
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΠΕ02 

Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810 246400-246860 
Κιν. 6973735494 
Fax: 2810222076  
Ε-mail: pekeskritis@sch.gr   
E-mail προσωπ.: stergianizaneka@gmail.com  
Ιστότοπος: http://www.pdekritis.gr/pekes/  
Ιστότοπος προσωπ.: https://szaneka.academia.edu/ 
Ιστότοπος συνεργ.: https://tpe-filologika.blogspot.com/ 

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ηράκλειο, 13-09-2022 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/1333 
 
ΠΡΟΣ: 1. τους/τις Διευθυντές/-τριες και 
τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των 
ειδικοτήτων των Σχολείων της παιδαγωγικής 
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ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ: Η Αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και 

στα ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2022-2023. Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης 
 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

Σας γνωστοποιώ τις αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου, 
Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, σύμφωνα με το 
άρθρο  86 του νόμου υπ’ αριθ. 4823/ΦΕΚ 136Α/3-08-2021: 
https://drive.google.com/file/d/12PIqxSs7BEnOMhlvI9jtg17UId41UX3U/view?usp=sharing 

 
 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και 
για την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα 
στοιχεία/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 προβλη ματος, τις επικοινωνιακε ς δεξιο τητες, την κριτικη ́  
σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ., 
β) οι εργασίες που εκτελει ́ ο μαθητής στο πλαι σιο της καθημερινη ς μαθησιακη ς διαδικασι ας 
στο σχολει ο η  στο σπι τι, ατομικα ́  η  ομαδικα ́ , 
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γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, και οι διαθεματικές 
εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, 
 
δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση 
και υποβολη ́ /παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής 
δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων 
εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μια (1) διδακτικη ́  ώρα και είναι: 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης 
η  

β) μη προειδοποιημε νες, αν καλυ πτουν την υ λη που διδα χθηκε στο αμε σως 
προηγου μενο μα θημα. Δεν επιτρε πεται να πραγματοποιου νται περισσο τερες απο ́  μια 
ωριαι α γραπτη ́  δοκιμασι α κατα ́  τη δια ρκεια του ημερη σιου διδακτικου ́  προγρα μματος 
και περισσο τερες απο ́  τρεις (3) κατα ́  τη δια ρκεια του εβδομαδιαι ου διδακτικου ́  
προγράμματος. 

Επισήμανσεις όσον αφορά τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης: 

 Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ 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 (επομένως 2 υποχρεωτικές 
τετραμηνιαίες δοκιμασίες τον χρόνο), 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 άρ-θρου 2 δεν 
διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. 

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και 
περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού 
προγράμματος. 

 Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, 
φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 
 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 
 Οι ολιγο λεπτες δοκιμασι ες πραγματοποιου νται με η  χωρι ς προειδοποι ηση των 

μαθητω ν με τη μορφη ́  συντο μων, ποικι λων και κατα λληλων γραπτω ν ερωτη σεων. Ο 
αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασίων που πραγματοποιούνται σε 
κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος. 
 

Ας προσέξουμε και τα ακόλουθα σημεία: 

 Αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία/κριτήρια αξιολόγησης ο προφορικός 
βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων 
στοιχείων. 

 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. 

 
 



Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και 
για την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα 
στοιχεία/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 εκπαιδευτικο ς σχηματι ζει εικο να για τις γνω σεις, την κατανο ηση εννοιω ν και 
φαινομε νων, τις δεξιο τητες επι λυσης προβλη ματος, τις επικοινωνιακε ς δεξιο τητες, την κριτικη ́  
σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ., 

β) οι εργασίες που εκτελει ́ ο μαθητη ς στο πλαι σιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας 
στο σχολει ο η  στο σπι τι, ατομικα  η  ομαδικα , 

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, και οι διαθεματικές 
εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, 

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

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μια (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.  

Επισημάνσεις όσον αφορά τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης 

 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 

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και 
περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού 
προγράμματος. 

 Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, 
φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες 
πραγματοποιου νται με η  χωρι ς προειδοποι ηση των μαθητω ν με τη μορφη ́  συντο μων, ποικι λων 
και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων 
δοκιμασίων που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του 
διδάσκοντος. 

 



Ας προσέξουμε και τα ακόλουθα σημεία: 

 Αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία (βλ. παραπάνω παραγράφους α-ε) ο 
προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των 
υπαρχόντων στοιχείων. 

 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. 

 
 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και 
για την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα 
στοιχεία/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 σχηματι ζει εικο να για τις γνω σεις, την κατανο ηση εννοιω ν και 
φαινομε νων, τις δεξιο τητες επι λυσης προβλη ματος, τις επικοινωνιακε ς δεξιο τητες, την κριτικη ́  
σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ., 
β) οι εργασίες που εκτελει ́ ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακη ς διαδικασι ας 
στο σχολει ο η  στο σπι τι, ατομικα ́  η  ομαδικα ́ , 
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, και οι διαθεματικές 
εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, 
 
δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση 
και υποβολη ́ /παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής 
δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων 
εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μια (1) διδακτικη ́  ωχρά και είναι: 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης 
η  

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

 
Επισήμανσεις όσον αφορά τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης: 

 Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του Α’ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά 
μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Αν υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η 
εν λόγω υποχρεωτική τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης που αφορά στα γραπτώς 
εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β’ τετράμηνο. 

 Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα», όπως ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 117, εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού, «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική 
Αγωγή», διενεργείται υποχρεωτικά σε κάθε τετράμηνο, από μία γραπτή ή 
προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός 
αυτών, όπως αναλυτικά και ανά μάθημα καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3 του 
άρθρου 121. 

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και 



περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού 
προγράμματος. 

 Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, 
φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 
 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 
 Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιου νται με η  χωρι ς προειδοποι ηση των 

μαθητω ν με τη μορφη ́  συντο μων, ποικι λων και κατα λληλων γραπτω ν ερωτη σεων. Ο 
αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασίων που πραγματοποιούνται σε 
κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος. 
 

Ας προσέξουμε και τα ακόλουθα σημεία: 

 Αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία/κριτήρια αξιολόγησης ο προφορικός 
βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων 
στοιχείων. 

 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. 

Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4610/2019, περί της αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και των μαθητευόμενων του 
«Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», τροποποιείται, ώστε κατά την 
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών οι εκπαιδευτικοί να συνεκτιμούν και τις 
τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, και το άρθρο 121 διαμορφώνεται ως εξής: 

 
Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 

 Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα 
μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 117 
έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις 
προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός 
συνεκτιμά: 

α) τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα, 
γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο, 
δ) την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες και τις 
τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης του άρθρου 120, 
ε) τις προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και 
στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός 
τηρείται. 

 Αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο Π.Β.Τ. διαμορφώνεται από τη 
συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. 

 Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στις ενδιάμεσες γραπτές, 
πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, τα θέματα 
διατυπώνονται με τρόπο, ώστε να μπορούν να απαντηθούν στον χρόνο που οι 
μαθητές έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελεγχθούν παράμετροι, όπως: 

α) η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών, 
β) η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων, 
γ) η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης, 
δ) η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των 
θεωρητικών γνώσεων, 



ε) η αξιολόγηση δεδομένων, 
στ) η συνδυαστική σκέψη και 
ζ) η ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που απέκτησαν, κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων, για τη διεξαγωγή ή την 
παραγωγή συμπερασμάτων. 
 

 Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής 
δοκιμασίας είναι δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί 
να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης 
απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και 
διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχονται κατά κύριο 
λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής 
ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των 
μαθητών. 

 
 Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη 

διάρκεια των τετραμήνων, εκτός των ενδιάμεσων προφορικών και πρακτικών 
δοκιμασιών και των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας, διενεργούνται 
και τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των οποίων 
αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των 
μαθητών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι 
τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή γραπτών 
ωριαίων δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα, ατομικών ή ομαδικών συνθετικών ή 
διαθεματικών δημιουργικών εργασιών ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των 
σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης. Κατά τη διάρκεια του 
ημερησίου διδακτικού προγράμματος δεν επιτρέπεται να διεξάγονται 
περισσότερες από μία (1) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης για το ίδιο 
Τμήμα και κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος δεν 
επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από τρεις (3) αντίστοιχες δοκιμασίες. 

 
 

 

 
Σχεδιάγραμμα της Ευαγγελίας Χίντζιου 



 
 
 

 
Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση, 

που προτείνει τη μεταφορά της διάλεξης σε χρόνο πριν την έναρξη του μαθήματος (μέσα από 
την παρακολούθηση αποσπασμάτων βίντεο ή άλλου εκπαιδευτικού υλικού) και την 
αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου στην αίθουσα διδασκαλίας για τη διεξαγωγή 
μαθητοκεντρικών, συμμετοχικών και συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με έμφαση 
στη διερευνητική κατανόηση, την επεξεργασία δεδομένων και την επίλυση προβλημάτων 
(Brame, 2013. Flipped Learning Network, 2016. James & Chin, 2014. Wanner & Palmer, 2015). 
Είναι ένα διδακτικό μοντέλο που υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, ενισχύει την 
ανεξάρτητη μάθηση (Sajid, Laheji, Abothenain, Salam, AlJayar & Obeidat, 2016) αξιοποιεί τις 
ΤΠΕ και εφαρμόζεται κατά ένα μέρος εξ αποστάσεως (Bishop & Verleger, 2013. Wallace, 2014) 
και συμβάλλει στην προώθηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μικτής μάθησης (Κανδρούδη & 
Μπράτιτση, 2013. Tucker, 2012). 

