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Πεξίιεςε 

Ζ πανμφζα ενβαζία είπε ςξ ζημπυ ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ ενβαζηδνζαηχκ 

αζηήζεςκ, πμο κα δίκεζ έιθαζδ ζηδ ζφκδεζδ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ιε υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

ζηζξ μπμίεξ ειπθέημκηαζ μζ ιαεδηέξ ηαηά ηδ δζδαζηαθία ιέζα ζημκ ενβαζηδνζαηυ πχνμ. Ζ 

ιεεμδμθμβία ιαξ ζηδνίπεδηε ζηδκ ηαηαβναθή ηαζ ιεθέηδ ηςκ πζμ δζαδεδμιέκςκ ζοζηδιάηςκ 

ακάθοζδξ ενβαζηδνζαηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ηαεχξ επίζδξ ζηδκ ακάθοζδ 17  ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ 

θοζζηχκ επζζηδιχκ. Με αάζδ αοηήκ, ακαπηφλαιε έκα ζφζηδια ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ηνεζξ 

ζοκζζηχζεξ: (α) ημοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ, (α) ηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηαζ (β) ηζξ 

ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ έπεζ ςξ άλμκα ηδ ζφκδεζδ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ. Καηυπζκ, εθανιυζαιε αοηυ ημ ζφζηδια βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ηαζκμφνζςκ 

ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ Υδιείαξ Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο. Απυ ηδκ εθανιμβή απμδείπηδηε υηζ μ 

ακαθοηήξ ιπμνεί άιεζα κα δζαπζζηχζεζ: (α) ακ μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ 

ενβαζηδνζαηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηαζ (α) ημ επίπεδμ ηςκ δελζμηήηςκ ηζξ μπμίεξ ηαθείηαζ μ ιαεδηήξ κα 

απμηηήζεζ. 

 

Abstract 

The purpose of this study was the development of an analysis tool-system for the laboratory work, 

which emphasizes the connection between learning objectives and activities, in which students are 

engaged during the teaching. Our methodology was based on the study of the widely used systems of 

analysis of laboratory work, and on the analysis of 17 science laboratory manuals. We developed an 

analysis tool-system which consisted of three dimensions: a) the learning objectives, b) the laboratory 

activities and c) the post laboratory activities and has as cornerstone the connection between learning 

objectives and activities. As an application, we used this tool to analyze the laboratory sheets for the 

new 8th and 9th – grade chemistry courses.  From this analysis, it proved that the analyst can find: (a) 

whether the learning objectives are connected with the laboratory activities; (b) the level of the 

cognitive skills that students are ought to acquire.  

 

 

Δηζαγσγή 

 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ μζ θοζζηέξ επζζηήιεξ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκεξ ιε ηδκ ενβαζηδνζαηή 

πναηηζηή. Γεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ δ εζζαβςβή ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ απυ ημ Γαθζθαίμ, ςξ 

ιέζμ εθέβπμο ηςκ εεςνζχκ, ζοπκά ακαθένεηαζ ςξ ημ ζδιείμ ηθεζδί βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

επζζηδιχκ υπςξ δ Φοζζηή, δ Υδιεία, δ Βζμθμβία η.α. Απυ ηζξ ένεοκεξ πμο έπμοκ 

πναβιαημπμζδεεί δζεεκχξ πάκς ζημ εέια (Johnstone & Al-Shuaili 2001, Hodson 2005), δ 

ενβαζηδνζαηή άζηδζδ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ ακάπηολδ: α) ηζκδηζηχκ δελζμηήηςκ πεζνζζιμφ 

μνβάκςκ ηαζ ζοζηεοχκ, α) δελζμηήηςκ παναηήνδζδξ, β) ηδξ ζηακυηδηαξ ενιδκείαξ 

πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ δ) ηδξ ζηακυηδηαξ ζπεδίαζδξ πεζναιάηςκ. 
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 πςξ είκαζ θοζζηυ, δ δζδαζηαθία ζημ ενβαζηήνζμ δεκ επζηοβπάκεζ αοηυιαηα ημοξ 

