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Αλλαγές στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 

του Γυμνασίου

• 1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη 
διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω 
κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα 
ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη 
μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με 
συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του 
ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για 
τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες 
επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική 
σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ.,
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β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής 
μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι 
διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές 
δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή 
ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή 
αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής 
του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
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• 2. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης

ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο 
αμέσως προηγούμενο μάθημα.

• Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία 
ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου 
διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά 
τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.
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• 3. Στα μαθήματα της Ομάδας Α και της Ομάδας Β, διενεργείται 
υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι 
διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α και της Ομάδας Β δύνανται να 
επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής 
της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών. (δηλαδή: 
ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής 
συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και 
των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

• 4. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς 
προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και 
κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των 
ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο 
επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

• Σημείωση: Για τις Φυσικές Επιστήμες μαθήματα της ομάδας Α είναι η Φυσική και η 
Βιολογία, και μαθήματα της ομάδας Β είναι η Χημεία και η Γεωλογία-Γεωγραφία.

• Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών 
της Ομάδας Α διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η 
Ιουνίου και η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι 
δίωρη.



Σύνθετες δημιουργικές εργασίες 

(ΣΔΕ)

• Σκοπός

Ως εναλλακτική επιλογή αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας, οι 
Σ.Δ.Ε. επιδιώκουν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός 
παιδαγωγικού πλαισίου, εντός του οποίου οι μαθητές/-τριες 
εμπλέκονται σε μια διανοητική δοκιμασία κατά την οποία σκέπτονται 
με δημιουργικό τρόπο, επινοούν και αναστοχάζονται.

• Μορφή

Ως προς τη μορφή τους, οι Σ.Δ.Ε. μπορεί να είναι μικρής έκτασης 
κείμενα (300 λέξεων περίπου), απλά ή πολυτροπικά (μπορούν να 
περιέχουν και εικόνες, γραφήματα, πίνακες κ.ά), ή «αναρτώμενες 
παρουσιάσεις» (posters), τα οποία οι μαθητές/-τριες υποβάλλουν 
στον/στην εκπαιδευτικό ατομικά.
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• Οργάνωση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας οι 
εκπαιδευτικοί που προτίθενται να αναθέσουν Σ.Δ.Ε. σε κάποιο 
μάθημα/κάποια μαθήματά τους και σε κάποιο τμήμα/κάποια τμήματά τους 
πρέπει να έχουν κατά νου ότι η διαδικασία αξιολόγησης, σε οποιαδήποτε 
μορφή της, συναρτάται στενά με τη διδασκαλία και σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να αιφνιδιάζει τους/τις μαθητές/τριες. Συνεπώς, θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί εξοικείωση των μαθητών/τριών σε τέτοιου τύπου εργασίες κατά 
τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας εντός της τάξης. 

• Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό

Κάθε μαθητής/-τρια είναι δυνατόν να κληθεί να εκπονήσει τόσες Σ.Δ.Ε όσα 
είναι και τα μαθήματα των Ομάδων Α και Β που διδάσκονται στην τάξη 
του/της. 

Ο/Η εκπαιδευτικός από την άλλη, ανάλογα με το τμήμα ή τα τμήματα στα 
οποία επιλέγει να αναθέσει Σ.Δ.Ε., εμπλέκεται στη διαδικασία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης τόσων εργασιών όσοι/-ες είναι και οι 
μαθητές/-τριές του στο/α αντίστοιχο/α τμήμα/τμήματα και μάθημα/μαθήματα.
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• Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.

Οι Σ.Δ.Ε. αντιστοιχούν σε προειδοποιημένες ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, ως εκ 
τούτου έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα. 
Ωστόσο προτείνεται η ανάθεση των Σ.Δ.Ε. κατά τάξη να γίνεται με τρόπο 
διαβαθμισμένο για καθεμιά από τις τρεις τάξεις, ως εξής:

Τάξεις A΄ και Β΄: Περιεχόμενο διδακτικής/ών ενότητας/ων για την/τις οποία/ες έχουν 
διατεθεί μέχρι δύο (2) διδακτικές ώρες.

Τάξη Γ΄: Περιεχόμενο διδακτικής/ών ενότητας/ων για την/τις οποία/ες έχουν διατεθεί 
μέχρι τρεις (3) διδακτικές ώρες.

