
                                                                         

 

           

                

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέκα: Οδεγίεο γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηωλ καζεκάηωλ θαη ηωλ Βηωκαηηθώλ 

Γξάζεωλ ζην Γπκλάζην γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πξάμεο «ΝΔΟ ΥΟΛΔΗΟ (ρνιείν 21νπ 

αηώλα) – Πηινηηθή Δθαξκνγή» 

          

Μεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σπληνληζηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ 

(πξάμε 28/2011, Αλαθνηλνπνίεζε ζην νξζό) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηελ 

Πηινηηθή Δθαξκνγή ησλ καζεκάησλ θαη ησλ Βησκαηηθώλ Γξάζεσλ ζην Γπκλάζην. 

Σπγθεθξηκέλα:  

 

Α. ΣΟΥΟΗ  ΣΖ  ΠΗΛΟΣΗΚΖ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Ζ Πηινηηθή Δθαξκνγή ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ (Π.Σ.) ζε 68 Πηινηηθά Γπκλάζηα, 

ζηνρεύεη ζηελ ηεθκεξησκέλε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο πνπ ζα απνθηεζεί, ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ έηζη ώζηε, κεηά ηηο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ, αλ θαη όπνπ απηό θξηζεί απαξαίηεην, λα πξνρσξήζεη ε εθαξκνγή ησλ 

λέσλ Π.Σ. ζε όια ηα Γπκλάζηα (γελίθεπζε). 

Δηδηθόηεξα, νη ζηόρνη ηεο Πηινηηθήο Δθαξκνγήο είλαη: 

 Ζ εθαξκνγή ησλ λέσλ ΠΣ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ώζηε λα 

δηαπηζησζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Ζ αμηνιόγεζε κε ζθνπό ηε βειηίσζε-ηειηθή δηακόξθσζε ησλ Π.Σ., θαζώο επίζεο ηε 

βειηίσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ησλ Οδεγώλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ κέζα από ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε ηεο ζρνιηθήο πξάμεο 

 Ζ αλάπηπμε θαη δηεύξπλζε ηνπ ξόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο ζρεδηαζηώλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη δηακνξθσηώλ εθπαηδεπηηθώλ πιηθώλ-πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο. Γηα 
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ηνλ ζθνπό απηόλ, πξνβιέπεηαη επξύ πξόγξακκα επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 

Σηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαζώο θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο. 

  

Β. ΚΑΣΔΤΘΤΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (Π..) 

Τα λέα Π.Σ. ζηνρεύνπλ: 

o Στθν επίτευξθ  προςδοκώμενων αποτελεςμάτων μάκθςθσ μζςω δραςτθριοτιτων που 

ςυνδζονται με τθν κακθμερινι ηωι . Δθλαδι τα νζα ΠΣ, προδιαγράφουν τι πρζπει να γνωρίηει και τι 

μπορεί να κάνει ο μακθτισ με τθν ολοκλιρωςθ κάκε ςταδίου εκπαίδευςθσ και πωσ κα βοθκθκεί γι’ 

αυτόν τον ςκοπό. 

 Σηελ επηθέληξσζε ζε βαζηθέο έλλνηεο, ηδέεο, γεγνλόηα (αληί ηεο απιήο παξάζεζεο 

δηδαθηέαο ύιεο) πνπ αλαπηύζζνληαη ζηαδηαθά θαη ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε  ησλ 

ηθαλνηήησλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ηεο θαηαλόεζεο, ηεο δηεξεύλεζεο, ηεο 

επηθνηλωλίαο θαη ηεο ζύλδεζεο κε ηε δωή.  

 Σηε ζύλδεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ ελλνηώλ εληόο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεζηαθνύ-δηδαθηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ (καζήκαηνο) αιιά θαη κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε κεγαιύηεξε ζπλνρή θαη ζπλέρεηα.  

 Σηελ αλάπηπμε εκπινπηηζκέλσλ θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ σο θέληξν ηηο αλάγθεο θαη ηηο θιίζεηο ησλ καζεηώλ ζε 

πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.  

 Σηελ αμηνπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ αθελόο σο δηακνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη αθεηέξνπ σο πξάμεο κε ηελ νπνία απνηηκώληαη κε θξηηήξηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ, αμηνπνηνύληαη πνιιαπιέο κέζνδνη κε 

έκθαζε ζηελ αμηνιόγεζε κε θξηηήξηα, ζηελ αμηνιόγεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο, ζηελ πεξηγξαθηθή 

αμηνιόγεζε, ζηελ αμηνιόγεζε κέζσ «θαθέινπ επηηεπγκάησλ», ζηελ απηναμηνιόγεζε.  

