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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 53248/Γ2 (1)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές 
Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του 

ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. 
ββ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Την με αριθμ. 16/17−03−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος 

«Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
ως εξής:

1. Σκοπός του μαθήματος.
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθη−

τές να συμπληρώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις τους στην αξιοποίηση υπολο−
γιστικών συστημάτων, Διαδικτυακών τεχνολογιών και 
εφαρμογών της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο ως 
εργαλείων μάθησης, σκέψης, έκφρασης, επικοινωνίας, 
εργασίας και συνεργασίας δια ζώσης και από απόσταση.

2. Στόχοι.
Ειδικότερα, το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» 

έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να:
− περιγράφουν θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης Υπο−

λογιστών και να απαριθμούν εφαρμογές της Πληροφορικής,
− διακρίνουν την αξία της Επιστήμης Υπολογιστών και 

της Πληροφορικής ως βασικής συνιστώσας σχεδόν στο 
σύνολο των επιστημών,

− δημιουργούν και επεξεργάζονται δεδομένα οποιασ−
δήποτε ψηφιακής μορφής,

− αναγνωρίζουν και να απαριθμούν ειδικές − ανά τομέα 
− Εφαρμογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο,
− αναλύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν και να ανα−

πτύσσουν μικροεφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολο−
γιστών, “έξυπνων” κινητών συσκευών,

− παράγουν ψηφιακό υλικό και απλές Διαδικτυακές 
εφαρμογές με χρήση εμπορικού λογισμικού αλλά και 
ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα.

− αξιοποιούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες του Πανελλη−
νίου Σχολικού Δικτύου,

− ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν προβληματι−
σμό και κριτική σκέψη για τα κοινωνικά, ηθικά, πολιτι−
σμικά ζητήματα που τίθενται με την ενσωμάτωση των 
υπολογιστικών και Διαδικτυακών τεχνολογιών σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

3. Στόχοι/Θεματικές ενότητες/Ενδεικτικές δραστη−
ριότητες.
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4. Διδακτική μεθοδολογία
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται στο εργαστή−

ριο Πληροφορικής που είναι ένας χώρος συνεργασίας 
και έρευνας ακολουθώντας μεθόδους αναζήτησης και 
ανακάλυψης.

Η διδακτική του μαθήματος βασίζεται στον κοινωνικό 
εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την 
«επεξεργασία των πληροφοριών».

Στο πλαίσιο του μαθήματος ενισχύεται η διερευνητική 
προσέγγιση, η αυτενέργεια και η συνεργατική μάθηση.

Προτείνονται να ακολουθούνται ενεργητικές εκπαι−
δευτικές τεχνικές και να χρησιμοποιούνται αυθεντικά 
παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
F

     Αριθμ. 53243/Γ2 (2)
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία 

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και 
Κοινωνιολογία) Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγ−
γελματικού Λυκείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του 

ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ γ του άρθρου 18 του ν. 3475/
2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 146).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. 
ββ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Την με αριθμ. 16/17−03−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.   
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος 
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί &Αρχές 
Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
και Επαγγελματικού Λυκείου ως εξής:

1. Σκοπός
Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί 

Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) είναι πρω−
τίστως μια μαθητεία στη Δημοκρατία. Σκοπός του είναι 
να διαμορφώσει έναν ελεύθερο, υπεύθυνο και ενεργό 
πολίτη, ο οποίος έγκαιρα και με επίγνωση θα κατα−
νοήσει τη σημασία και την αξία της δημοκρατίας, θα 
σέβεται τους πολιτειακούς θεσμούς, θα αγαπά και θα 
αγωνίζεται για τη δημοκρατία και την πολιτεία.

Σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να αποκτήσει 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική παιδεία, να καταλά−
βει και να βιώσει τη διασύνδεση Κοινωνίας− Οικονο−
μίας− Πολιτικών Θεσμών και Δικαίου, να κατανοήσει 
βασικούς θεσμούς για την οργάνωση και τη λειτουργία 
της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτείας και να 
αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε 
να συμμετέχει ενεργά στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι 
ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης. 

