
 
 

                                       

 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΕΩΝ Π..  

 

 

Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 2013-2014 εθαξκόζηεθε αθελόο ζηελ Α΄ 

Γπκλαζίνπ ην Ωξνιόγην Πξόγξακκα ησλ Π.Π. Γ. ( ζύκθσλα κε ην αξηζκ. 

206/29-8-2013 έγγξαθν ΥΠΑΙΘ/ΓΔΠΠΣ), αθεηέξνπ ζηε Β΄ θαη Γ΄ 

Γπκλαζίνπ ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ ησλ Πηινηηθώλ Γπκλαζίσλ 

(ζύκθσλα κε ην αξηζκ. 104868/Γ2/13-9-2011 έγγξαθν ΥΠΓΒΜΘ). 

 

Σηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ δύν παξαπάλσ κνξθώλ ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, ειήθζεζαλ ηδηαηηέξσο ππόςε εκπεηξηθά ζηνηρεία, όπσο 

πξνθύπηνπλ από αλαθνξέο ησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 1
νπ

 

ΠΠΓΘ. 

 

Τα Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηνπο αθόινπζνπο 

άμνλεο, όπσο ελ πνιινίο δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην 

Απηναμηνιόγεζεο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο:  

(α) ηελ επηηπρία αλάπηπμεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηόρσλ  

(β) ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ησλ δηδαθηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ 

πξαθηηθώλ  

(γ) ηηο πξαθηηθέο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ   

(δ) ηα  θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ε) ηε ιεηηνπξγία ησλ Οκίισλ Αξηζηείαο θαη ησλ Πξνγξακκάησλ 

Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

(ζη΄) ηε δηακόξθσζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο 

Ωπολόγια Ππογπάμμαηα και Ανάπηςξη ζηόσων 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζηόρσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ, 

ε ζπλνιηθή εθηίκεζε είλαη όηη νη πξνβιεπόκελνη ζηόρνη επηηπγράλνληαη 

επαξθώο θαη όηη νη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθά. 

Θεσξήζεθε κάιηζηα όηη ηα Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ησλ ΠΠΓ, 

ζπλάδνπλ κε ηε θπζηνγλσκία θαη ηνπο ζηόρνπο ησλ Πεηξακαηηθώλ 

Σρνιείσλ. 

 

Δπηζεκάλζεθαλ νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε όιν ην εύξνο ησλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ελώ ηδηαηηέξσο ζεηηθή αλαθνξά έγηλε ζηα 

καζήκαηα: 

- Αξραίαο θαη Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Γξακκαηείαο 

- ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

- ηεο Φπζηθήο σο εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο 



- ηεο Τερλνινγίαο 

- ηεο Πιεξνθνξηθήο  

- ησλ Ξέλσλ Γισζζώλ 

- θαζώο θαη ησλ βησκαηηθώλ δξάζεσλ. 

 

Σην ζεκείν απηό δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε γεληθή απηή απνηίκεζε 

θαηαγξάθεηαη ε ζπληζηακέλε ησλ απόςεσλ, νη νπνίεο είλαη εύινγν λα 

πνηθίιινπλ θαηά πεξίπησζε. 

 

Δθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

δηαηππώλνληαη, σζηόζν, θάπνηεο βειηησηηθέο πξνηάζεηο.   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Α)  Γηεξεπλώληαο ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαθηέαο  ύιεο κε βάζε ην 

σξνιόγην πξόγξακκα, επηζεκάλζεθε όηη ηα ρξνληθά πεξηζώξηα είλαη 

γεληθά πηεζηηθά θαη όηη ε θαηαλνκή ησλ πεξηερνκέλσλ είλαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο δπζαλάινγα κεγάιε.  

 

 

Β) Γηεξεπλώληαο ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

ζρέζε κε  ηηο αλάγθεο ησλ πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ, παξαηεξήζεθε όηη 

ρξεηάδεηαη πεξηνξηζκόο ηεο δηδαθηέαο ύιεο, δεδνκέλνπ όηη ε αλάζεζε θαη 

παξνπζίαζε εξγαζηώλ απαηηεί κεγαιύηεξε άλεζε. 

 

 

Σπγθεθξηκέλε αλαθνξά έγηλε θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ Μαζήκαηνο ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο από δίσξν ζε ηξίσξν, ζηνηρείν πνπ ζύκθσλα κε ηε 

δηδάζθνπζα ηνπ καζήκαηνο δπζρεξαίλεη ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ 

ζηόρσλ ηνπ αληίζηνηρνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ.  