Οι συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες καθορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς με 
κριτήρια διδακτικά και παιδαγωγικά, όπως είναι, για παράδειγμα, η κεντρική σημασία 
ορισμένης ενότητας ενός διδακτικού αντικειμένου στη διδακτέα ύλη και η ανάγκη για 
βέλτιστη εμπέδωσή της, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών για ορισμένη 
ενότητα, το γεγονός ότι κάποια ενότητα προσφέρεται για πολυδιάστατη προσέγγιση, 
κ.ο.κ.

Ο χρόνος εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. επιλέγεται ελεύθερα από τον/την εκπαιδευτικό μέσα 
στο τετράμηνο του διδακτικού έτους.
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• Διαδικασία και διάρκεια εκπόνησης

Η διαδικασία της εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. θα υλοποιηθεί συνολικά σε δύο 
διδακτικές ώρες εκ των οποίων η 1η αφορά την προετοιμασία και η 2η τη 
σύνταξή της. Η ανατροφοδότηση δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό 
στους/στις μαθητές/τριες σε επόμενη διδακτική ώρα, στην οποία μπορεί να 
γίνουν και παρουσιάσεις των εργασιών όσων μαθητών/τριών το επιθυμούν.

• 1η διδακτική ώρα: Προπαρασκευή

Ο/Η εκπαιδευτικός μετά την ανακεφαλαίωση στο συγκεκριμένο τμήμα της 
διδαχθείσας ύλης στο οποίο έχει επιλέξει να εντάξει τη Σ.Δ.Ε. δίνει σε κάθε 
μαθητή/-τρια αφενός το Παράρτημα 1, που παρουσιάζει τη δομή και των 
δυο τύπων ΣΔΕ (Γραπτή Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση/«poster») 
και τον τρόπο βιβλιογραφικής καταχώρισης των πηγών (σχολικό εγχειρίδιο 
και συμπληρωματικό υλικό) και αφετέρου το Παράρτημα 2 για τις Κλίμακες 
Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της Σ.Δ.Ε. με τα οποία θα 
αξιολογηθεί η εργασία τους.
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Αφού δοθούν διευκρινίσεις για τα παραπάνω, ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει 
συμπληρωματικό υλικό στους/στις μαθητές/-τριες, που μπορεί να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα κείμενα μικρής έκτασης, απλά/συνεχή, μη 
συνεχή (πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα κ.λπ.) ή μεικτά, προερχόμενα 
από το διδακτικό εγχειρίδιο ή έγκριτες πηγές. Το συμπληρωματικό υλικό το 
επιλέγει ο/η εκπαιδευτικός κατά την κρίση του/της. Οι μαθητές/τριες το 
επεξεργάζονται συνεργαζόμενοι/ες σε ομάδες. Μελετούν το υλικό τους, το 
συζητούν, λύνουν απορίες, ώστε να προετοιμαστούν για να απαντήσουν 
στο συγκεκριμένο ερώτημα που θα τους δοθεί τη 2η διδακτική ώρα.

Τέλος, ενημερώνονται ότι την επόμενη προκαθορισμένη 2η ώρα εκπόνησης 
της ατομικής τους Σ.Δ.Ε πρέπει να φέρουν μαζί τους στην τάξη τις οδηγίες 
και το συμπληρωματικό υλικό. Στην περίπτωση που επιλέξουν τον τύπο της 
Αναρτώμενης. Παρουσίασης/«poster», πρέπει να φέρουν επιπλέον κάποια 
υλικά που ενδεχομένως κρίνονται απαραίτητα για την κατασκευή της (π.χ. 
χαρτί, ψαλίδι, κόλλα, χρώματα, φωτογραφίες/εικόνες κ.λπ.).
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• 2η διδακτική ώρα: Σύνθεση