Σκοπός, εν τέλει, είναι ο αγώνας και η αγωνία για μια 
καλύτερη κοινωνία, για έναν καλύτερο κόσμο, το αέναο 
και ανεξάντλητο ενδιαφέρον για την πολιτική, γιατί είναι 
σπουδαία δραστηριότητα, που δίνει χαρά και νόημα στη 
ζωή, γιατί είναι «ό,τι οργανωτικά ευγενέστερο φαντά−
στηκε ο άνθρωπος για να υπηρετήσει τους άλλους».

2. Ειδικότεροι σκοποί
− Η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής, οικονομικής και 

πολιτικής σκέψης και των κατάλληλων εργαλείων για 
την κατανόηση της δυναμικής αλληλεξάρτησης της κοι−
νωνίας (πολιτείας), της οικονομίας και του δικαίου, την 
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ανάπτυξη αυτογνωσίας και κοινωνικής συνείδησης, με 
απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση 
σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό−οικονομικό−
πολιτικό περιβάλλον.

− Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για βασι−
κούς θεσμούς της κοινωνίας, της οικονομίας και της 
πολιτείας.

− Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την ανάλυση των 
κοινωνικών, οικονομικών, και πολιτικών φαινομένων και 
την αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων. 

− Η απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξι−
ών και στάσεων, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή τους 
σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη δημοκρατική Ελληνική 
και Ευρωπαϊκή κοινωνία.

− Η συνολική και συνθετική θεώρηση των θεσμών, του 
δικαίου, της πολιτικής και της οικονομίας ως «κοινω−
νικών» συμβάντων και δημιουργημάτων για το ατομικό 
και συλλογικό γίγνεσθαι.

− Η συνειδητοποίηση της αξίας του διαλόγου, ώστε να 
σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και να υπο−
στηρίζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα. 

− Η υιοθέτηση θετικής στάσης εκ μέρους του μαθητή, 
ώστε να αγαπήσει την κοινωνία (πολιτεία), να σέβεται 
τους θεσμούς, να δώσει νόημα στην πολιτική για να 
νιώσει τη χαρά της πολιτικής και της ζωής.

− Η ανακάλυψη ότι η «Πολιτική Παιδεία» σκοπεύει σε 
μια κοινωνία (πολιτεία), που δεν εξυπηρετεί συμφέροντα 
αλλά υπηρετεί αξίες. Αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότη−
τα, η αλληλεγγύη, η συμμετοχή, το μέτρο, ο διάλογος 
κ.τ.λ., που θα συμβάλλουν στη δημιουργία να ανέβουμε, 
ατομικά και συλλογικά, ακόμη ψηλότερα. 

Επιπλέον, το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» έχει σκοπό 
οι μαθητές να μπορούν να:

− Να καταλάβουν την ταύτιση κοινωνίας και πολιτείας 
και τη λειτουργία του ανθρώπου ως κοινωνικού, οικο−
νομικού και πολιτικού όντος.

− Να διακρίνουν τις διάφορες μορφές κοινωνικής ορ−
γάνωσης. 

− Να κατανοήσουν τη λειτουργία της οικονομίας.
− Να διακρίνουν την πολιτική κοινότητα, από τον δήμο 

μέχρι την παγκόσμια κοινότητα.
− Να εξηγούν τη λειτουργία της κοινωνικοποίησης/

πολιτικοποίησης.
− Να δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι και υπεύθυνοι 

πολίτες.
− Να γνωρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

να κρίνουν τη λήψη αποφάσεων από πρόσωπα και φο−
ρείς.

− Να υιοθετήσουν και να δραστηριοποιούνται με τη 
λογική της αειφόρου ανάπτυξης.

− Να υιοθετήσουν ως τρόπο επαγγελματικής δράσης 
το επιχειρείν και τις καινοτόμες δραστηριότητες.

− Να κατανοούν και να κρίνουν το ρόλο του κράτους 
στην οικονομία.

