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Αποδελτίωση Προεδρικών διαταγµάτων
και εγκυκλίων
για την αξιολόγηση των µαθητών
του Γυµνασίου.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.11, του άρθρου 24 παρ.2 του Ν. 1566/1985
«∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 «Ρύθµιση θεµάτων
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 296 τ.Α΄).
3. Την υπ’ αριθµ. 12/94 γνωµοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγµατος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού (άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85
(ΦΕΚ 167 Α΄) το οποίο προσετέθη στο νόµο αυτό µε το άρθρο 27 του Ν.
2081/92 (ΦΕΚ 154 Α΄) βλ. και Π.Ε 403/94).
5. Την υπ’ αριθµ. 653/94 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης
1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει , κατά τρόπο
συστηµατικό και αντικειµενικό , το αποτέλεσµα ορισµένης δραστηριότητας σε
σχέση µε τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των
µέσων και µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίτευξή τους. Στο χώρο της
εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηµατική διαδικασία ελέγχου του βαθµού
επίτευξης των επιδιωκόµενων από το εκπαιδευτικό σύστηµα σκοπών και ειδικών
στόχων.
2. Αξιολόγηση του µαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία , µε βάση την
οποία παρακολουθείται η πορεία µάθησης αυτού , προσδιορίζονται τα τελικά
αποτελέσµατά της και εκτιµώνται , παράλληλα , διάφορα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του µαθητή που σχετίζονται µε το έργο του σχολείου. Η
αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής – µαθησιακής
διαδικασίας , η οποία αρχίζει µε τον καθορισµό των στόχων και ολοκληρώνεται
µε τον έλεγχο της επίτευξής τους. Πρώτιστος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση
της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου , καθώς και η
συνεχής ενηµέρωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων για τα αποτελέσµατα
των προσπαθειών τους , έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά
µαθησιακά αποτελέσµατα.
3. Η αξιολόγηση ως εξατοµικευµένη εκτίµηση της επίδοσης του µαθητή , δεν είναι
αυτοσκοπός και σε καµιά περίπτωση δεν προσλαµβάνει χαρακτήρα
ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το µαθητή του Γυµνασίου. ∆εν αναφέρεται µόνο
στην επίδοσή του στα διάφορα µαθήµατα , αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά
του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει , το ενδιαφέρον του , οι
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει , η δηµιουργικότητά του , η συνεργασία του µε
άλλα άτοµα και ο σεβασµός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου.
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Περίοδοι του διδακτικού Π.∆.104/79 (άρθρο 1 & 2)& άρθρο 1 Π.∆.123/87
& παρ3 του άρθρου 1 του Π.∆. 191/92.
Άρθρο 1
Το σχολικό έτος για τα Γυµνάσια , τις τεχνικές σχολές (ΤΕΣ) και τα Λύκεια δηµόσια
και ιδιωτικά , ηµερήσια και εσπερινά αρχίζει από την 1 Σεπτεµβρίου και λήγει την 31
Αυγούστου του επόµενου έτους.
Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 30
Ιουνίου του επόµενου έτους.
Η διδασκαλία των µαθηµάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους
που ονοµάζονται τρίµηνα.
I. Α΄ τρίµηνο από 11 Σεπτεµβρίου µέχρι 30 Νοεµβρίου.
II. Β΄ τρίµηνο από 1 ∆εκεµβρίου µέχρι και την τελευταία ηµέρα του
Φεβρουαρίου.
III. Γ΄. τρίµηνο από 1 Μαρτίου µέχρι 31 Μαΐου κάθε διδακτικού έτους. Όταν η
ηµεροµηνία αυτή συµπίπτει µε Σάββατο , Κυριακή ή ∆ευτέρα τα µαθήµατα
λήγουν την αµέσως προηγούµενη Παρασκευή.
IV. Μαθητές που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις Γυµνασίων
µπορούν να υποστούν απολυτήρια εξέταση στα µαθήµατα στα οποία
υστέρησαν και κατά µήνα Φεβρουάριο. Η εξέταση αυτή γίνεται σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις , παράλληλα µε τη διδακτική εργασία του σχολείου ,
στην ύλη που διδάχτηκε κατά το προηγούµενο σχολικό έτος στο σχολείο,
όπου εξετάζεται ο µαθητής , από επιτροπές που προβλέπονται από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
V. Για τους µαθητές των Γυµνασίων οι εξετάσεις κάθε είδους γίνονται κατά το
χρονικό διάστηµα από 1 Ιουνίου µέχρι 30 Ιουνίου και οι παραπεµπτικές
εξετάσεις από 1 µέχρι 10 Σεπτεµβρίου.
VI. Την 31η Μαΐου σε όλα τα σχολεία της ∆.Ε. δε γίνεται διδασκαλία
µαθηµάτων. Την ηµέρα αυτή ο Σύλλογος των Καθηγητών αποφασίζει για το
χαρακτηρισµό (και τις συνέπειες) της φοίτησης των µαθητών και εκτελεί
κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των
προβλεποµένων εξετάσεων. Το πρόγραµµα των εξετάσεων ανακοινώνεται
στους µαθητές δύο ηµέρες πριν από την έναρξή τους.
Άρθρο 2
∆ιδασκαλία µαθηµάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά
τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους που ονοµάζονται
διακοπές.
I. ∆ιακοπές Χριστουγέννων , από 24ης ∆εκεµβρίου µέχρι και της 7ης
Ιανουαρίου.
II. ∆ιακοπές Πάσχα , από της Μεγάλης ∆ευτέρας µέχρι της Κυριακής του
Θωµά.
III. Θερινές διακοπές , από 1ης Ιουλίου µέχρι και της 31ης Αυγούστου.
IV. Κατά τις θερινές διακοπές το γραφείο κάθε Γυµνασίου δέχεται το
κοινό , µία ηµέρα την εβδοµάδα , η οποία ορίζεται µε απόφαση του
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Συλλόγου των διδασκόντων και ανακοινώνεται στον πίνακα
ανακοινώσεων. Κατά την ηµέρα αυτή ένας τουλάχιστον από τους
καθηγητές κάθε Γυµνασίου , ο οποίος ορίζεται από τον διευθυντή πριν
από την λήξη του διδακτικού έτους είναι υπεύθυνος για την
διεκπεραίωση κάθε υπηρεσιακού θέµατος
ασκώντας έκτακτα
αρµοδιότητες διευθυντού σχολείου και υπογράφοντας αντί αυτού κάθε
έγγραφο ή τίτλο. Επί περισσοτέρων τις αρµοδιότητες αυτές ασκεί ο
ανώτερος στο βαθµό και ανάµεσα στους ισόβαθµους ο αρχαιότερος.
Εάν η παραπάνω ηµέρα συµπέσει µε ηµέρα αργίας το γραφείο δέχεται
το κοινό την επόµενη εργάσιµη.
Ηµέρες αργίας των Γυµνασίων και Λυκείων ορίζονται:
•
•

Όλες οι Κυριακές
Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου
Πνεύµατος
• Οι Εθνικοί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
• Καθαρά ∆ευτέρα
• Η 1η Μαΐου
• Η κατά τις κατά τις κείµενες διατάξεις ηµέρα αργίας για την έδρα
κάθε σχολείου λόγω τακτικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.
Κατά την παραµονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης
Μαρτίου πραγµατοποιούνται στα Γυµνάσια και Λύκεια εορταστικές εκδηλώσεις .
Εάν η παραµονή αυτή συµπίπτει µε ηµέρα αργίας , οι παραπάνω εκδηλώσεις
πραγµατοποιούνται την προηγούµενη της αργίας αυτής.
Την 26η Οκτωβρίου πραγµατοποιείται η εορτή της Σηµαίας.
Χαρακτηρισµός των διδασκοµένων µαθηµάτων Π.∆ 465/81(άρθρο 1).
Άρθρο 1
Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Γυµνάσιο , δηµόσιο και ιδιωτικό , ηµερήσιο
και εσπερινό , κατατάσσονται σε δύο οµάδες ως εξής:
Α΄. Μαθήµατα Α΄ οµάδας (βασικά).
1. Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία
2. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία
3. Θρησκευτικά
4. Ιστορία
5. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
6. Μαθηµατικά
7. Φυσική
8. Χηµεία
9. Γεωγραφία
10. Βιολογία
11. Α΄. Ξένη Γλώσσα

4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Π.∆. 409/94
12. Β΄. Ξένη Γλώσσα
13. Πληροφορική
Β΄. Μαθήµατα Β΄ οµάδας (µη Βασικά).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ)
Φυσική Αγωγή
Μουσική
Καλλιτεχνικά
Tεχνολογία
Οικιακή Οικονοµία.

Κλάδοι Μαθηµάτων Π.∆ 447/93 (άρθρο 2).& Π.∆ 319/2000 άρθρο 1.
Άρθρο 2.
1.

Το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γραµµατείας αποτελείται από τους
κλάδους:
α. Αρχαία Ελληνικά Κείµενα από µετάφραση
β. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (άρθρο 1 Π.∆.319/2000).

2.

Το µάθηµα της Αισθητική Αγωγής αποτελείται από τους κλάδους:
α. Καλλιτεχνικά
β. Μουσική

3.

Το µάθηµα Πληροφορική – Τεχνολογία αποτελείται από τους κλάδους:
α. Πληροφορική
β. Τεχνολογία

4.

