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• Σκοπός Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης

• Σκοπός Νηπιαγωγείου

• Σκοπός Δημοτικού Σχολείου

• Σκοπός Γυμνασίου

• Σκοπός Λυκείου

• Σύλλογος Διδασκόντων

• Θέματα λειτουργίας, υπηρεσιακής κατάστασης,

• Υπηρεσιακά συμβούλια, υπηρεσιακές μεταβολές

Σύνταγμα-Νόμος 1566/1985 

(κωδικοποιημένος)

https://drive.google.com/file/d/1W0KBSJHSAuB6u2M8LbGLunOBmVG5qfG5/view?usp=sharing


Νόμος 1566/1985

Αναλυτικά προγράμματα
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα





Νόμος 1566/1985



“Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση” • 
Ανοικτή Βιβλιοθήκη (openbook.gr)

https://www.openbook.gr/vasikes-ikanotites-gia-ti-dia-viou-mathisi/




Ο Ψηφιακός Γραμματισμός (Digital Literacy). 

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο σύνολο των ικανοτήτων (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις 
και αξίες) που αφορούν τις ΤΠΕ και τις χρήσεις τους. Ο Ψηφιακός Γραμματισμός συνιστά 
πλέον εγγενές τμήμα των ΠΣ όλων των γνωστικών αντικειμένων, στις περισσότερες χώρες του 
κόσμου, από τα πρώτα στάδια του σχολείου. Αφορά όλο το εύρος εκείνων των ικανοτήτων που 
πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές/-τριες και σχετίζονται με τη χρήση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για: 
α) την αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και διαχείριση πληροφορίας από ποικίλα μέσα και πηγές, 

β) τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και νέων πληροφοριών και 

γ) την επικοινωνία και τη διαμοίραση πληροφοριών με άλλους με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων 
και την επίλυση προβλημάτων

Στα σύγχρονα ΠΣ, συμπληρωματική, ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό, έννοια είναι αυτή του 
Πληροφορικού Γραμματισμού (Computer Science Literacy ή Computing Literacy), που 
αφορά τη σε βάθος οικοδόμηση γνώσεων για βασικές έννοιες της Πληροφορικής και τον τρόπο 
λειτουργίας της υπολογιστικής τεχνολογίας (παραγωγή ψηφιακού υλικού, προγραμματισμός, 
ρομποτική). 

Στα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών ο Ψηφιακός και ο Πληροφορικός Γραμματισμός θεωρούνται 
πλέον γνωστικά-μαθησιακά αντικείμενα αντίστοιχης σπουδαιότητας με τον Γλωσσικό Γραμματισμό, 
τον Μαθηματικό Γραμματισμό και τον Επιστημονικό Γραμματισμό. 

Ψηφιακός Γραμματισμός-Πληροφορικός Γραμματισμός



• Κριτική σκέψη, συνεργασία, ικανότητες 21ου αι.

• Ξένες γλώσσες

• Προγραμματισμός

• Χειροτεχνικές ικανότητες

• Επιχειρηματικότητα, Χρηματοοικονομικά

• Πολιτειότητα (σε σχέση με τα μεγάλα 
προβλήματα της εποχής)

Νέες παιδαγωγικές απαιτήσεις



• Γιατί να διδάσκουμε πληροφορική

▫ Επιστημολογική και παιδαγωγική τεκμηρίωση

• Τι να διδάσκουμε

▫ Θεματικά πεδία –άξονες

• Πως να διδάσκουμε

▫ Γενικές αρχές διδακτικής, Ειδική Διδακτική, 
Στρατηγικές

 Δραστηριότητες βιωματικές, διασκεδαστικές, να 
έχουν νόημα για τα παιδιά

Αναλυτικά προγράμματα-οδηγίες



• Η κεντρική σελίδα για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
https://dschool.edu.gr/

• Στην ιστοσελίδα http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcourses.jsp
μπορείτε να βρείτε τα σχολικά εγχειρίδια και τα προγράμματα 
σπουδών για τα μαθήματα Πληροφορικής σε Δημοτικό (δεν υπάρχει 
βιβλίο), Γυμνάσιο, Λύκειο, και ΕΠΑΛ 

Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές 
υπηρεσίες για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Το με αριθμό 90205/A6/1-6-2018 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. καταγράφει τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2022 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Νέα Προγράμματα Σπουδών - Αρχική σελίδα - Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (iep.edu.gr)

https://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v2/allcourses.jsp
https://dschool.edu.gr/dschool2-project/wp-content/uploads/2018/06/90205A6.pdf
http://iep.edu.gr/el/nea-programmata-spoudon-arxiki-selida




• Θετικό κλίμα στη σχολική τάξη-Χαρά

• Σχέσεις με μαθητές/τριες

• Σχέσεις με σύλλογο

• Διεύθυνση

• Γονείς

• Χώρος του σχολείου

• Εργαστήριο πληροφορικής



• Μικρός οδηγός για εκπαιδευτικούς πληροφορικής 2021-
2022

• https://blogs.sch.gr/konzervas

• https://blogs.sch.gr/konzervas/archives/265
Οδηγίες για τη διδασκαλία στο Δημοτικό
Πληροφορική στο Δημοτικό
Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα 
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(Τ.Π.Ε.)» του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2021-
2022

https://blogs.sch.gr/konzervas
https://blogs.sch.gr/konzervas/archives/265
https://drive.google.com/file/d/1XT1LKEs5iNDgQKzWLYtpyGtNo2N4sKY3/view?usp=sharing


• Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης 2020-2021
• 1 ώρα ανά τάξη
•Οι ΤΠΕ ως μαθησιακό-γνωστικό εργαλείο (cognitive tool) 
•Οι ΤΠΕ ως μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
•Οι ΤΠΕ ως τεχνολογικό εργαλείο
•Οι ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο

•Ευελιξία
•Ισορροπία



• Πληροφορικός Γραμματισμός: Αφορά τη μάθηση στοιχείων και 
θεμελιωδών αρχών, μεθόδων και πρακτικών της Πληροφορικής για την 
κατανόηση σε βάθος της τεχνολογίας, ώστε οι μαθητές/-τριες να 
μπορούν να είναι συμμέτοχοι/-ες στην εξέλιξή της και στη δημιουργία 
εφαρμογών και καινοτομιών. 

• Ψηφιακός Γραμματισμός: Αφορά τη γενική χρήση των υπολογιστών 
και των συναφών ψηφιακών συσκευών, τη χρήση εφαρμογών 
λογισμικού συστήματος (Λειτουργικό σύστημα) και γενικής χρήσης
(Λογισμικό παραγωγικότητας) καθώς και την αξιοποίηση εφαρμογών 
του Διαδικτύου για επικοινωνία, συνεργασία, αναζήτηση, αξιολόγηση, 
δημιουργία και δημοσίευση πληροφοριών και ψηφιακού 
περιεχομένου. 

• Γραμματισμός στη μαθησιακή τεχνολογία: Αφορά την ικανότητα διά 
βίου μάθησης με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και την 
αξιοποίησή τους σε όλα τα μαθήματα ως γνωστικό εργαλείο και 
εποπτικό μέσο. 

• Ψηφιακή Πολιτειότητα: Αφορά την καλλιεργημένη-πολιτισμένη, 
υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών γενικά και 
του Διαδικτύου, τη δεοντολογική και ηθική χρήση του, ικανότητα 
συμμετοχής στα κοινά…….



Παλιό ΠΣ - Άξονες Νέο ΠΣ - Άξονες





Δημοτικό ΝΕΟ ΠΣ 



• η αξιολόγηση της ανάπτυξης των μαθητών και μαθητριών στις 
ΤΠΕ δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση συμβατικών 
τεστ ή διαγωνισμάτων με χαρτί και μολύβι. 
•Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε διαμορφωτικού τύπου 
αξιολόγηση των μαθητών, 
•η οποία βασίζεται στην αποτύπωση της καθημερινής 
εργασίας τους στη σχολική τάξη.
•Οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν ποικίλα εργαλεία ΤΠΕ 
και δημιουργούν ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα με στόχο την 
επίλυση των προβλημάτων από τη σχολική και
•κοινωνική ζωή
•Τα έργα κάθε μαθητή/μαθήτριας αποθηκεύονται και 
διατηρούνται σε ηλεκτρονικό φάκελο (e-portfolio).
•Επικοινωνία των έργων «προς την κοινωνία».



• Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
• πλατφόρμα artsteps

https://digifest-syr.blogspot.com/
https://www.artsteps.com/view/60611343e598ce08c34eccfa






Επιμόρφωση: https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510

εγκύκλιος

https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510
https://drive.google.com/file/d/11pi69q2kfFITUL8jb04eLCzVR25ao9d1/view?usp=sharing


▪ΦΕΚ 2450, τεύχος Β’, 19.6.2020
▪Οδηγίες ΙΕΠ Ημερήσια Γυμνάσια
▪Οδηγίες ΙΕΠ Εσπερινά Γυμνάσια

https://drive.google.com/file/d/1VV6PVY-iArd0423gPwiBuNtkaVCwiKjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1STTPWAsTfic03sh4Gxk4KurNzmcK8N_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMFrhrdLC_KHFB3_Qreb4iQK_7AaMrE5/view?usp=sharing


▪Οδηγίες ΙΕΠ Ημερήσια Γυμνάσια
▪Οδηγίες ΙΕΠ Εσπερινά Γυμνάσια

Πληροφοριακός γραμματισμός

Τεχνολογική: Περιλαμβάνει τεχνικές γνώσεις για θεμελιώδεις έννοιες Πληροφορικής (π.χ.

υλικό, λογισμικό, δίκτυα, στοιχεία ψηφιακής τεχνολογίας) και ικανότητες χρήσης βασικών
περιβαλλόντων των Τ.Π.Ε. (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό
παρουσιάσεων, υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.).

Γνωστική: Περιγράφει τις θεμελιώδεις δεξιότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλεία

έρευνας, δημιουργίας, επικοινωνίας και μάθησης στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων του
Προγράμματος Σπουδών αλλά και της καθημερινής σχολικής ζωής των μαθητών.

Επίλυση προβλήματος (problem solving): Αφορά την εφαρμογή και ολοκλήρωση των

τεχνικών και γνωστικών δεξιοτήτων του πληροφορικού γραμματισμού με στόχο την επίλυση
προβλημάτων και την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης

Κοινωνικές δεξιότητες: Οι μαθητές ως ψηφιακοί ιθαγενείς (digital natives) θα πρέπει επίσης

να αναπτύξουν εκείνες τις κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες που διαμορφώνουν τη
σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα και την ταυτότητα του ηλεκτρονικού πολίτη (e-citizenship). Η
διάσταση αυτή αφορά σε ζητήματα πληροφορικής ηθικής και δεοντολογίας, σε κώδικες
διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές, στην ικανότητα του κριτικού
αναγνώστη και δημιουργού πολυτροπικού κειμένου, σε ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας,
προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.).

https://drive.google.com/file/d/1STTPWAsTfic03sh4Gxk4KurNzmcK8N_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMFrhrdLC_KHFB3_Qreb4iQK_7AaMrE5/view?usp=sharing


•διαγνωστικές δραστηριότητες 
•διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδακτική, Ομάδες Εργασίας, Βιωματική μάθηση,
Σχέδια Εργασίας/Έρευνας (Project).

•Οι θεματικές ενότητες δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν σειριακά. 
•Η προτεινόμενη κατανομή του διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. 
•Σπειροειδής προσέγγιση (επανερχόμαστε σε βασικές ενότητες στα πλαίσια project).
•Βασική τεχνική διδασκαλίας κυρίως στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καθίστανται τα 
σχέδια εργασίας/έρευνας (projects). 
•Τα σχέδια εργασίας/έρευνας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να συνδυάσουν τη διδασκαλία 
πολλών θεματικών ενοτήτων της Πληροφορικής μαζί, αλλά και να αξιοποιήσουν διαθεματικές και 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
•Unplugged δραστηριότητες, π.χ. BEBRAS
•Στις περιπτώσεις που προτείνονται βιντεομαθήματα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
αντεστραμμένη διδασκαλία και παιδαγωγική (flipped classroom) προκειμένου να
αξιοποιηθεί κατάλληλα ο περιορισμένος διδακτικός χρόνος στην τάξη. 
•Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό και Υλικό.