 

 

Σην Μάζεκα ηεο Μνπζηθήο παξαηεξήζεθε όηη, ελώ παιαηόηεξα ππήξρε 

απόιπηε ειεπζεξία ζηελ επηινγή ηεο ύιεο, πιένλ πξνηείλνληαη θάπνηεο 

ελόηεηεο σο κε απαξαίηεηεο λα δηδαρζνύλ. Οη πξνηάζεηο απηέο 

ραξαθηεξίζηεθαλ άηνπεο, θαζώο θαίλεηαη όηη δεκηνπξγνύλ αζπλέρεηα 

(αθαηξείηαη π.ρ. ν δίζεκνο ξπζκόο, ελώ δηδάζθεηαη απεπζείαο ν 

ηξίζεκνο). 

 

Όζνλ αθνξά ηελ  ύιε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζην κάζεκα ησλ ΤΠΔ, 

παξαηεξήζεθε όηη  είλαη επηθαηξνπνηεκέλε θαη αλνηρηή ζηνλ δηδάζθνληα 

θαη ηνπο καζεηέο, ζηνρεύνληαο ζηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό αιιά θαη 

ζηελ  έληαμε ησλ καζεηώλ ζε κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ δεηά 

ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο 



πιεξνθνξηθήο, σο πξνο ην επηζηεκνληθό θνκκάηη αιιά θαη σο πξνο ηηο 

δεμηόηεηεο. Βέβαηα πξνϋπνζέηεη όηη νη θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο πνπ 

δηδάζθνπλ έρνπλ επηκνξθσζεί θαη γλσξίδνπλ πσο ζα αληαπνθξηζνύλ 

δηδαθηηθά ζ’ έλα ηέηνην απαηηεηηθό θαη πνιππξόζσπν πξόγξακκα 

ζπνπδώλ.  

 

Πξνηείλεηαη, επίζεο, όηη ζα κπνξνύζε  λα δνζεί έλα επηπιένλ θνκκάηη 

ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ όζνλ αθνξά ην 3-ζδηάζηαην θόζκν ησλ 

παηρληδηώλ θαη γξαθηθώλ πνπ απνηειεί έλα κεγάιν ρώξν ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο παγθόζκηα, ώζηε νη καζεηέο, έηνηκνη ζε γλώζεηο αιιά θαη κε 

δπλαηόηεηεο επηινγήο θαη θηλήηξσλ,  λα δηεθδηθήζνπλ ην δηθό ηνπο 

επαγγεικαηηθό ρώξν. Απηό ην θελό θαιύπηεηαη ζην ζρνιείν κε ηε 

δπλαηόηεηα ηνπ Οκίινπ ζην αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο, Φεκείαο θαη Βηνινγίαο, 

παξαηεξήζεθε όηη δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο. Ο ραξαθηεξηζκόο 

ηεο Φπζηθήο σο εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο θξίζεθε εύζηνρνο θαη 

απνηειεζκαηηθόο. Δπηζεκάλζεθε όηη νη απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο 

ύιεο παξακέλνπλ πςειέο. 

 

Ωο πξνο ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ, ε ζπλάδειθνο Θενιόγνο 

θαηέγξαςε ηελ αδπλακία κέξνπο ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ, λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζύλδεζε ηνπ Μαζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ κε ην 

Πξόγξακκα Σπνπδώλ, παξά ηελ πξνθαλή επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. Από κηα 

άιιε νπηηθή, ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

ραξαθηεξίζηεθε ζύγρξνλν, ελδηαθέξνλ θαη επηθαηξνπνηεκέλν.  

 

Θεηηθή θαη παηδαγσγηθά νπζηαζηηθή ραξαθηεξίζηεθε ε έληαμε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ζηηο 

βησκαηηθέο δξάζεηο, σζηόζν δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκό ν πεξηνξηζκόο 

ηνπ ρξόλνπ δηδαζθαιίαο ζε κία ώξα θαζώο θαη ε θαηάξγεζε ηεο ηειηθήο 

γξαπηήο εμέηαζεο.  

 

Ωπολόγια Ππογπάμμαηα και διδακηικέρ ππακηικέρ 

 

Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, 

παξαηεξήζεθε όηη: 

 Πξνηηκάηαη ε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία. 

 Ο εθπαηδεπηηθόο, είηε πξνβιέπεηαη ε ρξήζε αληίζηνηρνπ 

δηδαθηηθνύ εγρεηξηδίνπ, είηε όρη, γίλεηαη ν ίδηνο δεκηνπξγόο ησλ 

δηδαθηηθώλ ελνηήησλ κε ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ 

(έληππνπ θαη πνιπκεζηθνύ). 