− Να κατανοούν το πρόβλημα της μετανάστευσης και 
να αντιμετωπίζουν τους μετανάστες με ανθρωπιστικά 
κριτήρια.

− Να διαμορφώσουν κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
συνείδηση και να υιοθετήσουν ατομικές και συλλογι−
κές στάσεις και πρακτικές για την πρόληψη και αντι−
μετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 
προβλημάτων της Ελλάδας, της Ευρώπης, του Κόσμου. 

3. Στόχοι, κεφάλαια−ενότητες και δραστηριότητες
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4. Διδακτική Μεθοδολογία
Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί 

Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), λόγω 
του περιεχομένου του, χρειάζεται μια συνολική και συν−
θετική θεώρηση. Είναι μάθημα που προσφέρεται για 
ουσιαστικό διάλογο (όχι επιμέρους μονολόγους), για 
διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, χωρίς προκα−
ταλήψεις και φανατισμούς.

Στην αρχή του σχολικού έτους ο καθηγητής είναι 
απαραίτητο να κάνει ετήσιο−τετραμηνιαίο και μηνιαίο 
προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Ο προγραμμα−
τισμός είναι απαραίτητος για να χωριστεί η διδακτέα 
ύλη κατά διδακτική ώρα και για να διδαχτεί ολόκληρη.

Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. 
Ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης και διευκολυντής της 
ομάδας/τάξης. Ενθαρρύνει και βοηθάει τους μαθητές 
να κατανοούν, να ερευνούν, να επικοινωνούν και να 
συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης προσπαθώ−
ντας να αναπτύξει όλα τα είδη νοημοσύνης (γλωσσική, 
μαθηματική, συναισθηματική κ.τ.λ.) των μαθητών. Επίσης, 
συνδέει τη θεωρία με την πραγματικότητα, διότι έτσι 
ο μαθητής ενεργοποιείται και έχει ενδιαφέρον για να 
συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονο−
μικό γίγνεσθαι.

Τα θέματα πρέπει να προσεγγίζονται με συμμετοχικές 
και βιωματικές μεθοδολογίες που προωθούν την ανα−
καλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιό−
τητες και στάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται στους 
στόχους και στις δραστηριότητες του Α.Π.Σ. 

Ειδικότερα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα «Πολιτική Παιδεία» 
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοι−
νωνιολογία), της Α΄ τάξης Λυκείου είναι οι εξής:

α) Η μαθητοκεντρική, εξατομικευμένη και διαφορο−
ποιημένη διδασκαλία με στόχο την ενεργοποίηση και 
συμμετοχή του μαθητή, ώστε ο μαθητής να μάθει να 
μαθαίνει.

β) Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, με 
στόχο τη συνολική αντίληψη του αντικειμένου και της 
πραγματικότητας.

γ) Η μικρότερη έμφαση στο περιεχόμενο και η μεγα−
λύτερη έμφαση στη διαδικασία, με στόχο την ανάπτυ−
ξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας και της 
κριτικής σκέψης.

δ) Η άσκηση των μαθητών στην παρατήρηση, περιγρα−
φή, ανάλυση και ερμηνεία ενός κοινωνικού−οικονομικού−
πολιτικού φαινομένου, θεσμού κ.τ.λ.

ε) Η μελέτη πηγών με στόχο την ενεργοποίηση του 
μαθητή και την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση 
της γνώσης.

στ) Τα παιχνίδια ρόλων και η δραματοποίηση. Κάποιοι 
μαθητές αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλους με στόχο να 
παρουσιάσουν μια κατάσταση της πραγματικής ζωής 
ενώπιον της τάξης. Η ανάληψη ρόλων είναι ένα θεατρικό 
παιχνίδι που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη δια−
προσωπικών δεξιοτήτων και στην δημιουργία πραγματι−
κών συναισθηματικών βιωμάτων, δηλαδή στην καλύτερη 
κατανόηση της πραγματικότητας.