Το µάθηµα Φυσική – Χηµεία αποτελείται από τους κλάδους:
α. Φυσική
β. Χηµεία

5.

Το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Γραµµατείας αποτελείται από τους
κλάδους:
α. Νεοελληνική Λογοτεχνία
β. Γλωσσική ∆ιδασκαλία (άρθρο 1 Π.∆. 319/2000 άρθρο 1).

Βαθµολογική Κλίµακα Αξιολόγησης Π.∆. 465/81 (άρθρο 2).
Άρθρο 2
1. Η βαθµολογική κλίµακα αξιολόγησης της γραπτής και προφορικής επίδοσης των
µαθητών του Γυµνασίου σε κάθε µάθηµα είναι 1- 20.
2. Κατώτατο βαθµολογικό όριο προαγωγής ή απόλυσης για κάθε µάθηµα και κατά
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την εξαγωγή του ετήσιου αποτελέσµατος είναι ο βαθµός 10 (δέκα).
3. Η βαθµολόγηση της επίδοσης των µαθητών γίνεται µε ακέραιους αριθµούς. Κατά
την εξαγωγή όµως των µέσων όρων το τυχόν κλασµατικό µέρος του βαθµού ,
εφόσον είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης µονάδας , λογίζεται ως
ακέραιη µονάδα και προστίθεται στο ακέραιο µέρος του , αλλιώς παραλείπεται.
4. Ο γενικός βαθµός ετήσιας προόδου , είναι ο ΜΟ των βαθµών των µαθηµάτων
των δύο οµάδων του άρθρου 1 του Π.∆. 465/81 , ο οποίος αναγράφεται στα
υπηρεσιακά βιβλία , έντυπα και τίτλους µε το τυχόν κλασµατικό µέρος. Ο βαθµός
αυτός επισηµαίνεται µε του χαρακτηρισµούς: «ανεπαρκώς» , «µέτρια» , «καλά» ,
«πολύ καλά» , «άριστα». Το κατώτατο βαθµολογικό όριο του κάθε
χαρακτηρισµού ορίζεται ως εξής:
Ανεπαρκώς
Μέτρια
Καλά
Πολύ Καλά
Άριστα

01 10 12 ½
15 ½
18 ½

10
12 ½
- 15 ½
- 18 ½
- 20

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π.∆.409/94 (άρθρο 2).
1. Η αξιολόγηση του µαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυµνάσιο
προκύπτει από:
α. Την καθηµερινή προφορική εξέταση και την όλη συµµετοχή του µαθητή στη
διδακτική – µαθησιακή διαδικασία.
β. Τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες (τεστ).
γ. Τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιµασίες , οι οποίες γίνονται , χωρίς
προειδοποίηση ανά µία κατά τη διάρκεια των πρώτων τριµήνων και καλύπτουν
την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το
προηγούµενο µάθηµα σχετική ανακεφαλαίωση.
δ. Τις εργασίες που εκτελούν οι µαθητές , στο σχολείο ή στο σπίτι , στα πλαίσια
της καθηµερινής διδακτικής εργασίας.
ε. Τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες .
ζ. Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.
2.

Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης λαµβάνουν υπόψη τους επιδιωκόµενους
διδακτικούς στόχους και εναρµονίζονται προς αυτούς.

3.

Οι γραπτές ωριαίες δοκιµασίες γίνονται µε την ευθύνη του διδάσκοντα , σε
συνάρτηση µε τον προγραµµατισµό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραµµα
κατατίθεται στο ∆ιευθυντή του Σχολείου , ο οποίος σε συνεννόηση µε τους
οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιµασιών αυτών έτσι ώστε
να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιµασιών σε περισσότερα του ενός
µαθήµατα την ίδια µέρα.
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4. Κατά τη διάρκεια του Α΄ τριµήνου , κάθε µαθητής αναλαµβάνει την εκπόνηση
µιας τουλάχιστον συνθετικής δηµιουργικής εργασίας σε αντικείµενο της επιλογής
του , µε την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι εργασίες , των οποίων τα θέµατα
καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο , κατατίθενται τον τελευταίο µήνα λειτουργίας
του σχολείου και παρουσιάζονται από τους µαθητές στην τάξη ή στα πλαίσια
εκδηλώσεων της τάξης ή του σχολείου. Θέµατα δηµιουργικών εργασιών µπορούν
να αντλούνται όχι µόνο από τα καθηµερινά µαθήµατα αλλά και από τη σχολική
και κοινωνική ζωή. Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη της συνθετικής και
δηµιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του µαθητή , η καλλιέργεια
του πνεύµατος της αναζήτησης και της έρευνας , η προώθηση των ειδικών
κλίσεων και ενδιαφερόντων του µαθητή και ο εθισµός του στη συστηµατική και
υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές εργασίες µπορούν να αναλαµβάνουν και µικρές
οµάδες µαθητών , ώστε να καλλιεργείται το πνεύµα συνεργασίας και να
αναπτύσσεται η συλλογική προσπάθεια. Οι εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται
στις δυνατότητες των µαθητών και στα διαθέσιµα σ’ αυτούς µέσα , ώστε να
µπορούν να γίνουν από τους ίδιους , µε την καθοδήγηση του διδάσκοντος και
χωρίς πρόσθετη ή ειδική βοήθεια. Όποια βοήθεια απαιτείται παρέχεται από το
διδάσκοντα µέσα στο ωράριο απασχόλησής του στο σχολείο.
5. Ο κάθε καθηγητής οφείλει , µαζί µε τη βαθµολογία που καταθέτει στη διεύθυνση
του σχολείου στο τέλος κάθε τριµήνου , να παραδίδει και σηµείωµα περιγραφικής
αξιολόγησης για κάθε µαθητή σχετικά µε την προσπάθεια , το ενδιαφέρον , τις
πρωτοβουλίες και τη δραστηριότητά του , καθώς και σχετικά µε τις δυνατότητες
που απέκτησε στο συγκεκριµένο µάθηµα. Για τα µονόωρα µαθήµατα το
σηµείωµα κατατίθεται από το β΄ τρίµηνο. Οι παρατηρήσεις της περιγραφικής
αξιολόγησης στηρίζονται στην καταγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που
πραγµατοποίησε ο διδάσκων κατά τα αντίστοιχα τρίµηνα. Οι παρατηρήσεις αυτές
καταγράφονται και στα ατοµικά δελτία των µαθητών και χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για εσωσχολική χρήση , µε σκοπό την ενηµέρωση των µαθητών και
των γονέων τους καθώς και των σχολικών συµβούλων. Οι λεπτοµέρειες ως προς
τη διαδικασία σύνταξης και καταχώρησης των στοιχείων της περιγραφικής
αξιολόγησης , θα καθοριστούν µε σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
6.

Κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα , για ερευνητικούς λόγους ή για την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του σχολικού έργου σε εθνικό ή
περιφερειακό επίπεδο ή για άλλους παιδαγωγικούς λόγους , είναι δυνατό να
πραγµατοποιούνται από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο και άλλα επιστηµονικά
όργανα του ΥΠΕΠΘ εξεταστικές δοκιµασίες µε βάση ειδικά µελετηµένα
κριτήρια. Τα τελικά αποτελέσµατα των κριτηρίων αυτών σε εθνικό , τοπικό ή και
σχολικό επίπεδο ανάλογα µε το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν , γνωστοποιούνται
στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΠΘ , στο Παιδαγωγικό ινστιτούτο , στους
Σχολικούς Συµβούλους , στις ∆ιευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης καθώς
και στα σχολεία των περιφερειών στις οποίες έγιναν οι δοκιµασίες , χωρίς να
αναφέρονται σ’ αυτά οι ατοµικές επιδόσεις των µαθητών κάθε σχολείου.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Π.∆.409/94) ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ.
1. Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες.
Σκοπός.
Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξακρίβωσης
του βαθµού κατάκτησης από τους µαθητές των διδακτικών στόχων ορισµένου
µαθήµατος. Εξυπακούεται ότι οι στόχοι αυτοί δεν αναφέρονται µόνο στην
αποµνηµόνευση γνώσεων , αλλά και στην κατανόησή τους , στην εφαρµογή και
δηµιουργική αξιοποίησή τους καθώς και στην κριτική αντιµετώπισή τους.
∆ιάρκεια – ∆ιαδικασίες.
Οι δοκιµασίες αυτές είναι µικρής διάρκειας , η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
15 λεπτά. Για το λόγο αυτό αποφεύγονται ερωτήµατα που απαιτούν πολύ χρόνο για να
απαντηθούν. Ενδείκνυνται οι ερωτήσεις σύντοµης απάντησης καθώς και οι ερωτήσεις
αντικειµενικού τύπου , ή συνδυασµός τους. Όταν χρησιµοποιούνται αντικειµενικού
τύπου ερωτήσεις , καλό είναι να συνδυάζονται και µε κάποια ανοικτή ερώτηση κρίσης.
Οι δοκιµασίες αυτές γίνονται χωρίς καµιά προειδοποίηση των µαθητών και η
συχνότητά τους επαφίεται στην κρίση του κάθε του εκπαιδευτικού. ∆ε συνιστάται
πάντως η πολύ συχνή χρήση ολιγόλεπτων γραπτών δοκιµασιών. Η αξιολόγηση είναι πιο
έγκυρη , όταν συνδυάζονται διαφορετικές τεχνικές εκτίµησης της επίδοσης των
µαθητών( προφορική εξέταση , παρατήρηση , εργασίες στο σπίτι , ωριαίες γραπτές
δοκιµασίες).
2. Ωριαίες γραπτές ανακεφαλαιωτικές δοκιµασίες.
Οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες (ω.γ.δ.) εντάσσονται στη διδακτική – µαθησιακή
διαδικασία και , εποµένως , σχετίζονται άµεσα µε τον προγραµµατισµό της διδακτέας
ύλης.
Σύµφωνα µε το σχετικό Π.∆ . , ω.γ.δ. γίνονται ανά µία στο Α΄. και στο Β΄.
τρίµηνο , µετά από ανακεφαλαίωση µιας ευρύτερης ενότητας. Είναι αυτονόητο ότι ο
διδάσκων κρίνει µετά από ποια ανακεφαλαίωση θα γίνει η ω.γ.δ. µε βάση τη
σπουδαιότητα της αντίστοιχης ενότητας , τι; ανάγκες της τάξης , τη δυσκολία
αφοµοίωσής της, κτλ.
Αυτή η δυνατότητα επιλογής του χρονικού σηµείου περιορίζει , εν µέρει , τη
συσσώρευση πολλών ω.γ.δ. στο τέλος του τριµήνου , που είχε κατά το παρελθόν , τις
γνωστές συνέπειες στη λειτουργία του σχολείου , αλλά και εξασφαλίζει τη συνεχή
προσπάθεια και την εγρήγορση των µαθητών , επειδή ο συγκεκριµένος χρόνος για την
ω.γ.δ. δεν προσδιορίζεται εκ των προτέρων.
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Αν κάποιος µαθητής απουσιάζει την ηµέρα ή την ώρα κατά την οποία γίνεται η
ωριαία δοκιµασία , υποχρεούται να υποστεί την παραπάνω εξέταση , στην ίδια ύλη ,
κατά τη διάρκεια άλλης µέρας και ώρας , την οποία καθορίζει ο αρµόδιος διδάσκων .
Η έννοια της ευρύτερης διδακτικής ενότητας διαφοροποιείται , ως προς το
περιεχόµενο και τη χρήση της , κατά ειδικότητα , στοιχείο το οποίο πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη στις ανακεφαλαιώσεις.
Εξυπακούεται ότι ο αριθµός των ανακεφαλαιώσεων ανά τρίµηνο δεν πρέπει να
περιορίζεται σε µία µόνο. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε προειδοποίηση των µαθητών για ω.γ.δ.
Επειδή ο στόχος που επιδιώκεται µε την ω.γ.δ. είναι η αξιολόγηση του επιπέδου
κατάκτησης ορισµένου γνωστικού υλικού – µε την έννοια της αφοµοιωµένης γνώσης που
οδηγεί στην παραγωγή νέας - , τα ερωτήµατα στην ω.γ.δ, θα µπορούσαν , κατά την κρίση
του διδάσκοντος και ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε µαθήµατος , να αναφέρονται:
Α. Στο πληροφοριακό υλικό (αφοµοιωµένη γνώση):
∆ίνονται σαφείς ερωτήσεις , που απαιτούν σύντοµη απάντηση , συµπλήρωση ή
κάτι ανάλογο (κλειστός τύπος ερωτήσεων).
Β. Στην παραγωγή νέας γνώσης (δηµιουργική διαδικασία):
∆ίνονται δύο ερωτήµατα για ανάπτυξη (ανοικτός τύπος ερωτήσεων) , που
απαιτούν συνδυαστική και συνθετική εργασία. Σ’ αυτή την περίπτωση µπορεί να γίνεται
και επιλογή του ενός από τα δύο ερωτήµατα.
Είναι ανάγκη να τονιστεί ότι µε τα ερωτήµατα στην ω.γ.δ. ελέγχεται ο βαθµός
της κατοχής και κατανόησης του αντίστοιχου προς την εξέταση πληροφοριακού υλικού
(αφοµοιωµένη γνώση) , καθώς και το επίπεδο της δυνατότητας εφαρµογής ,
δηµιουργικής επέκτασης και κριτικής αντιµετώπισης του υλικού αυτού (παραγωγή νέας
γνώσης).
Για όλη τη διαδικασία που σχετίζεται µε τις ω.γ.δ. ο µαθητής ενηµερώνεται από
την αρχή της χρονιάς , ώστε να µην υπάρξει σύγχυση ως προς αυτή τη µορφή
αξιολόγησης.
Χρήσιµη θεωρείται , τέλος , η ενηµέρωση του δ/ντή του σχολείου από όλους τους
διδάσκοντες για την πρόθεσή τους να πραγµατοποιήσουν ω.γ.δ. µία βδοµάδα νωρίτερα.
Ο δ/ντής µεριµνά , ώστε να µη γίνεται παραπάνω από µία ω.γ.δ. την ηµέρα και
περισσότερες από τρεις την εβδοµάδα. Εξυπακούεται ότι δε γνωστοποιείται στους
µαθητές καµιά σχετική απόφαση.
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ.
1. ∆ιατύπωση ερωτήσεων.
α. Γενικές αρχές.
Οι παρακάτω βασικές αρχές πρέπει να τηρούνται κατά τη διατύπωση , προφορική
ή γραπτή , των ερωτήσεων.
1.
Να προσδιορίζεται µε σαφήνεια αυτό που ζητείται από τους εξεταζόµενους.
Λέξεις ή φράσεις δύσκολες ή διφορούµενες πρέπει να αποφεύγονται.
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2.
Λεπτοµέρειες και εξεζητηµένα θέµατα πρέπει επίσης να αποφεύγονται
ιδιαίτερα σε γραπτές εξετάσεις.
3.
Ο βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων πρέπει να είναι ανάλογος προς το
µέσο επίπεδο των µαθητών.
4.
Οι ερωτήσεις που τίθενται σε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις πρέπει να
είναι διαφορετικού βαθµού δυσκολίας . Προηγούνται οι εύκολες και ακολουθούν οι πιο
δύσκολες.
5.
Να αποφεύγεται η µετατροπή τίτλων ή υπότιτλων των διδακτικών βιβλίων
σε ερωτήσεις.
6.
Σε περίπτωση ανακεφαλαίωσης οι ερωτήσεις να αναφέρονται σε
διαφορετικά σηµεία της ύλης που διδάχτηκε και να την καλύπτουν σε όσο το δυνατό
µεγαλύτερο βαθµό.
7.
Η σειρά µε την οποία τίθενται οι ερωτήσεις να είναι διαφορετική απ’ αυτή
µε την οποία είναι γραµµένη η εξεταζόµενη ύλη στο αντίστοιχο βιβλίο.
8.
Οι ερωτήσεις να µην ελέγχουν µόνο την αποµνηµόνευση πληροφοριών ,
αλλά και άλλες ικανότητες των µαθητών και κυρίως την κατανόηση των όσων έχουν
διδαχτεί , την εφαρµογή τους και την κριτική τους αντιµετώπιση.
9.
Να υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα στους στόχους της διδασκαλίας και τους
στόχους των ερωτήσεων.
10.
Μαζί µε τις ερωτήσεις πρέπει να δίδονται και όλες οι απαραίτητες
διευκρινίσεις και οδηγίες για τις απαντήσεις των µαθητών καθώς και οι αναγκαίες
ενδείξεις για τον τρόπο βαθµολογία ς τους .
11.
Η χρήση ποικιλίας ερωτήσεων και ο συνδυασµός τους εξασφαλίζουν
εγκυρότερη αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών.
12.
Κάθε εξεταζόµενος έχει δικαίωµα να ενηµερώνεται για τα αποτελέσµατα
της εξέτασής του και να ζητεί διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησής του.

α. Παρατηρήσεις για τα επιµέρους είδη ερωτήσεων.
1. Προφορικές ερωτήσεις.
1.

2.

3.

Οι προφορικές ερωτήσεις απευθύνονται , κατά κανόνα , στο σύνολο των
µαθητών του τµήµατος ή της τάξης και σπανιότερα σε µεµονωµένα άτοµα.
Πρώτα τίθεται η ερώτηση και µετά προσδιορίζεται ο µαθητής που θα
απαντήσει , ο οποίος δε θα πρέπει να είναι πάντοτε ο ίδιος .
Σε εύκολες ερωτήσεις επιλέγονται να απαντούν αδύνατοι µαθητές για λόγους
ενθάρρυνσης , χωρίς όµως αυτό να πάρει το χαρακτήρα συστηµατικής
τακτικής.
Οι σωστές απαντήσεις των µαθητών επιδοκιµάζονται κατά τρόπο που
ενισχύει την προσπάθεια για µάθηση. Σε περίπτωση λανθασµένων ή ελλιπών
απαντήσεων υποβοηθείται ο µαθητής να συνειδητοποιήσει το λάθος του.
Αποδοκιµασίες ή προσβλητικές εκφράσεις δεν είναι επιτρεπτές.