ζηυπμοξ πμο εέηεζ. Τπάνπμοκ ανηεηέξ δοζημθίεξ υζμκ αθμνά ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ιζαξ 

ενβαζηδνζαηήξ δζδαζηαθίαξ.  Έκα εέια πμο έπεζ απαζπμθήζεζ ηαζ ζοκεπίγεζ κα απαζπμθεί 

ημοξ ενεοκδηέξ είκαζ δ δοζανιμκία ιεηαλφ ηςκ επζδζςηυιεκςκ ζηυπςκ, ηςκ πναηηζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ημο απμηεθέζιαημξ πμο επζηοβπάκεηαζ. Έηζζ, ιζα ααζζηή ηαηεφεοκζδ 

ηδξ ένεοκαξ ζηδ δζδαηηζηή ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ, ιέζς ημο ενβαζηδνίμο, είκαζ δ αεθηίςζδ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ μ εκημπζζιυξ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο 

μδδβμφκ εηεί (Hofstein & Lunetta 2004). 

 ηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία οπάνπμοκ δφμ δζαδεδμιέκα ζοζηήιαηα ακάθοζδξ 

ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ ημ Laboratory Analysis Inventory (LAI) (Lunetta & Tamir 1979) ηαζ 

ημ Map of the Variety of Labwork (MVL) (Tiberghien et. al. 2001). Σα ζοζηήιαηα αοηά 

αμδεμφκ ημκ ακαθοηή κα ζοβηεκηνχζεζ ιεβάθμ ανζειυ ζημζπείςκ ιε ανηεηυ εφημθμ ηνυπμ, 

αθθά ηαοηυπνμκα οζηενμφκ ζηδκ επζζήιακζδ ηςκ αδοκαιζχκ ιζαξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ 

ηαζ ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ζημζπείςκ πμο εα ζοκεζζθένμοκ ζηδ αεθηίςζή ηδξ. Έκα ζφζηδια 

ακάθοζδξ πμο εα ακαδείηκοε ιε δζαοβή ηνυπμ ημοξ ζηυπμοξ ιζαξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ ηαζ 

ηδ ζφκδεζήξ ημοξ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκμδεφμοκ ιζα πεζναιαηζηή δζδαζηαθία, εα 

αμδεμφζε ημκ ακαθοηή/εηπαζδεοηζηυ κα δζαηνίκεζ ιε πμζμ ηνυπμ ιπμνεί κα ηνμπμπμζήζεζ ιζα 

δζδαζηαθία, χζηε κα επζηφπεζ υζμ ημ δοκαηυκ ηαθφηενα ημοξ επζδζςηυιεκμοξ ζηυπμοξ. 

Δπίζδξ, εα αμδεμφζε ημκ ακαθοηή κα εηηζιήζεζ ηζ εθθείρεζξ έπμοκ ηαζ ηαηά πυζμ ιπμνμφκ κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζε εονφηενμοξ ζηυπμοξ ηδξ ενβαζηδνζαηήξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Φοζζηχκ 

Δπζζηδιχκ μζ ενβαζηδνζαημί μδδβμί ηαζ μζ πνμηεζκυιεκεξ απυ ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ. Ζ ακάπηολδ εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ απμηεθεί ημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ.  

 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

 Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεήζαιε βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο πνμηεζκυιεκμο ζοζηήιαημξ 

ακάθοζδξ ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ, απμηεθείημ απυ ηνία αήιαηα. 

i) Ανπζηά ιεθεηήζαιε ηα ζοζηήιαηα LAI ηαζ MVL. Καηυπζκ, ακαθφζαιε (ακελάνηδηα δφμ 

ενεοκδηέξ) δεηαεπηά ενβαζηδνζαημφξ μδδβμφξ θοζζηχκ επζζηδιχκ (Υανίημξ 2010), απυ υθεξ 

ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ααειίδεξ, δίκμκηαξ ζδζαίηενμ αάνμξ ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ. Έηζζ, 

επζηφπαιε κα μνίζμοιε ηζξ ηνεζξ δζαζηάζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ εα ααζίγεηαζ ημ ζφζηδια 