Το 2001, οι Anderson και Krathwohl πρότειναν την αναθεωρημένη ταξινομία διδακτικών 
στόχων του Bloom. Σε αυτήν χρησιμοποιούνται ρηματικοί τύποι σε αντιδιαστολή με τη χρήση 
των ουσιαστικών για κάθε κατηγορία, που αντικατροπτίζουν καλύτερα την ενεργό φύση της 
μαθησιακής διαδικασίας (Anderson & Krathwohl, 2001). Επίσης, υπάρχει μία αλλαγή της 
αλληλουχίας των επιπέδων της ταξινομίας, η δημιουργικότητα είναι σε υψηλότερη θέση από 



την αξιολόγηση και τα έξι επίπεδα διαμορφώνονται πλέον ως εξής: θυμάμαι, κατανοώ, 
εφαρμόζω, αναλύω, αξιολογώ, δημιουργώ. Τα πρώτα τρία επίπεδα αναγνωρίζονται ως 
χαμηλού επιπέδου νοητικές ικανότητες, ενώ τα επόμενα θεωρούνται υψηλότερου επιπέδου 
δεξιότητες σκέψης.  

Αναλυτικότερα:  

1. Remembering - Θυμάμαι: ο μαθητευόμενος είναι ικανός να ανακαλέσει ή να ανακτήσει 
βασικές πληροφορίες από τη μακροπρόθεσμη μνήμη,  
2. Understanding - Κατανοώ: ο μαθητευόμενος είναι ικανός να προσδιορίσει το νόημα της 
νέας γνώσης,  
3. Applying - Εφαρμόζω: ο μαθητευόμενος είναι ικανός να χρησιμοποιήσει την γνώση με 
έναν νέο τρόπο ή να συμπληρώσει και να εφαρμόσει μια διαδικασία,  
4. Αnalyzing- Αναλύω: ο μαθητευόμενος είναι ικανός να συγκρίνει, να αναλύσει μια έννοια 
στα συστατικά της και να καθορίσει πώς τα μέρη αυτά σχετίζονται μεταξύ τους και με το 
σύνολο,  
5. Evaluating - Αξιολογώ: ο μαθητευόμενος είναι ικανός να αξιολογήσει και να τεκμηριώσει 
την άποψή του και  
6. Creating Δημιουργώ: ο μαθητευόμενος είναι ικανός να παραγάγει, να ανασυνθέσει εκ 
νέου και να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν ή μια νέα ιδέα. 
 

Το μοντέλο ανεστραμμένης διδασκαλίας διακρίνεται από τρία στάδια προετοιμασίας και 
εφαρμογής στα οποία περιλαμβάνονται τα τεκταινόμενα που συμβαίνουν πριν από την τάξη 
(pre-class), μέσα στην τάξη (in-class / face to face) και μετά από την τάξη (post-class) (Ρακιτζή 
Καρολίνα, Εφαρμογή μοντέλων ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση για τη δημιουργία μικτών περιβαλλόντων μάθησης, με συνδυασμό καινοτόμων 
διδακτικών τεχνικών, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος 2021) 
 
1. Pre – class, πριν την τάξη: οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν (συνήθως μέσω κάποιας 
πλατφόρμας Learning Management System) το εκπαιδευτικό υλικό για μελέτη. Το υλικό αυτό 
μπορεί να έχει μορφή παρουσίασης PowerPoint είτε άλλων αρχείων (Word, Pdf, κ.α.) ακόμη 
και βίντεο-διάλεξης χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα σύλληψης της προφορικής διάλεξης.  
 
2. In – class, μέσα στην τάξη: χρησιμοποιούνται διαδραστικές, βιωματικές και ενεργητικές 
διδακτικές τεχνικές. Εφόσον οι μαθητευόμενοι έχουν μελετήσει το υλικό προσέρχονται 
γνωστικά προετοιμασμένοι στην αίθουσα διδασκαλίας. Ο διδακτικός χρόνος αξιοποιείται για 
την επίλυση αποριών και τη διεξαγωγή ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων.  
 
3. Post – class μετά την τάξη: οι μαθητευόμενοι στο στάδιο αυτό καλούνται να αξιολογήσουν 
τις γνώσεις που απέκτησαν στα δύο προηγούμενα στάδια. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει 
διαμορφωτικό χαρακτήρα και να ανταποκρίνεται στους στόχους του περιεχομένου και στις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως γραπτό 
κείμενο, παρουσιάσεις, ερωτηματολόγια (Gilboy, Heinerichs & Pazzaglia, 2015).  
 
1. ΒΙΝΤΕΟ περιγραφής του μοντέλου από επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ι.Ε.Π.: 
Ι.Ε.Π. Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης_Αργύρη 

https://www.youtube.com/watch?v=qMdE57wMt_Y&ab_channel=%CE%99%CE%9D%CE%A3%CE%
A4%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE
%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%A0%CE%9F%
CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMdE57wMt_Y&ab_channel=%CE%99%CE%9D%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
https://www.youtube.com/watch?v=qMdE57wMt_Y&ab_channel=%CE%99%CE%9D%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
https://www.youtube.com/watch?v=qMdE57wMt_Y&ab_channel=%CE%99%CE%9D%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3
https://www.youtube.com/watch?v=qMdE57wMt_Y&ab_channel=%CE%99%CE%9D%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3


2. Ανεστραμμένη τάξη. Διαδραστικό βίντεο παρουσίασης από τον Α. Γαλανό: 

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1127368 
 

 
 

Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
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