Στη διάρκεια της 2ης διδακτικής ώρας οι μαθητές/-τριες παραλαμβάνουν 
από τον/την εκπαιδευτικό το συγκεκριμένο προς διερεύνηση ερώτημα/θέμα 
της Σ.Δ.Ε., καθώς και τυχόν επιμέρους ερωτήσεις που το εξειδικεύουν. 
Έχοντας επιλέξει τον έναν από τους δύο τύπους της Σ.Δ.Ε. (Κείμενο/Γραπτή 
Αναφορά ή Αναρτώμενη Παρουσίαση/«poster»), συντάσσουν την εργασία 
τους εργαζόμενοι πλέον ατομικά και την παραδίδουν στο τέλος της ώρας.Για 
τη διευκόλυνση των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει 
επιμέρους ερωτήσεις, οι οποίες κατευθύνουν τους/τις μαθητές/τριες στην 
επεξεργασία του υπό διερεύνηση ερωτήματος/θέματος, ακλουθώντας τα 
εξής βήματα:

1. Να εντοπίσουν στα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου και του 
συμπληρωματικού υλικού τις πληροφορίες/γνώσεις που σχετίζονται με το 
ερώτημα/θέμα.

2. Να συνδέσουν λογικά τις παραπάνω πληροφορίες/γνώσεις και να 
προχωρήσουν στην ερμηνεία των παραγόμενων νοημάτων.

3. Να προβληματιστούν για την πρακτική εφαρμογή των 
πληροφοριών/γνώσεων ή για τη μεταφορά τους σε ένα νέο πλαίσιο (π.χ. 
στην καθημερινότητα, στις σημερινές συνθήκες κ.ο.κ.).
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• 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. Όπως ειπώθηκε και 
εισαγωγικά, 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. Δ. 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 τετράμηνο, κατά το οποίο και κατατίθενται. 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 (βλ. Παράρτημα 2). 
Οι πίνακες του Παραρτήματος αναφέρονται στους δύο τύπους των Σ.Δ.Ε. (κείμενο ή 
«poster») και είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικοί.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
(ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)

• α) ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Προτεινόμενη δομή της Γραπτής Αναφοράς

• 1. ΤΙΤΛΟΣ: Περιγράφει το περιεχόμενο.

• 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Περιληπτική περιγραφή του πλαισίου, δηλαδή του τμήματος της 
διδακτέας ύλης στο οποίο εντάσσεται το βασικό ερώτημα/θέμα προς επεξεργασία. 
Αρκεί π.χ. η ακριβής αναφορά στα αντίστοιχα διδακτικά εγχειρίδια.

• 3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ που θα διερευνηθεί και 
αναφορά στη σημασία ή στο ενδιαφέρον του, όπως προκύπτει από τα κείμενά σας 
και από όσα συζητήθηκαν στην ανακεφαλαίωση.

• 4. ΠΗΓΕΣ που αξιοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του ερωτήματος/θέματος.

• 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, που αξιοποιούνται για την απάντηση στο βασικό 
ερώτημα / για την πραγμάτευση του θέματος.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
(ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)

• 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ που συμπυκνώνει τα συμπεράσματα 
δίνοντας την τελική απάντηση στο βασικό ερώτημα/ ολοκληρώνει την 
πραγμάτευση του θέματος. Μπορεί να κάνει και πιθανές 
προεκτάσεις/γενικεύσεις/προτάσεις

• 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Γράψτε τη βιβλιογραφία που 
χρησιμοποιήσατε ως υποστηρικτικό υλικό της εργασίας σας με τον 
ακόλουθο τρόπο:

- Αν πρόκειται για ΒΙΒΛΙΟ: Hawking, S. (2016). Μαύρες Τρύπες. Αθήνα: 
Κάτοπτρο.

- Αν πρόκειται για ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Βάρβογλης, Α. (2021). «Οι 
Χημικές Μουστάρδες-Από Καταστρεπτικές σε Σωτήριες», Χημικά Χρονικά, 
(τεύχος) 4, (σελίδες) 5-6.

Σημείωση: Η συνολική έκταση της Γραπτής Αναφοράς πρέπει να είναι περίπου 300 
λέξεις.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
(ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

• β) ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

• Προτεινόμενη δομή της Αναρτώμενης Παρουσίασης

• 1. ΤΙΤΛΟΣ: Περιγράψτε το περιεχόμενο (π.χ. το συμπέρασμα της εργασίας) με τρόπο 
ελκυστικό/ευρηματικό, ώστε από τη μια να ενημερώσει τον αναγνώστη για το 
περιεχόμενο και, από την άλλη, να προσελκύσει το ενδιαφέρον του.

• 2. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΘΕΜΑΤΟΣ: Καταγράψτε το 
ερώτημα/θέμα που σας δόθηκε προς επεξεργασία.