 Σηελ αμηνπνίεζε/παξαγσγή πνιιαπιώλ πεγώλ θαη πιηθώλ κάζεζεο, ηδηαίηεξα κε ηε 

ρξήζε ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηα Π.Σ. θαη 

κε ηα ζρνιηθά βηβιία θαη άιια εθπαηδεπηηθά πιηθά (π.ρ. αμηνπνίεζε ςεθηαθνύ πιηθνύ από 

ηελ πιαηθόξκα ηνπ «Χεθηαθνύ Σρνιείνπ», ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, θ.α.). 

 Σηελ θαζηέξσζε δώλεο «Βησκαηηθώλ Γξάζεσλ» ζηελ νπνία δίδεηαη έκθαζε ζηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο ζε ζύλδεζε κε 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ. 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΩΡΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Με βάζε ηελ θαηαλνκή ησλ δηδαθηηθώλ-καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ (καζεκάησλ) ηνπ λένπ 

Π.Σ. ζην Ψξνιόγην Πξόγξακκα δίδνληαη νη παξαθάησ θαηεπζύλζεηο: 

1. Σε όια ηα καζεζηαθά-δηδαθηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) ηνπ Νένπ Ψξνινγίνπ 

Πξνγξάκκαηνο, εθαξκόδνληαη ηα Π.Σ. πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή Υπνπξγηθή 

Απόθαζε θαη αμηνπνηνύληαη νη αληίζηνηρνη Οδεγνί. Τα λέα Π.Σ. εθαξκόδνληαη πιήξσο ζε 

όιεο ηηο ηάμεηο όισλ ησλ πηινηηθώλ Γπκλαζίσλ. 

2. Γηα ηα δηδαθηηθά-καζεζηαθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε, ηα πηινηηθά Γπκλάζηα ζα εθαξκόζνπλ ην Πξόγξακκα 

πνπδώλ πνπ ηζρύεη ζηα ππόινηπα ζρνιεία. Σπγθεθξηκέλα, ζε απηή ηε θάζε, δελ ζα 

εθαξκνζηεί λέν Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα δηδαθηηθά-καζεζηαθά αληηθείκελα: Φπζηθή, 

Φεκεία, Βηνινγία, Ηζηνξία, Τερλνινγία θαη ΣΔΠ. 

3. Γηα ην Γηδαθηηθό-Μαζεζηαθό Πεδίν “Πνιηηηζκόο θαη Γξαζηεξηόηεηεο Τέρλεο”, ηα 

πηινηηθά Γπκλάζηα ζα εθαξκόζνπλ ην πξόγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ηα δύν καζήκαηα 



Μνπζηθή θαη Καιιηηερληθά (Α Πξόγξακκα). Τν Β Πξόγξακκα ζα αμηνπνηεζεί γηα ηνλ 

εκπινπηηζκό ησλ πξνγξακκάησλ ησλ δύν αλσηέξσ καζεκάησλ. 

4.  Σε ζρέζε κε ηηο Βησκαηηθέο Γξάζεηο-Σπλζεηηθέο Γεκηνπξγηθέο Δξγαζίεο, ζην Γπκλάζην: 

Σηελ Α΄ ηάμε :  

I. Σερλνινγία. Αθνινπζείηαη ην ηζρύνλ πξόγξακκα ζην νπνίν δίδεηαη έκθαζε ζηελ 

νξγάλσζε ζρεδίσλ εξγαζίαο-δξαζηεξηνηήησλ.  

II. Οηθηαθή Οηθνλνκία. Σην λέν Π.Σ. πξνηείλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο 

(projects), κε ζθνπό νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ σο κειινληηθνί πνιίηεο αιιά θαη σο ζπκκεηέρνληεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Τα πξνηεηλόκελα ζρέδηα εξγαζίαο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

δξαζηεξηόηεηεο δηεξεπλεηηθήο θαη βησκαηηθήο κνξθήο, πξνβιέπεηαη λα 

πξνζαξκόδνληαη ζην πεξηερόκελν ηεο ύιεο ηεο Α΄ ηάμεο, ζε ζρέζε κε ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ηνπηθνύ πεξηβάιινληνο θάζε ζρνιείνπ, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ηελ 

πξνέιεπζε, ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηώλ. Σρεηηθέο νδεγίεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αληίζηνηρν Οδεγό. 