 Η ύιε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ εκπινπηίδεηαη κε δεδνκέλα από ην 

δηαδίθηπν. 

 Πξνάγεηαη ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε. 

 Πξνθξίλεηαη ε νκαδηθή/νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία κε ηε 

ρξήζε θύιισλ εξγαζίαο. 

 Υινπνηνύληαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζηα καζήκαηα Βηνινγίαο, 

Φπζηθήο θαη Φεκείαο 

 Πξαγκαηνπνηνύληαη δηδαθηηθέο επηζθέςεηο κε ζθνπό ηε βησκαηηθή 

απόθηεζε γλώζεσλ. 

Δπηπιένλ, γίλνληαη δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζε θνηηεηέο, δνθηκάδνληαη 

από κέξνπο ηνπο λέεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη αθνινπζνύλ θξηηηθέο 

ζπδεηήζεηο. 

 

Ωο κειέηε πεξίπησζεο, παξαηίζεηαη ε πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε ηνπ 

δείθηε 4.2 από ηε ζπλάδειθν ηεο Πιεξνθνξηθήο: 

«Τν κάζεκα ησλ ΤΠΔ ραξαθηεξίδεηαη από εθαξκνγή θαη πεηξακαηηζκό. 

Η κεηαζρεκαηηζκέλε επηζηεκνληθή γλώζε παξέρεηαη ζην καζεηή όρη κε 

κεηαθνξά από ην δάζθαιν αιιά κε πεηξακαηηζκό, αλαθάιπςε (όπνπ 

απηό είλαη εθηθηό) θαη αλαδήηεζε. Οη καζεηέο θαινύληαη όρη κε 

αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε λα ζπλζέζνπλ λέεο γλώζεηο, αιιά κε 

πξνθιήζεηο θαη αλαηξνπέο κέζα ζην κάζεκα λα αλαδεηήζνπλ ηελ 

πιεξνθνξία θαη λα ζπλζέζνπλ λέεο γλσζηηθέο ζπλδέζεηο. Οη καζεηέο 

δνπιεύνπλ ζε νκάδεο, ώζηε λα κνηξάδνληαη ηδέεο, γλώκεο, γλώζεηο θαη 

εκπεηξίεο. Καηόπηλ κεηαθέξνπλ απηό ζηελ θνηλόηεηα ηνπ ηκήκαηνο, ηεο 

ηάμεο  ή αθόκα θαη ζηελ θνηλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ.   Σε απηό βνεζνύλ 

ζπλεξγαηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη όπσο ην Google Drive θαη  ε 

θνηλσληθή πιαηθόξκα δηακνηξαζκνύ πεξηερνκέλνπ Edmodo πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη νη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο ζην ζρνιείν. Φξεζηκνπνηνύληαη 

επίζεο web2 εθαξκνγέο ώζηε νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη λα κνηξάδνληαη 

πεξηερόκελν πνπ δεκηνπξγνύλ θαζώο θαη ειεύζεξα ινγηζκηθά πνπ δίλνπλ 

δπλαηόηεηα γηα πνηθίιεο θαη ζύλζεηεο δεκηνπξγηθέο δηαζεκαηηθέο 

πξνηάζεηο. Οη καζεηέο πξνθαινύληαη λα γλσξίζνπλ ην θνκκάηη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη κε παξάιιειεο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη από 

έγθξηηνπο νξγαληζκνύο όπσο ηε δξάζε «Ώξα θώδηθα», ελώ παξάιιεια 

αλαπηύζζεηαη Γηαδηθηπαθή ζπλείδεζε θαη ζπκπεξηθνξά ζην Γηαδίθηπν 

κε αμηνπνίεζε παξάιιεισλ δξάζεσλ θνξέσλ». 

 

 

Ωπολόγια Ππογπάμμαηα και Παιδαγωγικέρ Ππακηικέρ 

 

Οη παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο πνπ επηιέγνληαη ζπλάδνπλ, θαηαξρήλ, κε ηηο 

αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο. 

 



Γεληθά, ζε όια ηα καζήκαηα, νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο κειεηώληαη κε 

αηνκηθέο ή νκαδηθέο δηεξεπλεηηθέο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Η 

παξαπάλσ πξνζέγγηζε: 

 

 Δλζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ 

 Σπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο 

 

 

Ωπολόγια Ππογπάμμαηα και Ππακηικέρ Αξιολόγηζηρ ηων μαθηηών 

 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  πνηθίιεο κνξθέο 

αμηνιόγεζεο όπσο δηακνξθσηηθή, ηεζη, δηαγσλίζκαηα, εξγαζίεο, ηειηθή, 

portfolio. 