2. Γραπτές ερωτήσεις.
α. Τύποι ερωτήσεων : Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.
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Οι γραπτές ερωτήσεις ταξινοµούνται συνήθως σε ανοιχτές (σύντοµο δοκίµιο) και
σε κλειστές (συµπλήρωση , αντιστοίχιση , πολλαπλή επιλογή κτλ.). Οι κλειστού τύπου
ερωτήσεις ονοµάζονται και αντικειµενικές. Συνήθως περιορίζουν την απάντηση του
µαθητή σε µια σύντοµη και αποκλειστική φράση, µια λέξη ή ένα σύµβολο.
Οι αντικειµενικού τύπου ερωτήσεις µπορεί να υποδιαιρεθούν σε δύο µεγάλες
οµάδες . Στην πρώτη ανήκουν οι ερωτήσεις συµπλήρωσης της απάντησης , ενώ στη
δεύτερη οι ερωτήσεις προσδιορισµού της σωστής απάντησης µεταξύ εκείνων που
αναγράφονται στο σχετικό έντυπο (ερωτήσεις του τύπου : σωστό –λάθος , πολλαπλής
επιλογής , αντιστοίχισης κτλ.).
Ερωτήσεις ανάπτυξης ή τύπου δοκιµίου.
Οι ερωτήσεις ανάπτυξης ή τύπου δοκιµίου χρησιµοποιούνται , όταν θέλουµε να
δώσει ο µαθητής µια απάντηση σε συνεχή συγκροτηµένο λόγο µε βάση τις γνώσεις του
και το απόθεµα εµπειριών του , να αναλύσει ή να οργανώσει δεδοµένα , να παρουσιάσει
αποδεικτικά στοιχεία , να αξιολογήσει , να λύσει προβλήµατα , ή να τα προσεγγίσει µε
νέο τρόπο. Ιδιαίτερη σηµασία έχει ο τύπος αυτός για τις ερωτήσεις κρίσης , στις οποίες
αναφερόµαστε παρακάτω.
Τα µειονεκτήµατα του σύντοµου δοκιµίου είναι τα εξής:
1.
2.

Η διόρθωση είναι δύσκολη και χρονοβόρα , ενώ η βαθµολόγηση είναι ,
από τη φύση των απαντήσεων , υπόθεση υποκειµενικής κρίσης.
Η έκταση της διδαγµένης ύλης την οποία µπορεί να καλύψει µια εξέταση
µε ερωτήσεις αυτού του τύπο , είναι περιορισµένη.

Ένα σοβαρό πρόβληµα που παρουσιάζει η χρήση των ερωτήσεων ανάπτυξης
είναι η εξασφάλιση αξιοπιστίας και αντικειµενικότητας στη βαθµολόγηση των
απαντήσεων. Έχουν βρεθεί σηµαντικές αποκλίσεις στη βαθµολόγηση όχι µόνο µεταξύ
δύο βαθµολογητών , αλλά και µεταξύ των αξιολογήσεων του ίδιου βαθµολογητή σε
διαφορετικές χρονικές στιγµές για τις ίδιες απαντήσεις.
Η υποκειµενικότητα της βαθµολόγησης αποδίδεται συνήθως στην απουσία ενός
προτύπου απάντησης , στην ελλιπή γνώση των επιδιώξεων του µαθήµατος , στην
ακατάλληλη διαδικασία βαθµολόγησης , στην κόπωση του βαθµολογητή και σε άλλους
παράγοντες , τους οποίους δεν µπορούµε να αναφέρουµε εδώ αναλυτικά.
Αυτές οι δυσκολίες δεν πρέπει να οδηγήσουν τον εκπαιδευτικό στο να
εγκαταλείψει τις ερωτήσεις ανάπτυξης (ερωτήσεις τύπου δοκιµίου) , οι οποίες είναι
απολύτως αναγκαίες για µια έγκυρη και σφαιρική αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή.
Κάνοντας όµως χρήση αυτών των ερωτήσεων θα πρέπει να έχει υπόψη του όλους τους
κανόνες που διέπουν τη µεθοδολογία διατύπωσης των ερωτήσεων , τους οποίους έχοµε
ήδη αναφέρει.
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης.
Με τις ερωτήσεις σύντοµης απάντησης ο εξεταζόµενος καλείται να δώσει
περιορισµένης έκτασης απάντηση σε συγκεκριµένα ερωτήµατα. Ο περιορισµός αυτός
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προέρχεται συχνά από τη φύση της ερώτησης (ζητείται π.χ. ένας ορισµός , ή απλή
αναφορά συγκεκριµένων γεγονότων , στοιχείων ή χαρακτηριστικών κτλ.). Άλλοτε όµως
ο καθηγητής ζητεί από το µαθητή να αναπτύξει σύντοµα ένα θέµα αναφέροντας µόνο τα
κύρια σηµεία του. Μερικές φορές µάλιστα προσδιορίζει και το ανώτατο επιτρεπτό όριο
της έκτασης της σχετικής απάντησης.
Οι ερωτήσεις σύντοµης απάντησης της πρώτης περίπτωσης εξασφαλίζουν υψηλή
αντικειµενικότητα και εγκυρότητα ως προς την αξιολόγηση του βαθµού επίτευξης
στόχων που αφορούν στην κατοχή πληροφοριακών στοιχείων.
Οι ερωτήσεις σύντοµης απάντησης που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία
θεωρούνται δύσκολες και απαιτούν αυξηµένη κριτική ικανότητα από µέρους των
εξεταζοµένων. Οι τελευταίοι καλούνται συνήθως να αντιδιαστείλουν το ουσιώδες από το
επουσιώδες. Αρκετά συχνά όµως , δεν υπάρχει πλήρης ταυτότητα απόψεων ούτε µεταξύ
των εξεταστών ούτε µεταξύ εξεταζοµένου και εξεταστή ως προς το τι είναι ουσιώδες και
τι επουσιώδες σε ένα θέµα. Για το λόγο αυτό πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη
διατύπωση της ερώτησης και κυρίως στο σαφή προσδιορισµό των στοιχείων που
ζητούνται από τον εξεταζόµενο.
Κλειστές ή αντικειµενικού τύπου ερωτήσεις.
Ερωτήσεις συµπλήρωσης στοιχείων.
Με τις ερωτήσεις αυτές ζητείται από το µαθητή να συµπληρώσει µια πρόταση ,
γράφοντας την απάντησή του στο κενό που αφήνεται γι’ αυτόν το σκοπό στο τέλος της ,
ή σηµειώνοντας στα ενδιάµεσα κενά της πρότασης τα αναγκαία στοιχεία.
Παραδείγµατα
1. Πρωτεύουσα του νοµού Αχαΐας είναι η …………………………………………………
2. Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας µια από τις ακόλουθες
προστακτικές: λέγε , κρούετε , έστω , γύµναζε , ακούετε.
α. εθέλω σοι συγχωρήσαι , και …………… ούτως.
β. ……………………….. των µαρύρων , ω άνδρες δικασταί.
γ. ……………………….. την αλήθειαν.
δ. αιτείτε και δοθήσετε υµίν ζητείτε και ευρήσετε ……………………..και ανοιγήσεται
υµιν.
ε. …………………….. σαυτόν πόνοις εκουσίοις.
Το κυριότερο πρόβληµα στη σύνταξη ερωτήσεων συµπλήρωσης είναι να
διατυπωθούν ερωτήσεις , που να δέχονται µία µόνο σωστή απάντηση. Όσο µεγαλώνει ο
αριθµός των πιθανών απαντήσεων σε µια ερώτηση , τόσο η βαθµολόγηση γίνεται
δυσκολότερη και , παράλληλα , λιγότερο αξιόπιστη. Στην πράξη , οι ερωτήσεις
συµπλήρωσης αναφέρονται σε απλούς υπολογισµούς ή σε απλές λεκτικές συσχετίσεις ή
σε διάφορα άλλα πληροφοριακά στοιχεία. Για το λόγο αυτό είναι δύσκολο να ελεγχθεί µε
αυτού τύπου τις ερωτήσεις η επίτευξη στόχων ανωτέρου επιπέδου.
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Στα πλεονεκτήµατα των ερωτήσεων αυτών ανήκουν η ευκολία και η ταχύτητα
στη διόρθωση καθώς και η δυνατότητα να εξεταστεί µεγάλο µέρος της εξεταστέας ύλης
περιεχοµένου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα , όπως άλλωστε συµβαίνει µε όλα τα είδη
των αντικειµενικού τύπου ερωτήσεων.
Για την καλύτερη διατύπωση των ερωτήσεων ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει
υπόψη του τα εξής:
α. Οι ερωτήσεις να είναι σαφείς και πολύ συγκεκριµένες έτσι ώστε να
περιορίζεται η απάντηση σε µία ή δύο συγκεκριµένες λέξεις ή σε µία σύντοµη φράση , η
οποία να µην µπορεί να αµφισβητηθεί ως προς την ορθότητά της .
β. Να αποφεύγεται ο υπερβολικός αριθµός κενών για συµπλήρωση.
γ. Οι προτάσεις να µην έχουν παρθεί αυτολεξεί από το βιβλίο.
δ. Να µην προκύπτει η ορθή απάντηση από τα συµφραζόµενα.
Ερωτήσεις του τύπου : «σωστό – λάθος».
Η ερώτηση του τύπου : σωστό – λάθος περιλαµβάνουν συνήθως µία πρόταση ,
την οποία ο εξεταζόµενος καλείται να κρίνει ως ορθή ή λανθασµένη ή να κάµει κάτι
ανάλογο ( να απαντήσει µε ένα ναι ή ένα όχι , να χαρακτηρίσει κάτι ως γεγονός ή ως
δοξασία κτλ.).
Παράδειγµα:
Βάλε µέσα σε κύκλο τη λέξη σωστό ή τη λέξη λάθος , αν νοµίζεις ότι το περιεχόµενο
των αντίστοιχων προτάσεων είναι σωστό ή εσφαλµένο.
Πρωτεύουσα του νοµού Αχαΐας είναι η Πάτρα
Πρωτεύουσα του νοµού Μεσσηνίας είναι η Μεσσήνη.