• 3. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ : Κολλήστε ή ζωγραφίστε μια παράσταση, ένα σχήμα, μια 
εικόνα που σχετίζεται με το περιεχόμενο και το εξηγεί ή το αναδεικνύει εικονικά και 
συμπληρώστε τη σχετική λεζάντα.

• 4. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Καταγράψτε έως τέσσερεις (4) λέξεις που χαρακτηρίζουν το 
περιεχόμενο της εργασίας σας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
(ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

• 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο σημείο αυτό καταγράφετε το κύριο μέρος της 
εργασίας σας όπου εκτίθενται οι γνώσεις και οι πληροφορίες που έχετε σχετικά με το 
ερώτημα καθώς και τα συμπεράσματά σας, με τη μορφή της τελικής απάντησης στο 
βασικό ερώτημα. Θυμηθείτε πως ό,τι περιέχεται στην Αναρτώμενη Παρουσίασή σας 
θα πρέπει να είναι ορατό από τον αναγνώστη σαν να το διάβαζε σ’ έναν τοίχο! Άρα 
πρέπει να είναι ευανάγνωστο από σχετική απόσταση.

• 6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (αν προσφέρεται το ερώτημα για κάτι τέτοιο): Στο σημείο 
αυτό και ανάλογα με το ερώτημα θα πρέπει να καταγράψετε πώς συνδέεται το 
συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε με τη δική σας ζωή ή με μια γνωστή σας 
εφαρμογή από την καθημερινότητα.

• 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Γράψτε τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσατε ως 
υποστηρικτικό υλικό της εργασίας σας με τον ακόλουθο τρόπο:

- Αν πρόκειται για ΒΙΒΛΙΟ: Hawking, S. (2016). Μαύρες Τρύπες. Αθήνα: Κάτοπτρο.

- Αν πρόκειται για ΑΡΘΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Βάρβογλης, Α. (2021). «Οι Χημικές 
Μουστάρδες-Από Καταστρεπτικές σε Σωτήριες», Χημικά Χρονικά, (τεύχος) 4, (σελίδες) 5-6.
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(ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης

• Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης αποτελεί μια μορφή Μεικτής μάθησης 
καθώς πρόκειται τόσο για ένα μοντέλο ενεργητικής μάθησης, αφού ο μαθητής 
διδάσκεται δια ζώσης, όσο και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου.   

• Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία, με τη σημερινή της μορφή, διδάχτηκε για πρώτη 
φορά το 2007, στο Woodland Park High School-Colorado, προκειμένου να 
καλυφθούν χαμένες ώρες διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων και από τότε 
εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες και σε όλες τις σχολικές βαθμίδες εκπαίδευσης.   

• Ο ακριβής ορισμός της Ανεστραμμένης Διδασκαλίας είναι μία εκπαιδευτική 
στρατηγική που αποτελείται από δύο μέρη: διαδραστικές ομαδικές μαθησιακές 
δραστηριότητες μέσα στην τάξη και άμεσες ατομικές οδηγίες εκτός τάξης και 
μέσω υπολογιστή. 

• Το μάθημα παραδίδεται στον προσωπικό χώρο των μαθητών μέσα απ’ το 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που έχει επιμεληθεί ο εκπαιδευτικός, ενώ οι 
ασκήσεις που δίνονταν, με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, για το σπίτι 
γίνονται πλέον στη σχολική αίθουσα.   



Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης

• Πιο συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή του μοντέλου της Ανεστραμμένης 
Διδασκαλίας, τον χρόνο που οι μαθητές είναι στην τάξη, κάνουν ασκήσεις 
ατομικά ή ομαδικά, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού ώστε να 
κατανοήσουν βαθύτερα τις έννοιες που διδάχτηκαν στο σπίτι από βίντεο 
που ετοίμασε ο εκπαιδευτικός. 

• Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί το μάθημα ενώ οι μαθητές τον παρακολουθούν 
ενεργά, συμμετέχοντας, δηλαδή, και πολλές φορές κάνοντας σχόλια. 
Συνεπώς, η κατάκτηση της γνώσης αποτελεί τον στόχο εξίσου των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών.   