Αξιολόγηση μαθητών
Γυμνάσια-Αξιολόγηση μαθητών
•Αριθμός ΦΕΚ 211 τ.Α 11 Νοεμβρίου 2016 (ΠΔ 126). Μερικά άρθρα έχουν αντικατασταθεί 
από το επόμενο ΦΕΚ:
•Αριθμός ΦΕΚ 111 τ.Α 12 Ιουνίου 2020, άρθρο 4 (Νόμος 4692/2020)
•Αριθμός ΦΕΚ 136 τα. Α , 3 Αυγούστου 2021, άρθρο 86 (Νόμος 4823/2021)

•Συνθετικές εργασίες στο Γυμνάσιο

https://drive.google.com/file/d/1720iJ4B_vqj-tQM5esxIcUpWEffpiga9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n0kKKmJySwlI5VEZXAvtJoid4YSD6eah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahv5yc300Y0NVPQ_J0VtGWI7eB3PWw70/view?usp=sharing


Αλλαγές στην αξιολόγηση Γυμνασίου- Νόμος 4823/2021)
1. Το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211), περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου, 

αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3 Διαδικασία αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:
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.,

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).
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.

3. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄(πληροφορική)  των περ. α’ και β’, αντίστοιχα, της παρ. 1 
του άρθρου 2 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 που προβλέπονται στην περ. 
δ’ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν διενεργείται καμία 
τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

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.».

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=126/2016


ΝΕΟ ΠΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ







Υπεύθυνος εργαστηρίου 

πληροφορικής

• Επιλογή και τις αρμοδιότητες του/της 
Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. των Γυμνασίων και ΓΕ.Λ. κατά 
το σχολικό έτος 2020-2021

• Εφημερίες

• Ανάθεση εξωδιδακτικών σε υπεύθυνους 
εργαστηρίου

• Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων 
Πληροφορικής Δημοτικό

• Εργαστήρια δεξιοτήτων

https://drive.google.com/file/d/1uQjwsHHjnC2x064wF3WxDHNJImOGWUnr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tsHQNbLk_JMAcnxrx3OLcOwQp4vLZrVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tKlxDy3MidCuifYhfiYd_jJGyn9TZE6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1drxQiDGzjtfUi0MruwA5-ZXV7bMbWSbu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11pi69q2kfFITUL8jb04eLCzVR25ao9d1/view?usp=sharing


Οδηγίες για τη διδασκαλία στο Λύκειο

Πληροφορική στην Α’ και Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου

• Α’ ΓΕΛ «Εφαρμογές Πληροφορικής» (εργαστηριακό χαρακτήρα)
▫ Βοήθημα για διδασκαλία AppInventor από ΣΕΠ Χίου

• Β’ ΓΕΛ  «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης Η/Υ»
•
• Πληροφορική: Μάθημα Πανελλαδικών Εξετάσεων
• Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα παρακάτω αρχεία
• Διαχείριση ύλης για το μάθημα της Πληροφορικής (δεν λέγεται πλέον ΑΕΠΠ)  Γ’ Λυκείου
• Τρόπος εξέτασης πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων
• Σειρά διδασκαλίας της ύλης