ακάθοζδξ πμο πνμηείκμοιε (ανπζηή εηδμπή). 

ii) Πναβιαημπμζήζαιε ιζα πζθμηζηή ένεοκα, υπμο δφμ ακελάνηδημζ ενεοκδηέξ 

πνδζζιμπμίδζακ ηδκ ανπζηή εηδμπή ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ, βζα κα ακαδεζπεμφκ ηα 

ζδιεία ζηα μπμία πνεζάγεηαζ αεθηίςζδ, αθθά ηαζ κα εκημπζζημφκ αζάθεζεξ ηαζ δοζημθίεξ 

ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηαθείηαζ μ ενεοκδηήξ κα ημ πνδζζιμπμζήζεζ. Έηζζ, ανηεηά ζδιεία 

δζαζαθδκίζηδηακ, εκχ πνμέηορακ ηαζ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ ακάθοζδξ ηςκ πεζναιαηζηχκ 

αζηήζεςκ, εζδζηά υζμκ αθμνά ζηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

iii) ηδ ζοκέπεζα, επζθέλαιε 200 ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ (Υανίημξ 2010) απυ ημοξ 

παναπάκς μδδβμφξ βζα κα ακηθήζμοιε παναδείβιαηα βζα ηάεε ηαηδβμνία πμο 

πενζθαιαάκεηαζ ζημ ζφζηδια πμο πνμηείκμοιε. Ο ζημπυξ ιαξ ήηακ κα αεθηζχζμοιε ηδ δμιή 

ημο, χζηε κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βεκζηά ζηα ενβαζηήνζα θοζζηχκ επζζηδιχκ, αθθά ηαζ 

κα ιδκ πενζέπεζ πενζηηή πθδνμθμνία, δ μπμία απμπνμζακαημθίγεζ ημκ ακαθοηή. Έηζζ 

πνμέηορε δ ηεθζηή ιμνθή ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ. 

iv) Σέθμξ, πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ ηεθζηή ιμνθή ημο ζοζηήιαημξ ζηδκ ακάθοζδ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ Υδιείαξ ηδξ Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο, βζα κα δζαπζζηχζμοιε ηδκ 

εοπνδζηία ημο ηαζ κα εθέβλμοιε ακ ακηαπμηνίκεηαζ ζημ ζημπυ ηδξ ακάπηολήξ ημο. 
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Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε 

 

 Σμ ζφζηδια ακάθοζδξ πμο ακαπηφλαιε ακαδεζηκφεζ ιε ζαθή ηνυπμ ημοξ ζηυπμοξ 

ιζαξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ ηαζ ηδ ζφκδεζήξ ημοξ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκμδεφμοκ 

ιζα πεζναιαηζηή δζδαζηαθία, ηαζ είκαζ ζφιθςκμ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ 

δζδαηηζηήξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ. Καηά ηδ δζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ ημο ζοζηήιαημξ 

ακαδφεδηακ ηνεζξ ηφνζεξ δζαζηάζεζξ πάκς ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ ηαζ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

Α) Οζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ ηδξ ενβαζηδνζαηήξ άζηδζδξ, μζ μπμίμζ ααζίγμκηαζ ζηδκ ηαλζκυιδζδ 

ηδξ IEA (Garden R.A. et. al. 2008). Ζ ηαλζκυιδζδ πενζθαιαάκεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ: Γλψζε 

ζηνηρείσλ (Α) ιε οπμηαηδβμνίεξ ζηυπςκ: Ακάηθδζδ/Ακαβκχνζζδ (Α1), Γζαηφπςζδ μνζζιχκ 

(Α2), Γζαηφπςζδ πενζβναθχκ (Α3), Υνήζδ ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4), Δπελήβδζδ ιε 

παναδείβιαηα (Α5), Δθαξκνγή (Β) ιε οπμηαηδβμνίεξ ζηυπςκ: Υνήζδ ιμκηέθςκ (Β1), 

φβηνζζδ/ Σαλζκυιδζδ (Β2), οζπέηζζδ (Β3), Δνιδκεία Πθδνμθμνζχκ (Β4), Δφνεζδ Λφζεςκ 