III. ρνιηθή θαη Κνηλωληθή Εωή (ΚΕ). Σην Π.Σ. θαη ζηνλ Οδεγό ηνπ Γηδαθηηθνύ–

Μαζεζηαθνύ απηνύ αληηθεηκέλνπ, πξνζδηνξίδνληαη νη ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη 

πξνηείλνληαη ζρέδηα εξγαζίαο θαη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε αληίζηνηρε 

ζεκαηνινγία θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ ηάμε. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αγσγή Υγείαο.  

IV. Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (Π.Δ.Α.Α.). Παξέρεηαη 

πιήξεο πξόγξακκα νξγάλσζεο ησλ Βησκαηηθώλ Γξάζεσλ ζην αληίζηνηρν Π.Σ. θαη 

ζηνλ Οδεγό ηνπ δηδαθηηθνύ απηνύ αληηθεηκέλνπ.  

Σηε Β΄ ηάμε:  

I. Σερλνινγία. Τα ζέκαηα/δξαζηεξηόηεηεο ηεο Τερλνινγίαο πνπ ζα επηιέγνληαη, ζα 

πξέπεη λα αλαδεηθλύνπλ ηε ζρέζε ηνπ ηξόπνπ αμηνπνίεζεο ησλ ζύγρξνλσλ 

ηερλνινγηώλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Σρεηηθή ζεκαηνινγία 

πεξηιακβάλεηαη ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Π.Δ.Α.Α. 

II. Οηθηαθή Οηθνλνκία. Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ από ηελ πξνζθεξόκελε ζεκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνύ-καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ αλάινγα κε ηελ εξγαζία θαη ηνλ 

ρξόλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

 Σηε Γ΄ ηάμε:    

I. Κνηλωληθή θαη Πνιηηηθή Αγωγή. Σην λέν Π.Σ. πξνηείλνληαη βαζηθέο ελόηεηεο πξνο 

κειέηε θαη επεμεξγαζία από ηνπο καζεηέο κε νκαδηθέο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη νκαδηθέο εξγαζίεο. Οη πξνβιεπόκελεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ 

κέζα από ηελ εθπόλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects), ηα νπνία ζα επηιέγνληαη από 

νκάδεο καζεηώλ θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη, ζε ό,ηη αθνξά ην αθξηβέο πεξηερόκελό ηνπο, 

από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή. Ζ κνξθή απηώλ ησλ 

εξγαζηώλ κπνξεί λα είλαη δηεξεπλεηηθή (π.ρ. ζπιινγή πιεξνθνξηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ, 

ζπγγξαθή ζελαξίσλ θιπ.) θαη βησκαηηθή (π.ρ. δξακαηνπνίεζε, παηρλίδηα ξόισλ θ.ιπ.). 

Σην Π.Σ. θαη ζηνλ Οδεγό πεξηιακβάλεηαη ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν θαη ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, από ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ αλάινγα κε ην ζέκα θαη ηνλ 

ρξόλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

II. Σνπηθή Ηζηνξία θαη Π.Δ.Α.Α. Ζ Σνπηθή Ηζηνξία ζην Γπκλάζην εληάζζεηαη σο 

πεδίν κειέηεο θαη έξεπλαο ζηε Εώλε Βησκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ. To Π.Σ. πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί παξέρεη πιήξε αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνύ-καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. 

Πξνηείλεηαη, νη ζεκαηηθέο πνπ ζα επηιέγνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε βησκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ λα ζπλδπάδνπλ ηελ Τνπηθή Ηζηνξία κε ην Τνπηθό Πεξηβάιινλ θαη ηελ 



Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (Π.Δ.Α.Α.). Μέζα από ηα λέα Π.Σ. γηα ηελ 

Τνπηθή Ηζηνξία θαη ην Π.Δ.Α.Α. πξνηείλεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο αμηνπνηώληαο 

πνιιέο θαη επηιεγκέλεο πεγέο πιεξνθόξεζεο, πξνσζείηαη ε αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη 

ε επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε θαη επηδηώθεηαη ε δηαζάθεζε ελλνηώλ, ε αλάιπζε 

αμηώλ, θ.ά. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηόηεηεο δηεξεπλεηηθήο θαη βησκαηηθήο 

κνξθήο, νη νπνίεο πξνηείλεηαη λα πξνζαξκόδνληαη ζηελ ειηθία, ζηελ πξνέιεπζε, ζηηο 

πξνεγνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο αιιά θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. 