• Για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα «Πληροφορική» των πανελλαδικών 
εξετάσεων συνίσταται η παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης-ενημέρωσης που 
διοργάνωσε το ΙΕΠ την 4η Ιουλίου 2019 https://diavlos.grnet.gr/room/1604?eventid=6525
(για πληροφορική από το 1:35:20 και μετά)

https://drive.google.com/file/d/18RoqRrehKhbWURPnDXzYEoEjgv_Xryfn/view?usp=sharing
https://www.sepchiou.gr/appinvcodeclub/
https://drive.google.com/file/d/1iu6rQH4dd-hUacNZ1NS-ExhSzjS54-qT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fnvHfb7nWnzH3Qww8x3-gp_gsk5YP9K-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gX9uSCRMkP1o40UFwHsUls28yAYEwQtV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uHU2_OUn68ef4BHljlF64_4srzIS2k-k/view?usp=sharing
https://diavlos.grnet.gr/room/1604?eventid=6525


ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ-Αξιολόγηση μαθητών

• Αριθμός ΦΕΚ 4177 Β 28.9.2020 125708/Δ2 
(ιδιαίτερα σελ. 1 και σελ. 13κε)

• Αριθμός ΦΕΚ 70. τ. Α 7 Μαΐου 2019 νόμος 
4610/2019 κεφ. Β σελίδες 91-99 με πολλές 
αλλαγές από τον νόμο 4692/2020 ΦΕΚ 111 Α 
12.6.2020 ιδιαίτερα άρθρο 6 και 8

• Νόμος 4823/2021 άρθρο 103

https://drive.google.com/file/d/1TTa1I1dn1tB7AI9AuvMJ300XzbdzCOO1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nzd7L7tR2OwaDYhAfxc5_8s7rBq4DzUf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cb99zGIU4LfFoQ1nArzbYvIbRSgaQPDK/view?usp=sharing


Νόμος 4823/2021 άρθρο 103

2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), περί της αξιολόγησης 
της επίδοσης των μαθητών του Γενικού Λυκείου, τροποποιούνται και το άρθρο 
103 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 103 Προφορική βαθμολογία τετραμήνων
1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:
α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,
β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,
γ) την επίδοσή του στις 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),

δ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,
ε) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.
Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.
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.

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4610/2019


Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα και 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.
Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο 
(2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και 
μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο 
οποίο δεν διενεργείται τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν 
πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο 
τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες δύνανται σε 
κάθε τετράμηνο να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης 
επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. γ’ του πρώτου εδαφίου.
2. Αν λείπουν στοιχεία της παρ. 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη 
συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
3. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν 
κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή 
στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.
4. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους 
μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
5. Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου 
ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.
6.  ……συνεχίζεται



3. Η εξέταση στο μάθημα Πληροφορική της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών 
Οικονομίας και Πληροφορικής στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου περιλαμβάνει τέσσερα (4) θέματα που περιέχουν θεωρία και ασκήσεις ή προβλήματα 
και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις 
διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική 
ικανότητα των μαθητών/-τριών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την 
αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους 
με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο. β) Τα θέματα ασκήσεων ή 
προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της μαθητή/- ήτριας να 
χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. Η 
βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) 
θέματα. Ειδικότερα, το πρώτο θέμα είναι θεωρίας. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από το 
πρώτο μέρος, που είναι θεωρίας και βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, και 
από το δεύτερο μέρος που, όπως και το τρίτο και το τέταρτο θέμα, είναι ασκήσεις ή 
προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του. Στο 
μάθημα της Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και 
Πληροφορικής της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το δεύτερο και το 
τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης 
Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους/ τις διδάσκοντες/-ουσες το 
μάθημα (ΦΕΚ 4678 Β 5.9.2022)

Προσοχή: ενδοσχολικές Γ’ Λυκείου ΓΕΛ

https://drive.google.com/file/d/1QS2muA7bcAneSE_G8W-v3Xx8TmMIkr_3/view?usp=sharing


Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ

https://drive.google.com/file/d/1CGqL0axXE_DHrp-FSSKfD8xAXHMCsMi1/view?usp=sharing


Οδηγίες για τη διδασκαλία ΕΠΑΛ

• Ενιαίο αρχείο για μαθήματα Πληροφορικής Γενικής 
Παιδείας Α’, Β’, Γ’ ΕΠΑΛ
▫ (Ημερήσια, Εσπερινά) Α’ ΕΠΑΛ Πληροφορική, 