(Β5), Δλήβδζδ (Β6) ηαζ πιινγηζκφο (Γ) ιε οπμηαηδβμνίεξ ζηυπςκ: Ακάθοζδ/ Δπίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ (Γ1), Δκμπμίδζδ/φκεεζδ (Γ2), Τπυεεζδ/ Πνυαθερδ (Γ3), πεδζαζιυξ (Γ4), 

Δλαβςβή οιπεναζιάηςκ (Γ5), Γεκίηεοζδ (Γ6), Αλζμθυβδζδ (Γ7), Αζηζμθυβδζδ (Γ8). 

Β) Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζμφκ μζ ιαεδηέξ ιέζα ζημκ ενβαζηδνζαηυ πχνμ ηαζ 

αθμνμφκ ζηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ άζηδζδξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημοξ 

ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ. Αοηή ηδ δζάζηαζδ ηδκ μκμιάζαιε: Πεηξακαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

(ΠΓ) ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ δναζηδνζμηήηςκ: Παξνπζίαζε (ΠΓ1) βζα 

δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ πανμοζζάγμοκ ή επζδεζηκφμοκ έκα ακηζηείιεκμ, 

π.π. ιζα ζοθθμβή μνοηηχκ. Παξαηήξεζε (ΠΓ2) βζα δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ 

ιαεδηέξ παναηδνμφκ έκα ακηζηείιεκμ, έκα οθζηυ ή έκα θαζκυιεκμ. Π.π. δ παναηήνδζδ ηδξ 

δζάθοζδξ ιεθακζμφ ζε κενυ. Υξήζε/Μέηξεζε (ΠΓ3) βζα δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ 

ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ έκα υνβακμ ή ιζα πεζναιαηζηή δζάηαλδ, ζοκήεςξ, βζα κα ηάκμοκ 

πμζμηζηέξ ή πμζμηζηέξ ιεηνήζεζξ εκυξ θοζζημφ ιεβέεμοξ ή ιζαξ ζδζυηδηαξ. Π.π. Ζ ιέηνδζδ 

ημο αάνμοξ εκυξ ζχιαημξ ιε δοκαιυιεηνμ. χλζεζε/Καηαζθεπή/Πξαγκαηνπνίεζε (ΠΓ4) 

βζα δναζηδνζυηδηεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ζοκεέημοκ ιζα μοζία, ηαηαζηεοάγμοκ έκα 

ακηζηείιεκμ, ή πναβιαημπμζμφκ έκα θαζκυιεκμ Π.π. δ ζφκεεζδ αεκγμηαΐκδξ απυ πνχηδ φθδ 

PABA. Οζ ηαηδβμνίεξ ηςκ πεζναιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ζοιθςκμφκ εκ ιένεζ ιε ηζξ 

ηαηδβμνίεξ ημο ζοζηήιαημξ MVL (Tiberghien et. al. 2001). 

Γ) Οζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ιαεδηχκ πμο δεκ ακήημοκ ζηζξ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, 

ζοκδέμκηαζ υιςξ ιε αοηέξ, ηαζ είκαζ δοκαηυ κα πναβιαημπμζδεμφκ εηηυξ ενβαζηδνζαημφ 

πχνμο. Αοηή ηδ δζάζηαζδ ηδκ μκμιάζαιε: πλνδεπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Γ), ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ δναζηδνζμηήηςκ: Δπεμεξγαζία (Γ1) βζα δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ 

μπμίεξ μζ ιαεδηέξ επελενβάγμκηαζ ηα πεζναιαηζηά δεδμιέκα, π.π. πναβιαημπμζχκηαξ 

ανζειδηζημφξ οπμθμβζζιμφξ, ηαεμνίγμκηαξ ηδκ αηνίαεζά ημοξ, ημπμεεηχκηαξ ηα ζε πίκαηεξ ή 

δζαβνάιιαηα, ηάκμκηαξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ, η.α. Δξκελεία (Γ2) βζα δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ 

μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα ενιδκεφζμοκ ηα πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα, π.π. 