• Στην Ανεστραμμένη Διδασκαλία αντιστρέφεται η μέχρι τώρα παραδοσιακή 
διδακτική δομή της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει βιντεομαθήματα 
που ο μαθητής καλείται να παρακολουθήσει στο σπίτι του και στη συνέχεια 
στην τάξη, όπου πραγματοποιούνται δραστηριότητες εμπέδωσης. Οι 
διδασκόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα βιντεομαθήματα όσες 
φορές θέλουν και οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούν. 



Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης

• Δύο είδη παραγωγής βίντεο είναι τα πιο διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται 
ευρέως στον τρόπο αυτό διδασκαλίας: 

1) εκείνο όπου ο εκπαιδευτής ηχογραφεί τη φωνή του και βρίσκεται 
μπροστά στην κάμερα και 

2) η προβολή ενός βίντεο με τη συνοδεία της ηχογραφημένης φωνής του 
εκπαιδευτή. 

Στην πρώτη περίπτωση διαπιστώνεται πως η σταθερή εικόνα του 
εκπαιδευτικού μπροστά στον υπολογιστή ή το tablet του μαθητή, δεν έχει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ ο δεύτερος τρόπος χρήσης τους φαίνεται να 
τους προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον καθώς έχουμε εναλλαγή 
εικόνων και γραφικών, ανάλογα την επεξεργασία που έχει κάνει ο κάθε 
εκπαιδευτικός. 

Όσον αφορά την παράδοση του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν και 
διαδικτυακές πηγές περιεχομένου, προσομοιώσεις με κατάλληλα λογισμικά, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια καθώς και παραδοσιακοί τρόποι, όπως σημειώσεις 
και φυλλάδια. Τα υλικά αυτά μπορούν να διατίθενται στους μαθητές μέσω 
ενός ειδικά διαμορφωμένου ιστότοπου. 



Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης

• Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης αποτελείται από τρία στάδια: 

• Το πρώτο στάδιο ονομάζεται «Πριν την Τάξη», όπου οι μαθητές λαμβάνουν 
το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, συνήθως με τη μορφή βίντεο και καλούνται  να 
το παρακολουθήσουν σε χρονικό διάστημα που ορίζεται απ’ τον εκπαιδευτικό. 
Η διαφορά με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας είναι ότι οι μαθητές 
συμμετέχουν, αλληλεπιδρώντας με τα ψηφιακά εργαλεία, στη διαδικασία της 
μάθησης.   

• Το δεύτερο στάδιο ονομάζεται «Μέσα στην Τάξη», όπου χρησιμοποιούνται 
ενεργητικές και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές. Δεδομένου ότι ο μαθητής έχει 
μελετήσει το διδακτικό υλικό πριν βρεθεί στη σχολική αίθουσα, είναι έτοιμος να 
απαντήσεις σε ερωτήσεις και συμμετάσχει σε συζητήσεις που αφορούν το 
αντικείμενο διδασκαλίας. Οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν τις 
πληροφορίες που προσέλαβαν έξω από την τάξη και να συμμετέχουν ενεργά 
στις συζητήσεις που γίνονται μέσα στη σχολική αίθουσα ή να συνεργαστούν με 
τους συμμαθητές τους για την επιτυχή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που 
έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός να γίνουν στη σχολική αίθουσα.  



Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης

• Το τρίτο στάδιο ονομάζεται «Μετά την Τάξη», στο οποίο οι 
εκπαιδευόμενοι ελέγχουν το επίπεδο και το ποσοστό των γνώσεων 
που απέκτησαν, αυτό συμβαίνει μέσα απ’ τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που γίνονται μέσα στην τάξη υπό την καθοδήγηση 
του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αδυναμίες ή 
ελλείψεις ο μαθητής μπορεί να ανατρέξει πίσω στο ψηφιακό υλικό, 
να παρακολουθήσει εκ νέου κάποια κομμάτια του ή και να ζητήσει 
παραπάνω υλικό απ’ τον εκπαιδευτικό.

• Η μέθοδος της Ανεστραμμένης τάξης για να εφαρμοστεί πρέπει να 
είναι πολύ καλά δομημένη και συνεπώς οργανωμένη σε όλα τα 
στάδια διεξαγωγής της. Συγκεκριμένα, ο διδάσκων οφείλει να έχει 
οργανώσει το εκπαιδευτικό υλικό που θα διδαχθεί πριν την τάξη 
ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εισαχθούν αποτελεσματικά στο νέο 
διδακτικό αντικείμενο και θα τους κινήσει το ενδιαφέρον για όσα θα 
ειπωθούν στο επόμενο στάδιο μέσα στη σχολική αίθουσα.



Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης

• Πολλές φορές οι μαθητές δείχνουν απρόθυμοι να δουλέψουν και 
εκτός της τάξης καθώς απαιτείται να αφιερώσουν προσωπικό χρόνο 
εκτός του ωρολογίου σχολικού προγράμματος, γεγονός που τους 
κουράζει και τους δεσμεύει. Συνεπώς, για την επιτυχή εφαρμογή της 
ανεστραμμένης διδασκαλίας απαιτείται ελαστικότητα, όσον αφορά τα 
χρονικά όρια που δίνονται στους μαθητές, ώστε να μπορέσουν να 
ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί εκτός 
σχολικής τάξης.

• Το ίδιο ισχύει και για τις δραστηριότητες που θα κληθούν να κάνουν 
οι μαθητές εντός της σχολικής τάξης, οι οποίες με τη σειρά τους θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται στα στενά περιθώρια της μιας διδακτικής 
ώρας για να μην προκαλούν σύγχυση και άγχος για την 
ολοκλήρωσή τους. 



Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης

• Πλεονεκτήματα του μοντέλου της Ανεστραμμένης τάξης 

α) Ο διαθέσιμος σχολικός χρόνος αξιοποιείται με διαφορετικό και αποτελεσματικότερο 
τρόπο. Δίνεται, δηλαδή, έμφαση στην επίλυση προβλημάτων και την ομαδική εργασία, 
με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και δεν καταναλώνεται στην παρουσίαση της θεωρίας. 
Έτσι, η ενεργή εμπλοκή των μαθητών και οι επιδόσεις τους αυξάνονται. Άλλωστε, η 
άμεση ανατροφοδότηση που παρέχει η συγκεκριμένη διδακτική μέθοδος, επιτρέπει 
στους μαθητές να απευθύνουν τις απορίες τους άμεσα στον καθηγητή, κάτι που θα 
δίσταζαν να κάνουν δια ζώσης στη σχολική αίθουσα.     

β) Οι μαθητές γνωρίζουν το περιεχόμενο του μαθήματος πριν μπουν στη σχολική 
αίθουσα κάτι που αυξάνει την αυτοπεποίθησής τους και άρα την συμμετοχή τους στη 
διδακτική διαδικασία ενώ συγχρόνως καλλιεργείται περισσότερο η κριτική τους σκέψη. 
Παράλληλα, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να δουν το ψηφιακό υλικό όσες φορές 
θέλουν, εστιάζοντας σε όποια σημεία επιθυμούν, με το δικό τους ρυθμό και σύμφωνα με 
τις δικές τους δυσκολίες, πράγμα που δε συμβαίνει όταν παραδίδονται διαλέξεις στη 
σχολική τάξη, όπου ο μαθητής δεν έχει την δυνατότητα να ακούσει εκείνο το σημείο που 
δεν καταλαβαίνει απεριόριστες φορές αλλά ούτε και ο δάσκαλος μπορεί να παραμερίσει 
τις ανάγκες τις υπόλοιπης τάξης προκειμένου να εξηγήσει σ’ έναν μαθητή ό,τι εκείνος 
χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο οι πιο αδύναμοι μαθητές υποστηρίζονται περισσότερο 
απ’ τον εκπαιδευτικό καθώς έχει τη δυνατότητα να τους αφιερώσει περισσότερο χρόνο 
εστιάζοντας στις αδυναμίες τους.    



Το μοντέλο της Ανεστραμμένης τάξης

γ) οι εκπαιδευόμενοι που έχουν υψηλότερες μαθησιακές επιδόσεις μπορούν 
να ξεχωρίσουν απ’ τους υπόλοιπους λόγω των δραστηριοτήτων που θα 
γίνουν στη σχολική αίθουσα ενώ την ίδια στιγμή θα αναπτύξουν δεξιότητες 
καθοδήγησης των πιο αδύναμων μαθητών. Η παρακολούθηση ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού στο σπίτι κινητοποιεί παράλληλα το μαθησιακό 
ενδιαφέρον και δημιουργεί θετική προδιάθεση για τις μαθησιακές 
δραστηριότητες που έπονται στη σχολική τάξη.

