συμπλήρωσε τα στοιχεία

ταυτότητας.

Alexandre le Grand est né le 21 juillet 356 av. J.-C. à Pella
(royaume de Macédoine) et est mort le 13 juin 323 av. J.-C. à
Babylone), Mésopotamie (Irak). Ce roi de Macédoine est le
plus grand conquérant de l'Antiquité. Alexandre est le fils du roi
Philippe II de Macédoine. Élève du philosophe grec Aristote. Sa
mère s’appelle Olympias. Très jeune, il montre un grand
courage en arrivant à dompter le cheval sauvage Bucéphale,
qui deviendra sa monture et son meilleur ami. Il découvre
Homère et les héros de l'Iliade. L’ami intime d’Alexandre, celui
qui lui sera toujours fidèle s’appelle Héphaestion qui naît à
Pella, la même année qu’Alexandre.

ROYAUME DE MACEDOINE

Carte d’identité
NOM : …………………………

Nom de son professeur : ………………

Nom du père : ……………………….

Il devient roi à l’âge de …………. ans

Fonctions du père : ………………….

Nom de son meilleur ami : …………..

Nom de la mère : …………………..

Nom de son cheval : ……………….

Date de naissance : ………………..

Date et lieu de sa mort : …………….

Lieu de naissance : ………………...

Εναλλακτική αξιολόγηση στα μαθήματα της
ομάδας Β με συνθετική-δημιουργική εργασία:

2ο Παράδειγμα: το έργο του Μ.Αλεξάνδρου, Α’ Γ/σίου

Alexandre et Bucéphale
Depuis lors, Alexandre et Bucéphale font équipe. Devenu roi,
c'est en montant Bucéphale qu'Alexandre conduit la cavalerie
macédonienne, dans toutes les batailles qui les mèneront de la
Grèce jusqu'à l'Inde.
Toujours selon Plutarque, Bucéphale meurt de ses blessures
de combat après la bataille de l'Hydaspe en 326 av. J.-C.
Selon une autre source, Bucéphale meurt de vieillesse à l'âge
de 30 ans[13]. Alexandre en fait alors un dieu, et fonde sur son
tombeau la ville de Bucéphalie (Alexandria Boukephalous),
actuelle Phalia au Pakistan, sur la rive du Jhelum.

Για να δείτε το βίντεο πατήστε στο σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/s/l3jr09vwo7xwd31/V1%20
Dompter%20Buc%C3%A9phale.mp4?dl=0

Activité 3. Regarde la vidéo le 3η Δραστηριότητα. Δες το βίντεο, διάβασε
dressage de Bucéphale, lis les τις φράσεις και βάλε  εάν η δήλωση
phrases et mets un  si l’énoncé est είναι ΣΩΣΤΗ ή  εάν αυτή είναι ΛΑΘΟΣ
VRAI ou  pour FAUX

https://www.dropbox.com/s/l3jr09vwo7xwd31/V1%20Dompter%20Buc%C3%A9phale.mp4?dl=0
VRAI
1

Les jeunes garçons sont Alexandre et Héphaestion

2

Le père d’Alexandre s’appelle Socrate

3

Bucéphale est un cheval blanc

4

Bucéphale signifie « tête de bœuf »

5

Le cheval est très nerveux

6

Le roi Philippe achète le cheval pour 5 talents*

7

Alexandre comprend pourquoi le cheval est nerveux

*1 τάλαντο = 6.000 δραχμές

FAUX





Εναλλακτική αξιολόγηση στα μαθήματα της
ομάδας Β με συνθετική-δημιουργική εργασία:
3ο Παράδειγμα: Γεωγραφία Β’ Γ/σίου
La densité d’un pays est le nombre
d’habitants par km². Pour la calculer,
il faut diviser le nombre d’habitants
par la superficie au km².
Complète le tableau à l’aide de ta
calculatrice.

Pays

Population

Superficie

Densité

(Habitants en 2010)

(Km2)

(Habitants/Km2)

Bulgarie

7.154.000

110.994

Danemark

5.614.000

43.098

Estonie

1.325.000

45.339

Finlande

5.351.427

338.145

Grèce

11.305.118

131.957

86

Irlande

4.435.780

301.308

15

Lituanie

3.329.039

65.200

Royaume Uni

62.000.048

224.101

Slovaquie

5.414.000

49.035

Suède

9.340.682

449.964

30

255

20

Γεωλογία-Γεωγραφία Β
Γ/σίου Οι χώρες της Β Ευρώπης
Budapest, la capitale de la Hongrie, est divisée en deux par le fleuve Danube : Buda
d’un côté, et Pest de l’autre ; on l’appelle la perle du Danube. Le Danube, qui figure
dans la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, est le deuxième plus long cours d’eau
d’Europe (après la Volga). Il parcourt 2.850 km avant de se jeter dans la mer Noire par
un delta qui constitue la frontière entre la Roumanie et l’Ukraine. Le Rubik’s Cube (ou
Cube de Rubik) est un casse-tête inventé par Ernő Rubik en 1974, et qui s’est
rapidement répandu sur toute la planète au cours des années 1980.
Cette église est dénommée ainsi d’après le roi Matthias, ou

Matthias le Juste, un roi qui a vécu de 1443 à 1490. Il s’est marié
deux fois dans cette église, et c’est également la raison pour laquelle

l’église s’appelle ainsi. Le nom officiel de cette église est Notre-Dame.

Οι χώρες της Ε.Ε. και
οι Πρωτεύουσές τους
 Les pays d'Europe (2) - Carte interactive flash - Enrique Alonso

 http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa2fcap.html

Λ. Γ. Παρτσανάκης