δζενεοκχκηαξ βζα ηδκ φπανλδ ζπέζεςκ, ελδβχκηαξ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ ιέζς 

επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ, ή βεκζηεφμκηαξ ημ ιμκηέθμ πμο ελδβεί ηα εονήιαηά ημοξ. Δθαξκνγή 

(Γ3) βζα δναζηδνζυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ μζ ιαεδηέξ ηαθμφκηαζ κα εθανιυζμοκ βκςζηζηέξ ηαζ 

πναηηζηέξ δελζυηδηεξ πμο απυηηδζακ ηαηά ηδκ ενβαζηδνζαηή άζηδζδξ, π.π. κα πνμαθέρμοκ 

ηα απμηεθέζιαηα εκυξ ακάθμβμο πεζνάιαημξ ή κα πνμηείκμοκ έκακ ηνυπμ βζα κα ζοκεπζζηεί δ 

ένεοκα πμο πναβιαημπμίδζακ.  

Ζ ηάεε ιία απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ ζηυπςκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ 

πενζθαιαάκεζ μνζζιέκεξ οπμηαηδβμνίεξ (πήια 1). 

  Ζ πνχηδ δζάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ, μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ, ζοκδέεηαζ ιε ηζξ άθθεξ δφμ 

δζαζηάζεζξ: πεζναιαηζηέξ ηαζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. οβηεηνζιέκα, ζε ηάεε ιία απυ 

ηζξ οπμηαηδβμνίεξ ηςκ πεζναιαηζηχκ ηαζ ζοκμδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ακηζζημζπεί έκαξ ή 
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ηαζ πενζζζυηενμζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ πμο δφκακηαζ κα επζηεοπεμφκ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ρήκα 1: πεδζάβναιια ηςκ ηνζχκ δζαζηάζεςκ ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ πμο πνμηείκμοιε ηαζ ηςκ 

ηαηδβμνζχκ πμο πενζθαιαάκεζ δ ηαεειία. Οζ ανζειμί ιέζα ζηζξ πανεκεέζεζξ δείπκμοκ πυζεξ 

οπμηαηδβμνίεξ ακηζζημζπμφκ ζε ηάεε ηαηδβμνία. 
 

Ακαθφμκηαξ ιζα ενβαζηδνζαηή άζηδζδ ιε ηδ αμήεεζα ημο ζοζηήιαημξ έκαξ ακαθοηήξ 

ιπμνεί: (α) κα ηαηαβνάρεζ ηαζ ηαλζκμιήζεζ ημοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ πμο εέηεζ δ άζηδζδ, 

(α) κα ηαηαβνάρεζ ηαζ ηαλζκμιήζεζ ηζξ πεζναιαηζηέξ ηαζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

πνμηείκεζ δ άζηδζδ, ηαζ (β) κα ακηζζημζπήζεζ ζε ηάεε ιία δναζηδνζυηδηα έκακ ή 

πενζζζυηενμοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ ιε αοηή. Σμ ζπήια 2 

απμηεθεί ιζα ζοκμπηζηή ακαπανάζηαζδ αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. οβηνίκμκηαξ, ηέθμξ, ημοξ 

ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ πμο εέηεζ δ άζηδζδ ιε αοημφξ πμο ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ απυ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο πενζθαιαάκεζ δ άζηδζδ, μ ακαθοηήξ ιπμνεί κα έπεζ ιζα εζηυκα βζα ηδκ 

πθδνυηδηα ηδξ άζηδζδξ ηαζ κα πνμηείκεζ ηνυπμοξ αεθηίςζήξ ηδξ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2: πεδζάβναιια ηςκ ηνζχκ δζαζηάζεςκ ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ πμο πνμηείκμοιε ηαζ ηδξ 

θεζημονβίαξ ημο. Σα αέθδ οπμδεζηκφμοκ ηδκ ακάθοζδ ιέζς ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ιε 

ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πναβιαημπμζεί μ ιαεδηήξ. 
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Δθαξκνγή  

 

Μεηά ηδκ ακάπηολδ ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ, πνμπςνήζαιε ζηδκ 