Γενικής Παιδείας
▫ Β’ ΕΠΑΛ Εισαγωγή στις αρχές της Επιστήμης των 

Η/Υ, Γενικής Παιδείας
▫ Γ’ Εισαγωγή στις αρχές των Η/Υ, Γενικής Παιδείας

• Β΄ ΕΠΑΛ Τομέας Πληροφορικής και Γ’ ΕΠΑΛ 
μαθήματα ειδικότητας Πληροφορικής 
(Ημερήσια, Εσπερινά)

• Ύλη και οδηγίες για τα μαθήματα Τομέα και 
ειδικότητας Πληροφορικής Β’ και Γ’ ΕΠΑΛ

https://drive.google.com/file/d/1tPM6M7-5PEt5dbrdX362-89VT3Zg3JgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11zykvhvEzju1h_Gr2zTK4hS5Smi7ZF_t/view?usp=sharing


Αξιολόγηση μαθημάτων ΕΠΑΛ

• ΕΠΑΛ-Αξιολόγηση μαθητών

• Αριθμός ΦΕΚ 1675 τ. Β 14 Μαΐου 2019

• Αριθμός ΦΕΚ 70. τ. Α 7 Μαΐου 2019 κεφ. Β 
σελίδες 99-117

• Νόμος 4823/2021, άρθρο 86, παρ. 3,4

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%91_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B19.pdf
http://4lyk-dramas.dra.sch.gr/attachments/article/998/N%204610_2019_%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%91%2070_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf


Αλλαγές 

• Σύμβουλος σχολικής ζωής
• Κανονισμός σχολείου
• Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
• Εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας
• Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
• Λειτουργία Εκπαιδευτικών ομίλων - Υπεύθυνοι
• Ενδοσχολικοί συντονιστές (συντονιστές τάξεων ή 

συντονιστές γνωστικών πεδίων)
• Παιδαγωγικός σύμβουλος – μέντορας
• Υπεύθυνος διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα ΕΠΑΛ
• Αλλαγές στη σύνθεση του σχολικού συμβουλίου
• Τράπεζα θεμάτων 



Μερικές προτάσεις

• Σχολικό κλίμα

• Ενθαρρύνουμε συζητήσεις παρεμβάσεις δράσεις

• Συζήτηση με μαθητές

• Αλληλεγγύη με τους συναδέλφους Βοηθάμε και 
βοηθιόμαστε!!! 

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LBnjWK7RxInXkX6ij5wN4P1e-bYN32tyHDjcUkADaXs/edit?usp=sharing


Βιβλιογραφία

• Σημειώσεις διδακτικής της Πληροφορικής από το αποθετήριο Κάλλιπος, ελληνικά 
ακαδημαϊκά συγγράμματα με ελεύθερη πρόσβαση σύνδεσμος

• Ενδεικτικά: Διδακτική της Πληροφορικής, Γεώργιος Στυλιαράς, Βικτωρία Δήμου

https://repository.kallipos.gr/simple-search?query=%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/722


unplugged δραστηριότητες 

• Bebras www.bebras.org, www.bebras.gr Βιβλία 
λύσεων στα ελληνικά 2018-2019 2019-2020

• https://csunplugged.org/en/
https://classic.csunplugged.org/activities/ με 
πολλές δραστηριότητες μεταφρασμένες στα 
ελληνικά

• https://codeweek.eu/
• http://www.allyouneediscode.eu/el
• https://www.barefootcomputing.org/
• https://www.computingatschool.org.uk/
• https://code.org/
• https://codeclub.org/en/

http://www.bebras.org/
http://www.bebras.gr/
https://drive.google.com/file/d/1hjMoxxoFnP66VjRrvPPZu6LAE1uEpJvH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12jYFkr-TcZh33mvNFzbR4y1_Hgzy2-ss/view?usp=sharing
https://csunplugged.org/en/
https://classic.csunplugged.org/activities/
https://codeweek.eu/
http://www.allyouneediscode.eu/el
https://www.barefootcomputing.org/
https://www.computingatschool.org.uk/
https://code.org/
https://codeclub.org/en/