 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ portfolio, σο κειέηε πεξίπησζεο, αλαθέξνπκε θαη πάιη 

ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο: 

«Αθνινπζείηαη δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξόλνπ, εθόζνλ νη καζεηέο έρνπλ πάλσ ζηε ςεθηαθή πιαηθόξκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην portfolio ηνπο... Με  ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία κπνξεί 

ν δάζθαινο λα ειέγμεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελόο ζηελ νκάδα αθνύ 

κεηξηνύληαη θαη θαηαγξάθνληαη θάζε θνξά νη παξεκβάζεηο ηνπ καζεηή.  

 

 

Ωπολόγια Ππογπάμμαηα και εθαπμογή εκπαιδεςηικών 

δπαζηηπιοηήηων και παπεμβάζεων  

 

Η θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζρνιείνπ είλαη πινύζηα ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Φαξαθηεξηζηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηελ ιεηηνπξγία Οκίισλ 

Αξηζηείαο θαη ηελ εθαξκνγή πνηθίισλ Πξνγξακκάησλ Σρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ (Πνιηηηζηηθά, Αγσγήο Υγείαο, Αγσγήο Σηαδηνδξνκίαο, 

Πεξηβαιινληηθά, θιπ). 

 

Έληνλε είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ καο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε ζηήξημε ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ 

ζε ζεζκνζεηεκέλνπο καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο θαη Σπλέδξηα πςεινύ 

επηπέδνπ. Υινπνηνύληαη αθόκε παηδαγσγηθέο επηζθέςεηο ζε ρώξνπο 

πνιηηηζκνύ, πεξηβαιινληηθνύ, αξραηνινγηθνύ θαη ηζηνξηθνύ 

ελδηαθέξνληνο.  

 

Αθνινπζνύλ θαιέο πξαθηηθέο από ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο: 



«Οη καζεηέο κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζπκκεηέρνπλ ζε 

πνηθίιεο δξάζεηο θαη δηαγσληζκνύο. Έηζη ζπκκεηέρνπλ ζε ζέκαηα 

θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, αγσγήο πγείαο θαη πεξηβαιινληηθά κε 

πνιπκεζηθέο ςεθηαθέο πξνηάζεηο, όπσο ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό 

βίληεν, θσηνγξαθίαο, γεινηνγξαθίαο, θηλνύκελεο εηθόλαο (animation), 

θόκηθο, ζπλλεθνιέμεσλ, ζρνιηθήο εθεκεξίδαο, δεκηνπξγίαο ινγόηππνπ 

θα. 

Η ζρνιηθή εθεκεξίδα απνηειεί πόιν έιμεο ησλ καζεηώλ ζε θνηλό ζθνπό, 

ηελ ελεκέξσζε, ηελ θαηάζεζε απόςεσλ αιιά θαη ηελ ςπραγσγία. Όια 

απηά κέζα από αμηνπνίεζε γλώζεσλ από δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα 

θαη κε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε πνιιαπιά επίπεδα όπσο ηελ αμηνιόγεζε 

πεγώλ, ηε ρξήζε πνιπκεζηθώλ εξγαιείσλ θαηαγξαθήο θαη ςεθηαθώλ 

εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο πάληα ειεύζεξσλ ινγηζκηθώλ. 

 

Δπίζεο ην ζρνιείν αλαπηύζζεη πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ ςεθηαθνύ 

εθθνβηζκνύ θαη ζπκκεηέρεη ζε πνηθίιεο δεκηνπξγηθέο δξάζεηο». 

 

Ωπολόγια Ππογπάμμαηα – ςνολική εκηίμηζη 

 

Κνηλέο δηαπηζηώζεηο απνηεινύλ: 

 Τν πνιύ θαιό έσο άξηζην επίπεδν όισλ ησλ ηάμεσλ 

 Τν Πεηξακαηηθό Σρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

γισζζνκάζεηαο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ Οκίισλ 

θαη ηεο δπλαηόηεηαο ησλ καζεηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

εμεηάζεηο ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ. 

 Αλάινγεο δπλαηόηεηεο δίλεη θαη ε αύμεζε ησλ σξώλ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηε δηεύξπλζε ηεο ύιεο, ηελ 

επηινγή ησλ ινγηζκηθώλ θαη ηελ πξόζβαζε ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ECDL 

 

 

 

 

 