εθανιμβή ημο, επζθέβμκηαξ κα ακαθφζμοιε ημοξ ηαζκμφνζμοξ ενβαζηδνζαημφξ μδδβμφξ 

Υδιείαξ ηδξ Β‘ Γοικαζίμο (Ααναιζχηδξ η.α. 2007) ηαζ ηδξ Γ‘ Γοικαζίμο (Θεμδςνυπμοθμξ 

η.α. 2007). Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ πδιείαξ ηδξ B΄ 

Γοικαζίμο ιαξ απμηαθφπημοκ υηζ μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ ημοξ μπμίμοξ εέημοκ μζ 

ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ ακήημοκ ζηζξ οπμηαηδβμνίεξ: Ακάηθδζδ/Ακαβκχνζζδ (Α1), Υνήζδ 

ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4), φβηνζζδ/Σαλζκυιδζδ (Β2), Δφνεζδ Λφζεςκ (Β5), 

Δλήβδζδ (Β6), ηαζ Δλαβςβή οιπεναζιάηςκ (Γ5), υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ αζηήζεζξ ημο 

ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Β‘ Γοικαζίμο. 
 

Οζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ ηδξ Β‘ 

Γοικαζίμο ηαηακέιμκηαζ ζηζξ οπμηαηδβμνίεξ: Παναηήνδζδ εκυξ οθζημφ (μοζίαξ) (ΠΓ2.2), 

Παναηήνδζδ εκυξ θαζκμιέκμο (ΠΓ2.3), Υνδζζιμπμίδζδ μνβάκμο/ Υνδζζιμπμίδζδ 

πεζναιαηζηήξ ζοζηεοήξ ή δζάηαλδξ/ Δηηέθεζδ ιζαξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ  βζα ιέηνδζδ 

εκυξ  ιεβέεμοξ(πμζμηζηή ή πμζμηζηή) ιε μδδβίεξ αήια πνμξ αήια (ΠΓ3.1), Υνδζζιμπμίδζδ 

εκυξ μνβάκμο/ Υνδζζιμπμίδζδ εκυξ μνβάκμο βζα ιέηνδζδ ιεβέεμοξ (πμζμηζηή ή πμζμηζηή) 

πςνίξ μδδβίεξ (ΠΓ3.1.2), ηαζ Καηαζηεοή εκυξ ακηζηεζιέκμο/ φκεεζδ ιζαξ μοζίαξ/  

Πναβιαημπμίδζδ εκυξ θαζκμιέκμο, ιε μδδβίεξ αήια πνμξ αήια (ΠΓ4.1). θεξ μζ παναπάκς 

πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ημοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ: Ακάηθδζδ/ 

Ακαβκχνζζδ ζημζπείςκ (Α1) ηαζ Υνήζδ ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4) (πήια 4). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ πεζναιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηζξ αζηήζεζξ 

ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Β‘ Γοικαζίμο. Με δζαθμνεηζηά πνχιαηα δείπκμκηαζ μζ 

οπμηαηδβμνίεξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ μπμίεξ ακηζζημζπεί ηάεε πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα. 
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Οζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ ηδξ Β‘ 

Γοικαζίμο ηαηακέιμκηαζ ζηζξ πέκηε οπμηαηδβμνίεξ: Πναβιαημπμίδζδ ανζειδηζηχκ 

οπμθμβζζιχκ-Υνήζδ ηφπςκ (Γ1.4), Γζενεφκδζδ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ακηζηεζιέκςκ, 

θοζζηχκ ιεβεεχκ ηηθ. (Γ2.1), Δλήβδζδ ηςκ παναηδνήζεςκ ιε αάζδ ιζα δμεείζα ενιδκεία 

ή  πνμηείκμκηαξ ενιδκείεξ (Γ2.2), Γεκίηεοζδ ημο ιμκηέθμο πμο ελδβεί ηα εονήιαηα ηδξ 

ένεοκαξ (Γ2.4), ηαζ Πνυαθερδ ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ πμο έηακε (Γ3.1). 