Σωστό
Σωστό

Λάθος
Λάθος

Τα πλεονεκτήµατα του τύπου : σωστό – λάθος είναι τα εξής:
α. Προσαρµόζονται εύκολα στις συνθήκες εξέτασης µιας τάξης.
β. Μεγάλος αριθµός ερωτήσεων µπορεί να απαντηθεί σε σχετικά µικρό χρόνο.
γ. Η βαθµολόγηση είναι εύκολη και αντικειµενική.
Οι ερωτήσεις του τύπου : σωστό – λάθος µπορεί να χρησιµοποιηθούν και για τον
έλεγχο διδακτικών στόχων που ανήκουν στην κατηγορία της κατανόησης. Στην πράξη
όµως η χρήση τους περιορίζεται , συνήθως , στην εξέταση πληροφοριών και
συγκεκριµένων γεγονότων. Αιτία είναι το ότι οι ερωτήσεις του τύπου σωστό- λάθος
πρέπει να βασίζονται σε προτάσεις που είναι αναµφισβήτητα σωστές ή λανθασµένες. Σ’
αυτή τη συνθήκη ανταποκρίνεται µικρό µόνο µέρος των γενικεύσεων , ερµηνειών ,
αξιολογήσεων , και συµπερασµάτων στα οποία καταλήγει η διδασκαλία. Επειδή αυτά δεν
µπορούν να εκφραστούν µε µονοσήµαντες προτάσεις που αναγνωρίζονται από όλους ως
αλήθειες ή ως λάθη , δεν µπορούν να αποτελέσουν και αντικείµενα αυτού του τύπου των
ερωτήσεων.
Αντίθετα προς την κοινή αντίληψη οι ερωτήσεις του τύπου σωστό – λάθος είναι
από τις πιο δύσκολες ως προς τη διατύπωσή τους.
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Για την καλύτερη διατύπωση των ερωτήσεων αυτού του τύπου ο εκπαιδευτικός
πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:
α. Να αποφεύγονται όσο το δυνατόν , οι αρνητικές προτάσεις.
β. Ο αριθµός των σωστών και των λανθασµένων προτάσεων σε µια εξεταστική
δοκιµασία πρέπει να είναι περίπου ο ίδιος.
γ. Να αποφεύγονται προτάσεις που περιέχουν γνώµες ή κρίσεις εκτός αν
αναφέρονται σε συγκεκριµένη πηγή (π.χ. εγχειρίδιο).
Σοβαρό µειονέκτηµα των ερωτήσεων αυτών είναι η µεγάλη πιθανότητα (50%)
τυχαίας εύρεσης της ορθής απάντησης σε κάποια ερώτηση. Αυτό το µειονέκτηµα µπορεί
να περιοριστεί αν η εξεταστική δοκιµασία περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό τέτοιου είδους
ερωτήσεων ( πάνω από 10 τουλάχιστον).
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αποτελούνται από µία εισαγωγική ερώτηση ή
από µία ασυµπλήρωτη πρόταση , που λέγεται στέλεχος , και από ένα αριθµό απαντήσεων
(4 – 5 συνήθως) , ανάµεσα από τις οποίες ο εξεταζόµενος καλείται να επιλέξει τη σωστή.
Παράδειγµα:
(Βάλε ένα σταυρό µπροστά από την απάντηση που θεωρείς σωστή):
Το Καστελόριζο βρίσκεται:
1.
2.
3.
4.

στα ∆ωδεκάνησα
στις Κυκλάδες
στα Ιόνια νησιά
κάπου αλλού.

Ο τύπος των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής θεωρείται το καλύτερο είδος των
ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση του
βαθµού επίτευξης µεγάλης ποικιλίας διδακτικών στόχων και να διαφοροποιηθεί
σηµαντικά ως προς το βαθµό δυσκολίας.
Για τον καλύτερο σχεδιασµό των ερωτήσεων αυτών ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
έχει υπόψη του τα παρακάτω:
α. Η κάθε ερώτηση πρέπει να περιέχει µόνο µία σωστή απάντηση.
β. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και να
αλληλοαποκλείονται.
γ. Όλες οι απαντήσεις πρέπει να φαίνονται πιθανές.
δ. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι συντακτικά συνεπείς µε το στέλεχος και να
είναι παράλληλες µεταξύ τους.
Ερωτήσεις αντιστοίχισης.
Ο τύπος της αντιστοίχισης χρησιµοποιείται για την αναγνώριση απλών
συσχετισµών και την ταξινόµηση σε κατηγορίες.

14

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Π.∆. 409/94
Ο τύπος αυτός αποτελείται από δύο ή περισσότερες στήλες , στις οποίες
εµπεριέχονται διάφορα στοιχεία , τα οποία καλείται ο εξεταζόµενος να συσχετίσει
µεταξύ τους.

Παράδειγµα:
Στη διάστικτη γραµµή γράψε , πριν από κάθε όπερα της στήλης Α , τον αριθµό
που βρίσκεται πριν από το όνοµα του συνθέτη του έργου στη στήλη Β.
Στήλη Α
………….. α. Αΐντα
………….. β. Οι γάµοι του Φίγκαρο
………….. γ. Κάρµεν
………….. δ. Φάουστ
………….. ε. Τριστάνος και Ιζόλδη

Στήλη Β
1. Μπιζέ
2. Ντονιτσέτι
3. Γκουνό
4. Μέντελσον
5. Μότσαρτ
6. Βέρντι
7. Βάγκνερ

Οι απαντήσεις µπορούν να δοθούν και µε γραφικό τρόπο , συνδέοντας µε
γραµµές τα στοιχεία που συσχετίζονται µεταξύ τους.
Όσο αυξάνεται ο αριθµός των στηλών που περιέχει µια ερώτηση τόσο αυξάνεται
και η δυσκολία των ερωτήσεων αντιστοίχισης ή σύζευξης.
Η αντιστοίχιση απαιτεί από τους µαθητές µικρό αναγνωστικό χρόνο , κι έτσι
µεγάλος αριθµός ερωτήσεων µπορεί να δοθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα. Η πιθανότητα
εύρεσης µεγάλου αριθµού σωστών απαντήσεων στην τύχη περιορίζεται , ενώ η
βαθµολόγηση είναι και στην περίπτωση αυτή εύκολη και αντικειµενική.
Ο τύπος αυτός έχει ποικιλία εφαρµογών , καθώς µπορεί στις στήλες του να
περιληφθούν ονόµατα , χρονολογίες , όροι , φράσεις , παραποµπές σε χάρτες ή
διαγράµµατα κ.ά. ∆εν είναι όµως πολύ ευέλικτος. Περιορίζεται στις περιπτώσεις , στις
οποίες µπορούν να υπάρξουν σηµαντικά στοιχεία που µπορούν να συσχετιστούν κατά
τρόπο αντικειµενικό.
Ο σχεδιασµός των ερωτήσεων αντιστοίχισης διέπεται από τις εξής γενικές αρχές.
α. Τα στοιχεία των προς συσχέτιση στηλών πρέπει να έχουν οµοιογένεια.
β. Το κάθε στοιχείο της αρχικής στήλης να επιδέχεται µια και µόνο απάντηση από
τα στοιχεία των άλλων στηλών.
γ. Τα στοιχεία των στηλών που συσχετίζονται πρέπει να είναι ανισοπληθή για να
αποκλείεται η εύρεση ορθών απαντήσεων µε τη διαδικασία της αφαίρεσης.
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Ερωτήσεις διάταξης.
Στις περιπτώσεις αυτές ζητείται από τους εξεταζόµενους να τοποθετήσουν σε
ορισµένη σειρά στοιχεία που γνωρίζουν ή τους παρέχονται κατά την εξέταση ,
ακολουθώντας κάποια γενική αρχή.
Παράδειγµα.
Βάλτε σε χρονολογική σειρά τα παρακάτω ονόµατα των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου:
Ιουστινιανός , Βασίλειος Α΄. ο Μακεδών , Μέγας Κων/νος , Ρωµανός ο Β΄. , Κων/νος
Παλαιολόγος , Φωκάς , Μαυρίκιος.
1……………………………………………
2……………………………………………
3……………………………………………
4……………………………………………
5……………………………………………
6……………………………………………
7……………………………………………
Κάτι ανάλογο µπορεί να γίνει σε διάφορα µαθήµατα , όπως π.χ στη Χηµεία
(ταξινόµηση στοιχείων ανάλογα µε το ειδικό βάρος τους , το σθένος τους , τα σηµεία
τήξης ή βρασµού τους κ.τ.λ.) , στη Γεωγραφία (χώρες ανάλογα µε την έκταση ή τον
πληθυσµό τους , όρη ανάλογα µε το ύψος τους , ποταµοί ανάλογα µε το µήκος τους
κ.τ.λ.) καθώς και σε πολλά άλλα , στα οποία δεν µπορούµε να αναφερθούµε αναλυτικά
εδώ.
Στις ερωτήσεις διάταξης κατατάσσονται συνήθως και ερωτήσεις που ζητούν από
τους εξεταζόµενους να τοποθετήσουν λέξεις ή φράσεις στη σωστή σειρά ή στο σωστό
τύπο , έτσι ώστε να προκύπτει ένα σωστό κείµενο.
Παράδειγµα.
Τοποθετήστε τις ακόλουθες φράσεις σε τέτοια σειρά ώστε να προκύπτει ένα
λογικά συνταγµένο κείµενο:
1.
So this year you want a rest from sight – seeing.
2.
You saw most of the places that tourists usually see.
3.
You say you want a different kind of holiday this year.
4.
Perhaps, when you were here last year. I took you to see too many historic
buildings and places.