ζ) Η οργάνωση επισκέψεων σε θεσμούς και χώρους 
εργασίας (Βουλή, Δημαρχείο, Επιχείρηση, Μ.Μ.Ε. κ.τ.λ.), 
για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον πραγματικό 
κόσμο, ώστε να ενημερωθούν και να κατανοήσουν την 
οργάνωση και τη λειτουργία τους.

η) Η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (πολιτικών, επι−
στημόνων, επιχειρηματιών κτ.λ.) και εκπροσώπων οργα−
νισμών, οργανώσεων και συλλόγων (ΟΗΕ, Διεθνής Αμνη−
στία, Ε.Ε. κ.τ.λ.) για ενημέρωση, ώστε να διευκολυνθεί 
το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

θ) Η συμμετοχή σε δραστηριότητες της τάξης, του 
σχολείου και της κοινότητας, για την απόκτηση εμπει−
ριών αλλά και κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης, 
καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
ατόμου προς την κοινωνία.

ι) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους 
μαθητές για διάφορα θέματα, όπως η δημιουργία ει−
κονικών επιχειρήσεων, ο έρανος αλληλεγγύης, η ανα−
κύκλωση, η δενδροφύτευση κ.τ.λ., ώστε οι μαθητές να 
αναπτύξουν αίσθηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, 
αίσθηση ταυτότητας και συλλογικότητας.

ια) Η έρευνα, με ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις κ.τ.λ., 
για τη διερεύνηση ενός ζητήματος τοπικού, εθνικού ή 
διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς και η εύρεση και δια−
τύπωση λύσεων για την αντιμετώπισή του. 

ιβ) Η διοργάνωση ομαδικών συζητήσεων, συζητήσεων 
στρογγυλής τράπεζας, για διάφορα επίκαιρα κοινωνι−
κά−πολιτικά−οικονομικά θέματα, που σχετίζονται με το 
περιεχόμενο του μαθήματος, με στόχο οι μαθητές να 
αποκτήσουν ικανότητες ομιλίας/έκφρασης, ακρόασης, 
διαλόγου, επιχειρηματολογίας, διαχείρισης και επίλυσης 
συγκρούσεων και ανάληψης ευθυνών.

ιγ) Η μελέτη περίπτωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν 
να μελετήσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής και 
να παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις γι’ αυτά. Η μελέ−
τη μιας περίπτωσης (π.χ. η διαδικασία της ψηφοφορίας, 
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το δικαίωμα της εργασίας, το επιχειρείν κ.τ.λ.), ώστε οι 
μαθητές να κατανοήσουν εν προκειμένω τη χρησιμότη−
τα και την κρισιμότητα της ψηφοφορίας, της εργασίας, 
του επιχειρείν.

ιδ) Οι προσομοιώσεις και τα παιχνίδια. Η προσομοίωση 
παρέχει στους μαθητές μια απλούστερη αναπαράσταση 
του πραγματικού ή του φανταστικού κόσμου. Αποτελεί 
έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την 
υποστήριξη της εννοιολογικής κατανόησης του πραγ−
ματικού κόσμου. Αν η μάθηση θεωρηθεί παιχνίδι, τότε 
γίνεται ευχάριστη και οι μαθητές μαθαίνουν παίζοντας, 
χωρίς άγχος και χωρίς κόπο.

ιε) Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Οι ομά−
δες συγκροτούνται από δύο ή περισσότερα μέλη (ο 
αριθμός των μελών εξαρτάται από το είδος εργασίας) 
και είναι σκόπιμο να έχουν μεικτή σύνθεση από άποψη 
γνώσεων, φύλου κ.τ.λ. Στις εργασίες αυτές, οι μαθητές 
έχουν τη δυνατότητα να συνεργασθούν και να αναζητή−
σουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, να συζητήσουν 
και να προτείνουν λύσεις και εν τέλει να συνθέσουν 
την εργασία τους και να την παρουσιάσουν στην τάξη 
ή στο σχολείο. Η τεχνική αυτή θεωρείται ζωτικής ση−
μασίας γιατί, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει συνεργασία 
και αλληλεγγύη, αυτονομία και υπευθυνότητα. Βέβαια, 
ο καθηγητής θα πρέπει να έχει προετοιμάσει τα θέμα−
τα των εργασιών σε συνεργασία με τους μαθητές και 
επιπλέον να τις παρακολουθεί κατά την εκτέλεσή τους. 