Με ηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ μζ ιαεδηέξ ιπμνμφκ κα πεηφπμοκ πενζζζυηενμοξ ηαζ 

δζαθμνεηζηήξ βκςζηζηήξ απαίηδζδξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ υπςξ: Ακάηθδζδ/ Ακαβκχνζζδ 

(Α1) Δπελήβδζδ ιε παναδείβιαηα (Α5), φβηνζζδ/Σαλζκυιδζδ (Β2), Δφνεζδ Λφζεςκ (Β5), 

Δλήβδζδ (Β6), Τπυεεζδ/ Πνυαθερδ (Γ3), Δλαβςβή ζοιπεναζιάηςκ (Γ5) ηαζ Γεκίηεοζδ (Γ6) 

υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ρήκα 5: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ ζοκμδεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηζξ αζηήζεζξ 

ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Β‘ Γοικαζίμο. Με δζαθμνεηζηά πνχιαηα ηαζ ιμηίαα  δείπκμκηαζ 

μζ οπμηαηδβμνίεξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ μπμίεξ ακηζζημζπεί ηάεε ζοκμδεοηζηή  δναζηδνζυηδηα. 

 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ πδιείαξ ηδξ Γ Γοικαζίμο ιαξ 

απμηαθφπημοκ υηζ μζ ιαεδζζαημί ζηυπμζ ημοξ μπμίμοξ εέημοκ μζ ενβαζηδνζαηέξ αζηήζεζξ 

ηαηακέιμκηαζ ιυκμ ζε ηνεζξ οπμηαηδβμνίεξ: Ακάηθδζδ/Ακαβκχνζζδ (Α1), Υνήζδ ενβαθείςκ 

ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4), ηαζ Δλήβδζδ (Β6) (πήια 5). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ αζηήζεζξ ημο 

ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Γ‘ Γοικαζίμο. 
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Οζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ ηδξ Γ‘ 

Γοικαζίμο ηαηακέιμκηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ: Παναηήνδζδ εκυξ θαζκμιέκμο (ΠΓ2.3), 

Υνδζζιμπμίδζδ μνβάκμο/ Υνδζζιμπμίδζδ πεζναιαηζηήξ ζοζηεοήξ ή δζάηαλδξ/ Δηηέθεζδ 

ιζαξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ  βζα ιέηνδζδ εκυξ  ιεβέεμοξ (πμζμηζηή ή πμζμηζηή) ιε μδδβίεξ 

αήια πνμξ αήια (ΠΓ3.1), ηαζ Καηαζηεοή εκυξ ακηζηεζιέκμο/ φκεεζδ ιζαξ μοζίαξ/  

Πναβιαημπμίδζδ εκυξ θαζκμιέκμο, ιε μδδβίεξ αήια πνμξ αήια (ΠΓ4.1). θεξ μζ παναπάκς 

πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ημοξ ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ: Ακάηθδζδ/ 

Ακαβκχνζζδ ζημζπείςκ (Α1) ηαζ Υνήζδ ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Α4)  (πήια 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ρήκα 7: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηάεε οπμηαηδβμνίαξ πεζναιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηζξ αζηήζεζξ 

ημο ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Γ‘ Γοικαζίμο. Με δζαθμνεηζηά πνχιαηα δείπκμκηαζ μζ 

οπμηαηδβμνίεξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ μπμίεξ ακηζζημζπεί ηάεε πεζναιαηζηή δναζηδνζυηδηα. 
 

Οζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ενβαζηδνζαηυ μδδβυ ηδξ Γ‘ 

Γοικαζίμο εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία Δνιδκεία (Γ2) ηαζ ζηδκ οπμηαηδβμνία: Δλήβδζδ 

ηςκ παναηδνήζεςκ ιε αάζδ ιζα δμεείζα ενιδκεία ή  πνμηείκμκηαξ ενιδκείεξ (Γ2.2). 