3.Ερωτήσεις κρίσης.
Ο όρος «ερώτηση κρίσης» χρησιµοποιείται στο παρόν κείµενο υπό ευρεία έννοια
και υποδηλώνει κάθε είδους ερώτηση , η οποία δεν απαιτεί απλή µηχανική αναπαραγωγή
της διδαχθείσας ύλης.
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Τέτοιου είδους ερωτήσεις µπορούν να τίθενται τόσο κατά την προφορική όσο και
κατά τη γραπτή εξέταση του µαθητή και αποσκοπούν στο να ελέγξουν το βαθµό στον
οποίο ο µαθητής είναι σε θέση:
α). Να διακρίνει τα ουσιώδη από τα επουσιώδη πληροφοριακά στοιχεία,
β). Να αναλύει φαινόµενα , γεγονότα ή καταστάσεις και να προσδιορίζει πιθανά
αίτια ή κίνητρα και πιθανά αποτελέσµατα,
γ). Να διατυπώνει δικές του απόψεις βασιζόµενος σε πληροφοριακά στοιχεία που
αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείµενα,
δ). να συνδυάζει , να αναλύει και να συνθέτει πληροφορίες που διαθέτει και να
καταλήγει σε λογικά συµπεράσµατα που δεν αναφέρονται µέσα στα διδακτικά βιβλία , ή
να διατυπώνει τεκµηριωµένες προσωπικές του θέσεις σχετικές µε διάφορα ζητήµατα,
ε). Να συγκρίνει πρόσωπα , καταστάσεις , γεγονότα , αντικείµενα , θεωρίες ,
τάσεις κτλ. και να βρίσκει µεταξύ τους σχέσεις , οµοιότητες και διαφορές , τις οποίες δεν
έχει διδαχθεί,
στ). Να βρίσκει λύσεις σε άγνωστες προβληµατικές καταστάσεις , η
αντιµετώπιση των οποίων προϋποθέτει την κατοχή συγκεκριµένων γνώσεων και την
απόκτηση των αναγκαίων γνωστικών δεξιοτήτων.
Οι ερωτήσεις κρίσης πρέπει να απαιτούν από το µαθητή να αιτιολογήσει την
απάντησή του και να εκθέσει τη λογική πορεία που ακολούθησε για να καταλήξει σε
κάποιο συµπέρασµα.
Η παιδαγωγική αξία των ερωτήσεων κρίσης είναι προφανής. Για το λόγο αυτό
µία τουλάχιστον ερώτηση κρίσης δεν πρέπει να απουσιάζει από κανενός είδους
εξεταστική δοκιµασία.
Εξυπακούεται ότι η δυσκολία των ερωτήσεων κρίσης πρέπει να ακολουθεί την
εξελικτική πορεία της γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου και η έκταση των απαιτούµενων
απαντήσεων πρέπει να προσαρµόζεται προς το διαθέσιµο χρόνο.
4. Κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης (τεστ).
Με τον όρο «κριτήριο αξιολόγησης της επίδοσης του µαθητή» (τεστ επίδοσης)
εννοούµε ένα σύνολο από επιλεγµένες ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου ή
συνηθέστερα , και των δύο τύπων , µε τη βοήθεια του οποίου επιδιώκεται ο
προσδιορισµός του βαθµού επίτευξης ενός ή περισσοτέρων συγκεκριµένων διδακτικών
στόχων.
Για να έχουν εγκυρότητα οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από αυτό , πρέπει το
κριτήριο (τεστ) , να αποτελείται από ένα λογικό σε έκταση αντιπροσωπευτικό σε έκταση
δείγµα ερωτήσεων. Ο αριθµός των ερωτήσεων που αναφέρονται στις διάφορες
κατηγορίες στόχων (αποµνηµόνευση , κατανόηση , εφαρµογή , ανάλυση , σύνθεση ,
κρίση κτλ. ) πρέπει να είναι ανάλογος προς την έµφαση που δόθηκε στους αντίστοιχους
στόχους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Η διατύπωση και η διάταξη τους πρέπει να ακολουθεί όλους τους κανόνες που
αναφέρθηκαν προηγουµένως. Αυτό σηµαίνει ότι η εκπόνηση ενός κριτηρίου
αξιολόγησης απαιτεί συστηµατικό σχεδιασµό και ανάλογη προεργασία.
Παρόλα αυτά όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να εκπονήσουν τέτοιου είδους
κριτήρια ύστερα από κάποια σχετική ενηµέρωση.
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Επιλογή τύπου ερωτήσεων.
Ο καθορισµός του πλήθους και η επιλογή του είδους των ερωτήσεων που θα
περιληφθούν σε ένα κριτήριο επίδοσης εξαρτάται από:
 Τους επιδιωκόµενους στόχους.
 Το διαθέσιµο χρόνο εξέτασης.
 Την έκταση της αντίστοιχης ύλης.
Παρά το ότι δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για τον καθορισµό του πλήθους και
την επιλογή των ερωτήσεων µπορούµε να προτείνουµε τις εξής γενικές αρχές που
στηρίζονται περισσότερο στην καθηµερινή εµπειρία:
α. Να γίνεται συνδυασµός τύπου ερωτήσεων και να τηρούνται οι γενικοί κανόνες
που αναφέρθηκαν προηγουµένως.
β. Για τον έλεγχο των πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων ενδείκνυνται
περισσότερο οι ερωτήσεις σύντοµης απάντησης ή οι ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου. Οι
ερωτήσεις ανάπτυξης ενδείκνυνται περισσότερο για τον έλεγχο της κριτικής ικανότητας
των µαθητών.
γ. Να αποφεύγεται ο µικρός αριθµός κλειστού τύπου ερωτήσεων σε σηµαντικές
εξεταστικές δοκιµασίες.
δ. Να οµαδοποιούνται οι ερωτήσεις ανάλογα µε τον τύπο τους και το στόχο που
επιδιώκουν.
5. Εργασίες µαθητών στο σπίτι.
Ο καθηγητής µπορεί να αναθέτει στους µαθητές µερικές εργασίες για το σπίτι. Οι
εργασίες αυτές µπορεί να είναι:
α). Ασκήσεις ή ερωτήσεις των σχολικών βιβλίων (όχι περισσότερες από 1-2), που
είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε για κάποιο άλλο λόγο δεν ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια
της διδασκαλίας του µαθήµατος.
β). Ασκήσεις ή εργασίες που διαµορφώνει ο ίδιος ο διδάσκων και οι οποίες
αναφέρονται σε ύλη που έχει διδαχτεί στο καθηµερινό µάθηµα και αποβλέπουν στην
καλύτερη εµπέδωσή του.
γ). Συγκέντρωση διαφόρων πληροφοριακών ή άλλων στοιχείων σχετικών µε το
αντικείµενο του µαθήµατος , υπό τον όρο ότι οι πηγές άντλησής τους είναι προσιτές στο
µαθητή (όπου υπάρχει δυνατότητα , υποδεικνύονται οι πηγές αυτές).
δ). Εκπόνηση χαρτών ή διαγραµµάτων ή άλλου είδους γραφικών παραστάσεων
σχετικών µε το µάθηµα.
Οι εργασίες τις οποίες αναθέτει ο δάσκαλος στους µαθητές για το σπίτι , πρέπει
να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.
Να καλύπτουν µικρό µέρος του ελεύθερου χρόνου του µαθητή . Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ότι ο µαθητής έχει ανάγκη
από ψυχαγωγία και ανάπαυση.
2.
Να µη δίνονται σε καθηµερινή βάση.
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3.
4.
5.

6.
7.

Να αποτελούν αναγκαίο συµπλήρωµα και όχι απλή µηχανική επανάληψη της
εργασίας στο σχολείο.
Να είναι βέβαιο ότι έχει καταλάβει πολύ καλά ο µαθητής τι θα κάνει στο
σπίτι.
Σε καµιά περίπτωση οι εργασίες στο σπίτι δε θα πρέπει να απαιτούν τη
βοήθεια άλλων προσώπων. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται
αποκλειστικά και µόνο από το µαθητή.
Οι εργασίες στο σπίτι πρέπει πάντα να ελέγχονται.
Εργασίες για το σπίτι δε θα πρέπει να δίνονται στους µαθητές κατά τη
διάρκεια των αργιών και των διακοπών.
Τριµηνιαίοι βαθµοί επίδοσης των µαθητών.
Π.∆. 465/81 , άρθρο 4 (παρ.1-8), Π.∆.54/84, Π.∆. 420/78 (άρθρο 3 παρ.4).