ιστ) Η πρακτική εξάσκηση. Η πρακτική εξάσκηση είναι 
μια μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα είτε στο 
εργαστήριο είτε στο φυσικό περιβάλλον. Χρησιμοποι−
είται περισσότερο στην τεχνική−επαγγελματική εκπαί−
δευση. Το όφελος από την τεχνική αυτή είναι μεγάλο 
γιατί οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη 
θεωρία, να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη.

ιζ) Η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας 
(αφήγηση, ερωτήσεις−απαντήσεις, διάλογος, χρήση σχο−
λικού εγχειριδίου και βοηθημάτων, εργασίες μαθητών 
κ.τ.λ.). Ειδικότερα:

− Η διάλεξη. Η διάλεξη χρησιμοποιείται συνήθως όταν 
το αντικείμενο διδασκαλίας περιέχει πολλές πληροφο−
ρίες και όταν ο αριθμός των μαθητών στην τάξη είναι 
μεγάλος. Η διάλεξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 
την εισαγωγή, το κυρίως θέμα και το συμπέρασμα. 

− Οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυξάνουν τη συμμετοχή 
των εκπαιδευόμενων. Χρησιμοποιούνται συνήθως για να 
ελεγχθεί η κατανόηση, να παρακινηθεί η κριτική σκέψη 
και η δημιουργικότητα, να συναχθούν συμπεράσματα, 
να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή να 
ενεργοποιηθεί η ερευνητική δραστηριότητα. Μπορεί να 
είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, ανάλογα με το στόχο 
και το περιεχόμενο της διδασκαλίας. 

− Ο διάλογος. Επισημαίνεται ότι διάλογος δεν είναι 
οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά απαιτεί μια δομημένη δι−
αδικασία εστιασμένη στους στόχους του αντικειμένου 
διδασκαλίας, γι’ αυτό και χρειάζεται προετοιμασία εκ 
μέρους του καθηγητή. Ο διάλογος γίνεται με βάση τον 
ορθό λόγο και με επιχειρήματα, τόσο για την υπεράσπι−

ση μιας άποψης ή πράξης, όσο και ως μέσο επίλυσης 
των διαφορών και των συγκρούσεων. Και βέβαια ενώ 
οι επιμέρους μονόλογοι είναι εύκολοι, ο διάλογος είναι 
δύσκολος γιατί απαιτεί κανόνες.

ιη) Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, κατά την οποία 
δίνεται έμφαση:

στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και 
εμπειριών των μαθητών,

στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της 
συμμετοχής,

στην καλλιέργεια κλίματος αναγνώρισης και αποδο−
χής, 

στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλλη−
λεπιδράσεων,

στη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της μά−
θησής τους.

στη διαμόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης 
και τη σύνδεσή τους με τα περιβάλλοντα ζωής.

ιθ) η συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα αλλά και η δημι−
ουργία σχολικού δικτύου με θέματα κοινωνικά, οικονο−
μικά, πολιτικά,

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν 
είναι περιοριστικές. Κάθε εκπαιδευτικός, σε κάθε δι−
δακτική ώρα, μπορεί να εφαρμόσει όποιες μεθόδους 
και τεχνικές κρίνει προσφορότερες, αρκεί να αφήσει 
τη φαντασία του ελεύθερη, έχοντας ως οδηγό τους 
στόχους του μαθήματος και την πρόοδο των μαθητών.