III. ρνιηθή θαη Κνηλωληθή Εωή θαη ΔΠ. Τν Π.Σ. θαη ν Οδεγόο γηα ηε ΣΚΕ παξέρεη 

πιήξε αλάπηπμε ηνπ δηδαθηηθνύ-καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Οη ζεκαηηθέο πνπ ζα 

επηιέγνληαη γηα ηα ζρέδηα εξγαζίαο θαη ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππόςε θαη λα ζπλδένληαη κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ ΣΔΠ.  

5. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηδαθηηθώλ-καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, ηζρύνπλ νη πξνβιεπόκελεο 

ξπζκίζεηο ησλ ΠΓ γηα ηελ αμηνιόγεζε ζην Γπκλάζην εθηόο από ηα παξαθάησ: 

 Γηα ην δηδαθηηθό-καζεζηαθό αληηθείκελν: Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ), δελ πξνβιέπνληαη αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο 

δηδαθηηθήο ρξνληάο. Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ζα γίλεη ζύκθσλα 

κε ηα όζα πξνβιέπνληαη γηα ηνπ καζεηέο ηε Α΄ θαη Β΄ Γπκλαζίνπ. 

 Γηα ηα δηδαθηηθά-καζεζηαθά αληηθείκελα Τερλνινγία, Οηθηαθή Οηθνλνκία, Κνηλσληθή 

θαη Πνιηηηθή Αγσγή ηα νπνία, κε βάζε ην Ψξνιόγην Πξόγξακκα γηα ηελ πηινηηθή 

εθαξκνγή ησλ λέσλ Π.Σ. ζην Γπκλάζην, εληάζζνληαη ζηηο «Βησκαηηθέο Γξάζεηο», δελ 

πξνβιέπνληαη αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο δηδαθηηθήο ρξνληάο. Σηα 

δηδαθηηθά-καζεζηαθά απηά αληηθείκελα ζα εμάγεηαη έλαο ηειηθόο βαζκόο, σο κέζνο 

όξνο ησλ βαζκώλ ησλ ηξηώλ ηξηκήλσλ. Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ζα γίλεη κε βάζε 

αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο. 

 Γηα ηα δεύγε δηδαθηηθώλ-καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ Σρνιηθή θαη Κνηλσληθή Εσή 

(ΣΚΕ) θαη Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (Π.Δ.Α.Α.) ηεο Α΄ 

ηάμεο θαη Τνπηθή Ηζηνξία/ Π.Δ.Α.Α. θαη Σρνιηθή θαη Κνηλσληθή Εσή (ΣΚΕ)/ΣΔΠ ηεο 

Γ΄ ηάμεο, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη καδί ζηελ θάζε κία ηάμε ζε δηαθνξεηηθά όκσο 

ηξίκελα γηα ην θάζε δηδαθηηθό αληηθείκελν ηνπ δεύγνπο, ζα εμάγεηαη έλαο ηειηθόο 

βαζκόο, σο κέζνο όξνο ησλ βαζκώλ ησλ ηξηώλ ηξηκήλσλ. Ζ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ 

ζα γίλεη κε βάζε αηνκηθέο ή νκαδηθέο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο ζηα αληίζηνηρα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα. 

 Γηα ηα δηδαθηηθά-καζεζηαθά αληηθείκελα Ξέλεο Γιώζζεο δηελεξγνύληαη εμεηάζεηο 

πξνόδνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη πξναγωγηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο 

ηεο. Σεκεηώλεηαη όηη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, νη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ αλακέλεηαη 

λα έρνπλ αλαπηύμεη επηθνηλσληαθή επάξθεηα επηπέδνπ Β1, ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ 

επηθνηλσληαθή επάξθεηα επηπέδνπ Β1+ θαη ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ επηθνηλσληαθή επάξθεηα 

επηπέδνπ Β2. Σηε δεύηεξε μέλε γιώζζα αλακέλεηαη νη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ λα 

έρνπλ αλαπηύμεη επηθνηλσληαθή επάξθεηα επηπέδνπ Α1, ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ 

επηθνηλσληαθή επάξθεηα επηπέδνπ Α1+ θαη ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ επάξθεηα επηπέδνπ Α2.  