Καθένας από τους διδάσκοντες αξιολογεί την επιµέλεια και την επίδοση των
µαθητών στο µάθηµα που διδάσκει , αφού συνεκτιµήσει το βαθµό της ενεργητικής και
θετικής συµµετοχής τους σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής του µαθήµατος στο σχολείο και
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους για εργασίες στο σπίτι , σχετικά µε το
συγκεκριµένο µάθηµα , την προφορική επίδοσή τους , που προκύπτει από τις προφορικές
εξετάσεις και τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες , και την επίδοσή τους στις ωριαίες
γραπτές δοκιµασίες. Στην περίπτωση που λείπει ένα από τα παραπάνω στοιχεία , ο
βαθµός τριµηνιαίας επίδοσης του µαθητή για το µάθηµα αυτό διαµορφώνεται από τη
συνεκτίµηση των λοιπών στοιχείων.
Πέντε µέρες το αργότερο µετά τη λήξη του κάθε τριµήνου , ο αρµόδιος
καθηγητής καταθέτει στο διευθυντή του σχολείου ιδιαίτερη κατάσταση για κάθε τάξη ή
τµήµα τάξης µε τους τριµηνιαίους βαθµούς επίδοσης των µαθητών , για το τρίµηνο που
έληξε. Για το τρίτο (3ο )τρίµηνο η κατάθεση γίνεται πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Στην περίπτωση αυτή , αν από την ονοµαστική κατάσταση λείπει βαθµός µαθητή , ο
καθηγητής δικαιολογεί στην κατάσταση αυτή την έλλειψη αυτή.
Για µάθηµα που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους λιγότερο από
ένα πλήρες και συνεχές τρίµηνο δεν κατατίθεται βαθµολογία.
Για µάθηµα που διδάσκεται επί ένα και µισό (1 ½) τρίµηνο κατατίθεται
τριµηνιαίος βαθµός του και για το µισό τρίµηνο της διδασκαλίας του.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει βαθµός σε ένα (1) τρίµηνο ,
συµπληρώνεται µε το µέσο όρο των άλλων δύο.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν βαθµοί σε δύο (2) τρίµηνα ,
συµπληρώνονται µε αυτόν που υπάρχει.
Αν δεν κατατέθηκε τριµηνιαίος βαθµός σε κάποιο µάθηµα και στα τρία τρίµηνα
χωρίς υπαιτιότητα του µαθητή και η φοίτησή του έχει χαρακτηρισθεί επαρκής , ο
∆ιευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριµελή επιτροπή από δύο
καθηγητές της ίδιας ή συγγενικής προς το µάθηµα ειδικότητας , η οποία διενεργεί ειδική
προφορική εξέταση του µαθητή στην ύλη του τρίτου τριµήνου. Αν ο µαθητής δεν
προσέλθει στην εξέταση αυτή µέχρι τη λήξη της προθεσµίας διεξαγωγής των
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παραπεµπτικών εξετάσεων , βαθµολογείται µε µονάδα και εξάγεται το αποτέλεσµα µε
ειδική πράξη του Συλλόγου (Π.∆. 465/81 άρθρο 6).
Με ευθύνη του ∆ιευθυντή του σχολείου η βαθµολογία των µαθητών , η οποία
περιλαµβάνεται στις παραπάνω καταστάσεις , καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση και µε
ιδιαίτερη προσοχή στο ατοµικό δελτίο των µαθητών και απαγορεύεται στο εξής
οποιαδήποτε µεταβολή της.
Μαθητές τυφλοί , κωφοί ή βαρήκοοι και όσοι πάσχουν από µόνιµη ή παροδική
σωµατική αναπηρία ή ειδική διαταραχή του λόγου
(λεγασθένεια , δυσλεξία),
αποδεικνυόµενα , όταν δεν είναι προφανή , από ειδικό διαγνωστικό κέντρο , εξετάζονται
προφορικά ή γραπτά , κατά περίπτωση , ανάλογα µε τις δυνατότητές τους , και
αξιολογούνται , µε βάση ένα από τα δύο προβλεπόµενα είδη δοκιµασίας και µόνο. Κατά
τις εξετάσεις αυτές να δίδεται επαρκής χρόνος στους µαθητές , ανάλογα µε το ιδιαίτερο
πρόβληµα που παρουσιάζει ο καθένας.
Η εκτίµηση της επίδοσης των µαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία του
εξωτερικού ή του εσωτερικού ή από σχολεία στα οποία εφαρµόζεται δίγλωσσο
πρόγραµµα διδασκαλίας βασίζεται:
α. Στο βαθµό της ενεργητικής συµµετοχής τους στις διάφορες φάσεις της
διδασκαλίας του µαθήµατος στο σχολείο και
β. Στην προφορική του εξέταση.
Για την εκτίµηση της επίδοσης των µαθητών αυτών λαµβάνεται υπόψη και η
τυχόν συµµετοχή τους σε γραπτή δοκιµασία , που γι’ αυτούς ορίζεται προαιρετική.

Ενηµέρωση των γονέων – παιδαγωγικά – συσκέψεις –έλεγχος προόδου,
Π.∆. 409/94 άρθρο 5 &(Π.∆. 465/81 άρθρο 5 ).
Η πρόοδος των µαθητών , καθώς και οι δυσκολίες µάθησης που παρουσιάζουν ,
αποτελούν αντικείµενα συχνών και συστηµατικών συζητήσεων του συλλόγου
διδασκόντων. Σκοπός των συζητήσεων είναι η ανταλλαγή απόψεων και η
αλληλοενηµέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήµατα αξιολόγησης καθώς και η λήψη
µέτρων για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας.
Με τη λήξη κάθε τριµήνου πραγµατοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις , στις
οποίες µετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό και έχουν ως θέµα την εκτίµηση της
προόδου των µαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου. Η ενηµέρωση των γονέων γίνεται
µε ευθύνη του ∆ιευθυντή του σχολείου από τους διδάσκοντες στην τάξη. Η συνεργασία
µε τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν
να κατανοήσει καλύτερα τον µαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο
γνωστοποιεί στους γονείς την ηµέρα και την ώρα που κάθε εκπαιδευτικός δέχεται σε
συνεργασία τους γονείς των µαθητών.
Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέµατα αξιολόγησης των
µαθητών , καθώς και οι συναντήσεις µε τους γονείς , εντάσσονται στον ετήσιο και
τριµηνιαίο προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του σχολείου , ο οποίος
γνωστοποιείται Σχολικούς Συµβούλους. Στις συναντήσεις αυτές µπορούν να
συµµετέχουν και οι Σχολικοί Σύµβουλοι.
Στο τέλος των Α΄ και Β΄ τριµήνων και µετά την καταχώρηση των βαθµών στα
ατοµικά δελτία των µαθητών (Α∆Μ) καλούνται οι κηδεµόνες τους για να ενηµερωθούν
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σχετικά µε όλα τα στοιχεία της σχολικής κατάστασης των µαθητών και να τους δοθεί,
ενηµερωµένος , ο σχετικός ετήσιος έλεγχος.
Είναι δυνατή η χορήγηση της βαθµολογίας του Γ΄ τριµήνου στους γονείς ,
εφόσον ζητηθεί από αυτούς.
Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση 621/1991 της Νοµικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ ,
που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας , οι καθηγητές των σχολείων ∆Ε είναι
υποχρεωµένοι να δείχνουν στους γονείς τα γραπτά δοκίµια των προαγωγικών ή
απολυτηρίων εξετάσεων των παιδιών τους , εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως.
Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου Π.∆. 409/94 (άρθρο 3).
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Τα µαθήµατα στα Γυµνάσια λήγουν στις 31 Μαΐου κάθε διδακτικού έτους.
Όταν η ηµεροµηνία αυτή συµπίπτει µε Σάββατο , Κυριακή ή ∆ευτέρα , τα
µαθήµατα λήγουν την αµέσως προηγούµενη Παρασκευή.
Τον Ιούνιο , µετά τη λήξη της διδασκαλίας των µαθηµάτων , διεξάγονται
γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα που διδάχτηκαν
στη διάρκεια του διδακτικού έτους , εκτός από τη Φυσική Αγωγή , τη
Μουσική , την Οικιακή Οικονοµία , την Τεχνολογία , τα Καλλιτεχνικά και το
Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό.
Όσων µαθηµάτων η διδασκαλία λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
η γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση διενεργείται αµέσως µετά τη λήξη της
διδασκαλίας τους και σε ηµέρα και ώρα που θα ορίσει ο σύλλογος των
διδασκόντων.
Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα , γνωστοποιείται εγγράφως στο
διευθυντή του σχολείου , καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστοποιείται
στους µαθητές. Ως εξεταστέα ύλη κατά µάθηµα ορίζονται τα 3/5 της ύλης
που διδάχθηκε µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το µισό
της διδακτέας.
Μετά τη λήξη των µαθηµάτων καταρτίζεται από το σύλλογο το πρόγραµµα
των εξετάσεων και ανακοινώνεται στους µαθητές.
Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις , τα θέµατα διατυπώνονται
έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και
να διερευνάται η ικανότητα του µαθητή να εφαρµόζει , να συνδυάζει , να
συνθέτει , να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δηµιουργικά ένα
δεδοµένο υλικό.