δ) ο εκπαιδευτικός έχει χρόνο να παρακολουθεί στενά την πρόοδο των 
μαθητών του. Συγκεκριμένα, έχοντας διορθώσει τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που θα γίνονται από το σπίτι, έχει τη δυνατότητα να 
εντοπίσει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή και τελικά να προσαρμόσει 
έτσι την διδασκαλία ώστε να ανταποκρίνεται στις ελλείψεις και αδυναμίες 
του καθενός ξεχωριστά (εξατομικευμένη διδασκαλία). 

ε) σε περίπτωση απουσίας του εκπαιδευτικού ή ακόμη και του μαθητή, το 
κενό αυτό καλύπτεται άμεσα με το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας 
χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού ή του μαθητή αντίστοιχα. 



Βασικές οδηγίες δημιουργίας βίντεο

• Μέσα από μία πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (Skype, Zoom, Webex κλπ), 
μπορείτε να ξεκινήσετε μία παρουσίαση των διαφανειών σας 
ενεργοποιώντας ταυτόχρονα την εγγραφή (recording).

• Η επιλογή αυτή δίνει περισσότερες δυνατότητες εφόσον μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κάμερα και να συνδυάσετε το βίντεο από την κάμερα του 
ομιλητή με την παρουσίαση των διαφανειών καθώς και την καταγραφή 
οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της επιφάνειας εργασίας σας κατά τη 
διάρκεια της βιντεοσκόπησης. Να σημειωθεί ότι η επιλογή μπορεί να μη 
λειτουργεί στις δωρεάν εκδόσεις κάποιων εργαλείων (π.χ. στο Webex). 
Υποστηρίζεται στη δωρεάν έκδοση του Zoom (το κουμπί “Record” πρέπει 
να περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε zoom meeting ξεκινήσετε σαν ομιλητής. 
Στην περίπτωση που το «Record” δεν εμφανίζεται στην γραμμή εργαλείων 
σας στο Zoom, μπορείτε να δείτε τις οδηγίες – στα Αγγλικά – στον 
παρακάτω σύνδεσμο: 

• https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362473-Local-Recording

• Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο 
βιντεοσκόπησης της παρουσίασης και της ομιλίας σας αρκεί το παραγόμενο 
βίντεο να ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362473-Local-Recording


Βασικές οδηγίες δημιουργίας βίντεο

• Χρήσιμες Συμβουλές για την δημιουργία του βίντεο της παρουσίασής σας:

- Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν πιο ήσυχο χώρο.

- Αποφύγετε χώρους με ηχώ (μεγάλους, άδειους χώρους)

- Χρησιμοποιήστε καλό ακουστικό με μικρόφωνο κοντά στο στόμα, 
αποφεύγοντας όμως την επαφή του μικροφώνου με το στόμα ώστε να 
μειώσετε τον θόρυβο/παραμόρφωση. Αποφύγετε τη χρήση του 
ενσωματωμένου μικροφώνου στον υπολογιστή.

- Κάντε μια δοκιμαστική εγγραφή δύο λεπτών και ελέγξτε την ποιότητα του 
ήχου και της εικόνας, τη μορφή MP4 (ή WMV) και το μέγεθος του 
παραγόμενου αρχείου βίντεο (το μέγιστο μέγεθος ανά 60 δευτερόλεπτα 
βίντεο πρέπει να είναι κάτω από 10 ΜΒ).

• Αφού δημιουργήσετε το βίντεο με την εισήγησή σας θα πρέπει να το 
ανεβάσετε σε κάποιο δικτυακό χώρο διαμοιρασμού αρχείων (Google Drive, 
WeTransfer, Dropbox κλπ.) και να στείλετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο 
διαμοιρασμού του αρχείου βίντεο μέσω e-mail στους μαθητές.



Νέα δεδομένα για την αξιολόγηση των 

μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία 
και το ενδιαφέρον σας !

Δημήτρης Κόρακας
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών Ηπείρου

Κιν: 6945831880

e-mail: dnkath@gmail.com

Κανάλι στο Youtube: Δημήτρης Κόρακας
https://www.youtube.com/channel/UCNr5snAsfXAS2EM4hdsxX4Q/videos

mailto:dnkath@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCNr5snAsfXAS2EM4hdsxX4Q/videos

