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ΘΕΜΑ: Δημιοσργικές Εργασίες στα Λύκεια 

 Η  Α΄ ΔΛΜΔ Αραΐαο  εθηηκώληαο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΟΛΜΔ (εδώ 
θαη εδώ) γηα ηηο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο ζηα Λύθεηα θαη γηα παξνρή 
«ζπλδηθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε όζνπο ζπλαδέιθνπο δελ πινπνηήζνπλ ηηο 
Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο», θαηαζέηεη ζηνπο Σπιιόγνπο Γηδαζθόλησλ,  πνπ 
πξόθεηηαη λα ζπλεδξηάζνπλ, έλα ζρέδην πξαθηηθνύ σο πξόηαζε – κπνύζνπια, 
ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά ζηελ θαηεύζπλζε πνπ απνθαζίζεη 
ν θάζε Σύιινγνο ή θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο πξνηάζεηο, πνπ κπνξνύλ  λα 
θαηαηεζνύλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηα ζρνιεία ηνπο. 

Στέδιο πρακηικού για Δημιοσργικές Εργαζίες ζηα Λύκεια 

Ο δηεπζπληήο ελεκέξσζε γηα ηελ εγθύθιην…............................... θαη ηε 

δηεπθξηληζηηθή .................................  

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηέζεθαλ από ηα 

κέιε ηνπ ζπιιόγνπ έληνλνη πξνβιεκαηηζκνί, πνπ απνξξένπλ από ηελ 

Δγθύθιην, ηε γεληθόηεξε ζπδήηεζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο απνθάζεηο 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ καο νξγάλνπ. 

Αλάκεζα ζηα άιια επηζεκαίλνπκε: 

α) Τα εκπόδηα πνπ δεκηνπξγεί ε εγθύθιηνο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σε απηέο ηηο ζπλζήθεο αλαγθαζηηθά νη 

καζεηέο ζα αθνινπζήζνπλ ηε θόξκα «Σρέδην ππνβνιήο ηεο Γ.Δ.». Γειαδή, ζα 

πεξηγξάςνπλ κηα δηαδηθαζία, πνπ δύζθνια ζα θάλνπλ ζηελ πξάμε. Χάλεηαη ε 

επθαηξία γηα επηπιένλ αλάπηπμε εξεπλεηηθνύ πλεύκαηνο θαη θξηηηθήο 

ζθέςεο. Με ηηο πξνηεηλόκελεο δηαδηθαζίεο νδεγνύκαζηε ζε κηα παξσδία 

«έξεπλαο». 

β) Δλώ ήδε ιεηηνπξγεί ην κάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Project) ζηελ Α 

θαη Β Λπθείνπ, oη «δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο» νη νπνίεο αθνινπζνύλ ηελ  ίδηα 

κεζνδνινγία, επηβάιινληαη ζηα κέζα ηεο ρξνληάο ζε δύν 7σξα, όπσο 

πξόρεηξα νξίδνληαη από ηηο νδεγίεο ηνπ ΙΔΠ, θαηά παξάβαζε ησλ ρξνληθώλ 

πιαηζίσλ πνπ νξίδεη ην ΠΓ 46/2016, αλαθόπηνληαο θη αλαζηαηώλνληαο ηνλ 

ζρνιηθό πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ζρνιηθή δσή, όπσο έρεη νξηζηεί θαη 

δξνκνινγεζεί. Γη’ απηό ζα ζπλερίζνπκε ηελ δηδαζθαιία ζύκθσλα κε ην 

θαλνληθό σξνιόγην πξόγξακκα. 

γ) Γελ έρεη ππάξμεη θακία νπζηαζηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζρεηηθή κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ, πνπ πξνηείλεη ε 

εγθύθιηνο γηα εθαξκνγή.  
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δ) Οη εξγαζίεο απηέο,  έρνπλ πξννπηηθή ην portfolio, πνπ ζα θαζνξίδεη θαη ζα 

αθνινπζεί ηνπο καζεηέο ζηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπο. 

ε) Ο Σύιινγόο καο κέζα από ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο (Πξαθηηθό ηάδε.....) 

αξλήζεθε ηελ απηναμηνιόγεζε θη αμηνιόγεζε ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 

Γη΄ απηό αξλνύκαζηε κέζα θαη από ηηο ΓΔ λα δεκηνπξγεζνύλ δείθηεο 

«απνηίκεζεο» ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζρνιείσλ 

(κεηξήζηκα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ, αηνκηθνί 

θάθεινη καζεηώλ, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία καζεηώλ θιπ), ώζηε λα αλνίμεη ν 

δξόκνο θαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. 

ε) Πξνθξίλνπκε ηελ πξναηξεηηθόηεηα. Θπκίδνπκε όηη ηα πξνγξάκκαηα θαη νη 

δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο γίλνληαλ πξηλ ζε εζεινληηθή βάζε - ε 

ππνρξεσηηθόηεηα θαη ε αλάζεζε πεξηνξίδεη ηελ παηδαγσγηθή απηνλνκία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε δπλαηόηεηα ησλ καζεηώλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

απηελεξγήζνπλ έμσ από ην πιαίζην ηεο βαζκνζεξίαο.  

ζη) Θεσξνύκε εκπόδην όηη δελ έρεη ιεθζεί θακία πξόλνηα από ηελ Πνιηηεία 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ.  Σπγθεθξηκέλα, πώο κπνξεί λα 

γίλεη εξεπλεηηθή θαη βηβιηνγξαθηθή δνπιεηά, όηαλ μεκέλνπκε αθόκε θη από 

θσηνηππίεο, ελώ ζηεξνύκαζηε νξγαλσκέλεο βηβιηνζήθεο  θαη ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο; 

δ) Θεσξνύκε, ελ ηέιεη, όηη ε πινπνίεζε ησλ Γεκηνπξγηθώλ Δξγαζηώλ ζα είλαη 

ζε βάξνο ηεο νκαιήο, εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη νπζηαζηηθά δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ώζηε λα ππεξεηήζεη ην εξεπλεηηθό 

πλεύκα, ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ καζεηή, ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θιπ. 

Πηζηεύνπκε όηη ζεκαληηθέο παηδαγσγηθέο ηδέεο (πνηθίιεο εξγαζίεο, νιηζηηθή 

αληηκεηώπηζε ηεο γλώζεο, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, θξηηηθή πξνζέγγηζε  θ.α.) κε 

ηνλ ηξόπν πνπ πξνσζνύληαη, αθπξώλνληαη ζηελ πξάμε θαη επηειίδνληαη. 

 

Με βάζε απηνύο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ν Σύιινγνο δηδαζθόλησλ δεν 

αναθέηει ζε κανένα μέλος ηοσ ζσλλόγοσ ηην εποπηεία δημιοσργικών 

εργαζιών.  

Για το Δ. Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματζας 
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