Δηδηθόηεξα: 

-Οη εμεηάζεηο ηεο Α΄ θαη ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ απνζθνπνύλ ζηον έιεγρν επηπέδνπ Β(-/+) 

επηθνηλσληαθήο επάξθεηαο κε θνηλή, δηαβαζκηζκέλε εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηρεις (3) 

ελόηεηεο νη νπνίεο ειέγρνπλ:  

 ηελ θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ  

 ηελ θαηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

 ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ.  



Ζ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ δελ εμεηάδεηαη, αιιά νη καζεηέο απαξαηηήησο αζθνύληαη 

ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο.  

-Σηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ δηελεξγνύληαη εμεηάζεηο πξνόδνπ θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο κε θνηλή, 

δηαβαζκηζκέλε εμέηαζε επηπέδνπ Β1+Β2 γηα ηα Αγγιηθά, Α1+Α2 γηα ηε δεύηεξε μέλε 

γιώζζα. Σηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο πξνβιέπνληαη 3 ελόηεηεο νη νπνίεο ειέγρνπλ:  

 ηελ θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ  

 ηελ θαηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ  

 ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ 

Ζ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ δελ εμεηάδεηαη αιιά νη καζεηέο απαξαηηήησο αζθνύληαη ζηελ 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.  

Λεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο όισλ ησλ ηύπσλ ησλ εμεηάζεσλ αλά επίπεδν γισζζνκάζεηαο, 

νδεγίεο γηα ηε δηαβαζκηζκέλε εμέηαζε, δείγκαηα ζεκάησλ, θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ζράξεο 

βαζκνιόγεζεο απνθιίλνπζαο παξαγσγήο ιόγνπ ζα δεκνζηεπηνύλ πξνζερώο ζηνλ Οδηγό ηοσ 

Εκπαιδεσηικού ηων Ξένων Γλωζζών. 

6. Πξνηείλεηαη –όπνπ απηό είλαη δπλαηό–λα νξγαλώλνληαη ηα δηδαθηηθά-καζεζηαθά αληηθείκελα 

ζε δίσξεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο (ζπλερόκελν δίσξν δηδαζθαιίαο ηνπ ηδίνπ καζεζηαθνύ 

αληηθεηκέλνπ) αληί δύν κνλόσξσλ. Ζ νξγάλσζε ζε δίσξεο δηδαθηηθέο ελόηεηεο-κε ηελ θαηάιιειε 

παηδαγσγηθή πξνεηνηκαζία- είλαη δπλαηό λα ζπκβάιεη ζε θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη 

ζε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο όπσο νη 

«βησκαηηθέο δξάζεηο». 

7. Σρεηηθά κε ην δηδαθηηθό-καζεζηαθό αληηθείκελν ηεο Πιεξνθνξηθήο–ΤΠΔ, ην κάζεκα είλαη 

εξγαζηεξηαθό θαη πεξηιακβάλεη δύν (2) δηδαθηηθέο ώξεο ηελ εβδνκάδα. Γηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά 

ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, ελώ πξνηείλεηαη λα αμηνπνηνύληαη θαη νη πξόζζεηεο 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο πνπ, ελδερνκέλσο, ππάξρνπλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα (π.ρ. θνξεηό 

εξγαζηήξην Ζ/Υ, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο θηι.). Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη, νη δύν δηδαθηηθέο ώξεο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην Ψξνιόγην Πξόγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ αλά εβδνκάδα, λα είλαη ζπλερόκελεο. 

Έηζη ζα δίλεηαη επαξθήο ρξόλνο ζηνπο καζεηέο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ πινπνίεζε 

νινθιεξσκέλσλ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθώλ εξγαιείσλ. 

Σεκεηώλεηαη όηη ζε ηκήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ ηα νπνία έρνπλ πάλσ από είθνζη δύν (22) καζεηέο, ην 

ηκήκα ιεηηνπξγεί θαλνληθά κε ηελ παξνπζία δύν εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο».  
 

 

 

 

 

 

 

 

Δζωη. Γιανομή 

 Γξαθείν Υθππνπξγνύ 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα   

 Γ/λζε Σπνπδώλ Γ.Δ Τκήκα Α΄   

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
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