5. H αξιολόγηση του μαθητή
5.1 Σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή 
Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή είναι ένα 

σύνθετο φαινόμενο με πολλές διαστάσεις: θεωρητι−
κές, πρακτικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές. 
Έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο μαθητή, στο 
σχολείο, στην οικογένεια, στην κοινωνία, γι’ αυτό και 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Ως αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή νοείται η 
συστηματική, οργανωμένη και συνεχής διαδικασία ελέγ−
χου του βαθμού επίτευξης των στόχων του μαθήματος. 
Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία που αποβλέπει με 
συγκεκριμένα κριτήρια και με συγκεκριμένη μεθοδολο−
γία να προσδιορίσει συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα 
και αντικειμενικά το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

Η αξιολόγηση λοιπόν γίνεται χάριν και όχι εναντίον 
του μαθητή. Γίνεται για να βρεθούν οι αδυναμίες της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι αναπόσπαστο μέρος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί:
− Στη διερεύνηση της μαθησιακής πορείας των μα−

θητών σε όλα τα θέματα που προσφέρονται στο Α.Π.Σ.
− Στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών των 

μαθητών, με στόχο το σχεδιασμό κατάλληλων παρεμ−
βάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.

− Στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδι−
κασίας με την ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών 
και τη δημιουργία κινήτρων μάθησης.
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− Στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και της 
κριτικής σκέψης του μαθητή.

− Στην προώθηση των ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων 
και ενδιαφερόντων των μαθητών.

− Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτί−
μησης των μαθητών. 

− Στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης και 
στην ανάπτυξη της αίσθησης της απόκτησης υπευθυ−
νότητας όσον αφορά τη μόρφωσή του.

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του μαθητή πρέπει να 
είναι εξατομικευμένη και να αφορά το μαθητή συνολικά 
ως προσωπικότητα και όχι μόνο την επίδοσή του. 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός 
κατά την αξιολόγηση των μαθητών. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τη χαμηλή βαθμολογία, χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή, διότι η χαμηλή βαθμολογία εισπράττεται 
από το μαθητή και τους γονείς ως αποτυχία, προκαλεί 
συναισθήματα αβεβαιότητας και μειονεξίας και μπο−
ρεί να επιδράσει αρνητικά στην προσωπικότητά του. 
Το μεγάλο ποσοστό μαθητών με χαμηλή βαθμολογία 
οδηγεί σε αποτυχία, για την οποία δεν ευθύνονται μόνο 
οι μαθητές, αλλά και οι διδάσκοντες και όλο το εκπαι−
δευτικό σύστημα. 

Επισημαίνεται ότι, αν ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να 
είναι επιεικής μια φορά, χρειάζεται να είναι δίκαιος 
εκατόν μία φορές. Ο Καντ μας λέει πως ο μαθητής 
εξεγείρεται όταν ο εκπαιδευτικός κάνει διακρίσεις, όταν 
όλοι οι μαθητές δεν υπάγονται στον ίδιο κανόνα. Δεν 
χρειάζεται λοιπόν χαμηλή, αλλά ούτε και υψηλή βαθμο−
λογία. Χρειάζεται δίκαιη βαθμολογία. Μια τέτοια βαθμο−
λογία πρέπει να έχει περίπου την κανονική κατανομή, 
σύμφωνα με την καμπύλη Gauss.

5.2 Ο τρόπος/ οι τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή
Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει τη μέτρηση πολλών 

χαρακτηριστικών του μαθητή, ώστε να συμπληρωθεί η 
συνολική εικόνα του. Συμπεριλαμβάνει την επίδοση, τη 
συνεργασία με άλλους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, 
τη συμμετοχή στην τάξη και στη σχολική ζωή κ.τ.λ. 

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών εξαρτάται από 
τους στόχους και το περιεχόμενο του εξεταζόμενου 
γνωστικού αντικειμένου. Γενικά, μπορούν να χρησιμο−
ποιηθούν τόσο οι παραδοσιακοί όσο και οι σύγχρονοι 
τρόποι αξιολόγησης.