Δπζπθέμκ, μζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ αμδεμφκ ημοξ ιαεδηέξ κα πεηφπμοκ ιυκμ ηνεζξ 

ιαεδζζαημφξ ζηυπμοξ δζαθμνεηζηήξ βκςζηζηήξ απαίηδζδξ: Δπελήβδζδ ιε παναδείβιαηα 

(Α5), Δλήβδζδ (Β6), ηαζ Δλαβςβή ζοιπεναζιάηςκ (Γ5)  υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ρήκα 8: Ζ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηαζ δ ηαηδβμνία ζοκμδεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηζξ αζηήζεζξ ημο 

ενβαζηδνζαημφ μδδβμφ Υδιείαξ Γ Γοικαζίμο. Με δζαθμνεηζηά πνχιαηα ηαζ ιμηίαα δείπκμκηαζ μζ 

οπμηαηδβμνίεξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηζξ μπμίεξ ακηζζημζπεί ηάεε ζοκμδεοηζηή  δναζηδνζυηδηα. 
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πκπεξάζκαηα 

 

Ζ δζδαζηαθία ζημ ενβαζηήνζμ ιπμνεί κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή εάκ είκαζ ζαθείξ μζ ανπζημί 

ηδξ ζηυπμζ ηαζ εάκ μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο εα πναβιαημπμζήζμοκ μζ ιαεδηέξ ζοκδέμκηαζ ιε 

ημοξ ζηυπμοξ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Ζ ζφκδεζδ αοηή απμηεθεί ημκ άλμκα ημο ζοζηήιαημξ 

ακάθοζδξ πμο πνμέηορε απυ ηδκ ενβαζία αοηή. Απυ ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ζηδκ 

ακάθοζδ ηςκ δφμ ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ Υδιείαξ Β‘ ηαζ Γ‘ Γοικαζίμο ελήπεδζακ ηα 

αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα: 

ζμκ αθμνά ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ μδδβχκ: 

Οζ πεζναιαηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηονζανπμφκηαζ απυ εηηέθεζδ μδδβζχκ αήια πνμξ αήια ηαζ 

επζηεκηνχκμκηαζ ζε ιζηνυ ανζειυ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ηονίςξ παιδθυηενμο επζπέδμο 

βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ  

Οζ ζοκμδεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκδέμκηαζ ιε ιεβαθφηενμ εφνμξ ιαεδζζαηχκ ζηυπςκ ζηδ 

Β‘ Γοικαζίμο απ‘ υηζ ζηδ Γ‘ Γοικαζίμο, υπμο οπάνπεζ πμθφ ιζηνυηενδ πμζηζθία, πανυηζ εα 

πενίιεκε ηακείξ ημ ακηίεεημ, ηαεχξ μζ ιζηνυηενμζ ιαεδηέξ είκαζ θζβυηενμ ελμζηεζςιέκμζ ιε 

ενβαζηδνζαηέξ πναηηζηέξ. 

ζμκ  αθμνά ζηδκ εοπνδζηία ημο ζοζηήιαημξ ακάθοζδξ: 

Ακαδφεηαζ ιε ζαθήκεζα ημ επίπεδμ ηςκ βκςζηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ δελζμηήηςκ ηζξ μπμίεξ 

ηαθείηαζ μ ιαεδηήξ κα αλζμπμζήζεζ είηε ζηζξ πεζναιαηζηέξ είηε ζηζξ ζοκμδεοηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ 

Ο ακαθοηήξ/εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί άιεζα κα δζαπζζηχζεζ πμζμζ ζηυπμζ δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε 

δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ ηαζ πμζεξ δναζηδνζυηδηεξ δεκ ακηζζημζπμφκ ζε ζηυπμοξ 

Γζαπζζηχκεηαζ ιε ζπεηζηή εοημθία πμζμζ ζηυπμζ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ απμοζζάγμοκ εκηεθχξ 

απυ έκα παηέημ αζηήζεςκ ηαζ πμζμζ οπενεηπνμζςπμφκηαζ. 

 Αλζμπμζχκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ μ εηπαζδεοηζηυξ ιπμνεί κα απμθαζίζεζ 

είηε ηδκ ακαπνμζανιμβή ηςκ ζηυπςκ είηε ηδκ απάθεζρδ ή ηδκ πνμζεήηδ ηάπμζςκ 

δναζηδνζμηήηςκ.  
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