Για να διαπιστωθεί ο βαθμός και η έκταση, τόσο της 
επίτευξης των διδακτικών στόχων όσο και της συμμετο−
χής και της δραστηριοποίησης των μαθητών, υπάρχουν 
ποικίλες τεχνικές. Ενδεικτικά αναφέρονται:

α. Η προφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως με ερωτή−
σεις που απαιτούν σύντομη (όχι μονολεκτική) ή ελεύ−
θερη απάντηση.

β. Η γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις 
πρέπει να είναι ιεραρχημένες ως προς το βαθμό δυσκο−
λίας και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών 
κάθε σχολείου. Πάντως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 
ποικιλία ερωτήσεων, όπως: 

− Ελεύθερης ανάπτυξης, 
− Επιλογής σωστού − λάθους,
− Πολλαπλής επιλογής, 
− Σύντομης απάντησης, 
− Ερμηνείας γραφικών παραστάσεων κ.τ.λ. 
γ. Η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα. Συμμετοχή 

του μαθητή τόσο κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, 
όσο και στις δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο 
του μαθήματος. Επιπλέον, η ικανότητα του μαθητή για 
επικοινωνία και συνεργασία στην τάξη (συμμετοχή στη 
συζήτηση, κανόνες διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και 
έκφραση συναισθημάτων και εμπειριών, διαπραγματευ−
τική ικανότητα κ.ά.).

δ. Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες. Δίνονται ερ−
γασίες είτε ατομικές είτε ομαδικές για διάφορα, συνή−
θως επίκαιρα, κοινωνικά−πολιτικά−οικονομικά ζητήματα.

ε. Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Εργασίες 
για τη διαπίστωση της δημιουργικής και κριτικής ικανό−
τητας των μαθητών (αναζήτηση και επιλογή πληροφο−
ριών, χρήση ποικίλων πηγών, πρωτότυπη σύλληψη και 
παρουσίαση εργασιών κτλ). Η βαθμολογία των εργασιών 
μπορεί να γίνεται είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από 
την ομάδα, συνολικά ή από κάθε μέλος της και είναι 
ανάλογη με την ποιότητα της εργασίας, λαμβάνοντας 
υπόψη την πρωτοτυπία, την δημιουργική φαντασία, την 
αναλυτική και συνθετική ικανότητα, την δυσκολία, καθώς 
και τον τρόπο παρουσίασης.

στ. Το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του μαθητή. 
Το εν λόγω ενδιαφέρον αναφέρεται σε ζητήματα του 
σχολείου (ανάληψη εργασιών, οργάνωση επισκέψεων 
και εκδηλώσεων κ.τ.λ.), αλλά και γενικότερα σε κοινω−
νικά−πολιτικά−οικονομικά ζητήματα.

ζ. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Ζητείται από τον 
μαθητή να αξιολογήσει τη συμμετοχή του στο μάθημα, 
τις εργασίες του, την προφορική ή γραπτή εξέτασή 
του κ.τ.λ., με τρόπο αντικειμενικό, χωρίς υποεκτίμηση 
ή υπερεκτίμηση.

η. Το Ατομικό Δελτίο Εργασιών και ο φάκελος του 
μαθητή. Περιλαμβάνει τις εργασίες και τις δραστηριό−
τητες του μαθητή.

Εν κατακλείδι, η αξιολόγηση αφορά τη γνωστική και 
συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή. Αναφέρεται 
στις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που 
απέκτησε ο μαθητής. Ο εκπαιδευτικός, εκτός από την 
«Αριθμητική βαθμολογία», είναι χρήσιμο να συντάσσει 
για κάθε μαθητή και μια «Ποιοτική έκθεση» με βαθμο−
λογία ως εξής: άριστα, πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά.

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι 
απαραίτητη. Γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές (αυτοαξιολόγηση) για να διαπιστωθεί αν επε−
τεύχθησαν οι στόχοι του μαθήματος, δηλαδή αν οι εκ−
παιδευτικοί πραγματοποίησαν αποτελεσματικά το έργο 
τους κι αν οι μαθητές έμαθαν αυτά που προβλέπονται 
από το Α.Π.Σ. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14037

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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