Βαθµός ετήσιας επίδοσης κατά µάθηµα Π.∆. 409/94 (άρθρο 4 ).
1.

2.

Ως βαθµός ετήσιας επίδοσης του µαθητή , σε κάθε µάθηµα , στο οποίο
γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση , λογίζεται το 1/4
του
αθροίσµατος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριµηνιαίων
βαθµών και του βαθµού των γραπτών εξετάσεων.
Στα µαθήµατα στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική
εξέταση , ως βαθµός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσµατος
των τριών τριµηνιαίων βαθµών.
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3.

4.

5.

6.

Στα µαθήµατα που διδάσκονται κατά το ήµισυ του διδακτικού έτους , ως
βαθµός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσµατος των δύο
τριµηνιαίων βαθµών και του βαθµού των γραπτών εξετάσεων.
Ως βαθµός ετήσιας επίδοσης στα µαθήµατα που έχουν κλάδους λογίζεται ο
µέσος όρος των τελικών βαθµών κατά κλάδο , οι οποίοι εξάγονται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.
Ο βαθµός της συνθετικής δηµιουργικής εργασίας συνυπολογίζεται
αυτοτελώς για το βαθµό ετήσιας επίδοσης του µαθητή. Σε περίπτωση
συλλογικής εργασίας ο βαθµός είναι ο ίδιος για όλους τους µαθητές που
πήραν µέρος σ’ αυτήν. Εάν κάποιος µαθητής πραγµατοποιήσει περισσότερες
της µιας συνθετικές δηµιουργικές εργασίες , για την εξαγωγή του τελικού
µέσου όρου της επίδοσής του υπολογίζεται η εργασία µε το µεγαλύτερο
βαθµό.
Για τους µαθητές που παρουσιάζουν µαθησιακές δυσκολίες εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 429/91.
Τρόπος διεξαγωγής των γραπτών δοκιµασιών
Π.∆.490/68 άρθρο 8.

1. Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται από τον καθηγητή που διδάσκει το µάθηµα και το
∆ιευθυντή ή ενός συνεπιτηρητή ή περισσοτέρων που ορίζει, αν η κάθε τάξη
διαιρείται σε περισσότερα από ένα τµήµατα.
2. Τα ζητήµατα που υπαγορεύονται γράφονται από τους µαθητές σε φύλλο χάρτου
(κόλλας), που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου και τη µονογραφή του ∆ιευθυντή.
Στα φύλλα αυτά γράφονται από τους εξεταζόµενους µαθητές οι λύσεις –
απαντήσεις των ζητηµάτων, στο τέλος των οποίων υπογράφει ο συνεπιτηρητής.
3. Τα γραπτά δοκίµια παραδίδονται από τους µαθητές στους συνεπιτηρητές
καθηγητές, οι οποίοι τα παραδίδουν αµέσως (µετά το τέλος της γραπτής εξέτασης
του τµήµατος) στον αρµόδιο για τη βαθµολόγηση καθηγητή.
4. Πριν από την ανάγνωση των ζητηµάτων που προτείνονται, εκφωνούνται τα
ονόµατα των µαθητών από ειδική κατάσταση για την εξακρίβωση των παρόντων.
Μετά την παράδοση των γραπτών δοκιµίων από τους µαθητές, ο αρµόδιος
καθηγητής του οικείου µαθήµατος και ο συνεπιτηρητής ελέγχουν µαζί αν ο
αριθµός των δοκιµίων συµπίπτει µε τον αριθµό των µαθητών που διαγωνίστηκαν.
Στην περίπτωση που δεν συµπίπτει, ελέγχεται τούτο µε την αντιπαραβολή των
γραπτών δοκιµίων µε την κατάσταση. Ο µαθητής που δεν παρέδωσε γραπτό
δοκίµιο βαθµολογείται µε το βαθµό ένα (1) και συντάσσεται γι’ αυτό πρακτικό
του Συλλόγου των Καθηγητών.
5. α). Σε όλα τα τµήµατα της ίδιας τάξης του ίδιου σχολείου και για το ίδιο µάθηµα
(των γραπτών εξετάσεων) δίνονται κοινά θέµατα από τον καθηγητή ή από τους
καθηγητές, που διδάσκουν το µάθηµα σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή του
σχολείου, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο οποίος όµως γράφεται ως
σηµείωση στο τέλος του εγγράφου που περιέχει τα θέµατα και που κατατίθεται
στο σχολείο (Γ2/6019/23-12-91/ΥΠΕΠΘ).
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β). Η διάρκεια της εξέτασης του µαθήµατος (για τους µαθητές του Γυµνασίου)
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 1 ½ ώρα και µεγαλύτερη από 2 ½ ώρες.
(Γ2/6019/23/12/91 ΥΠΕΠΘ).
∆ιατύπωση θεµάτων – Τρόπος εξέτασης µαθητών στο Γυµνάσιο Π.∆ 319/2000 &
Π.∆. 508/1977.

Άρθρο 2 Π.∆ 319/2000
Ο τρόπος εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας κατά Κλάδο του
µαθήµατος ορίζεται , καταργούµενης της παραγράφου 2Α του άρθρου 1 του Π.∆. 427/86
(ΦΕΚ 201/Α ) , ως ακολούθως:
Α. Νεοελληνική Λογοτεχνία:
Οι µαθητές απαντούν σε τέσσερις ερωτήσεις που αφορούν πεζό ή ποιητικό
κείµενο (ολόκληρο ή απόσπασµα) διδαγµένο στην οικεία τάξη. Η κάθε ερώτηση µπορεί
να αναλύεται σε δύο ισοδύναµα υποερωτήµατα , τα οποία προέρχονται από την ίδια
θεµατική ενότητα.
Οι ερωτήσεις αναφέρονται:
Ερώτηση 1η : Στο περιεχόµενο του κειµένου (κατανόηση ή ερµηνεία ή σύντοµη
αποτίµηση φράσεων /τµηµάτων του κειµένου ή περίληψη).
Ερώτηση 2η : Στη δοµή του κειµένου (µορφοποίηση παραγράφων ή θεµατικές
ενότητες ή αφηγηµατικές τεχνικές).
Ερώτηση 3η : Στη γλωσσική αποτίµηση του κειµένου. Η ερώτηση αναλύεται σε
δύο ισοδύναµα υποερωτήµατα:
α. κύρια γνωρίσµατα ή ιδιοτυπίες στη γλώσσα και την έκφραση κ.ά.
β. σχήµατα λόγου (εικόνες , µεταφορές κ.ά. ).
Ερώτηση 4η : Στην αξιολογική κρίση του συγκεκριµένου κειµένου. Η ερώτηση
εναλλακτικά µπορεί να περιλαµβάνει:
- χαρακτηρισµούς προσώπων ή και καταστάσεων,
- εντοπισµό ή και παραλληλισµό αξιών και ιδεών που έχουν σχέση µε την
εποχή του έργου και τη βιωµατικότητα των µαθητών /τριών.
- σύγκριση µε άλλα έργα του ίδιου συγγραφέα ή άλλων συγγραφέων της
εποχής ή της Σχολής (µόνο για τη Γ΄ τάξη Γυµνασίου).
Οι ερωτήσεις είναι ισοδύναµες και βαθµολογούνται µε πέντε (5) µονάδες ή κάθε
µία (4 Χ 5=20).

Β. Γλωσσική ∆ιδασκαλία:
Για την εξέταση στη Γλωσσική ∆ιδασκαλία δίνεται στους/στις µαθητές/τριες ένα
κείµενο ( ή απόσπασµα του ), φωτοτυπηµένο από το σχολικό ή άλλο βιβλίο ή από
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εφηµερίδα ή περιοδικό ή ένα κείµενο ειδικά τροποποιηµένο για τις ανάγκες της
αξιολόγησης. Το κείµενο ανταποκρίνεται στην αντιληπτική ικανότητα των µαθητών της
συγκεκριµένης τάξης και σχετίζεται µε τους θεµατικούς κύκλους οι οποίοι περιέχονται
στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. Το κείµενο αυτό είναι δυνατόν να συνοδεύεται από
σκίτσα ή άλλες εικόνες που αναφέρονται στη συγκεκριµένη θεµατική.
Οι µαθητές καλούνται:
1. Να απαντήσουν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις διαφόρων τύπων µε τις οποίες
ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών /τριών :
α. στην κατανόηση του κειµένου µε απάντηση σε µία ερώτηση για το
περιεχόµενο του κειµένου ή µε την περιληπτική απόδοσή του µε 50 – 80 λέξεις
β. στην αναγνώριση της οργάνωσης του κειµένου (σύνδεση προτάσεων ή
παραγράφων , διαρθρωτικές λέξεις , τρόποι ανάπτυξης παραγράφων κ.λ.π.)
γ. στην αναγνώριση της λειτουργίας των µορφοσυντακτικών δοµών –
φαινοµένων που έχουν διδαχθεί και που σχετίζονται µε τους επικοινωνιακούς στόχους
του κειµένου
δ. στην αξιοποίηση του λεξιλογίου του κειµένου (συνώνυµα , αντώνυµα ,
σηµασία λέξεων κ.λ.π.)
2. Να συντάξουν ένα κείµενο 2-3 παραγράφων σε θέµα σχετικό µε το
περιεχόµενο του κειµένου που επεξεργάστηκαν , ενταγµένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο.
Το πρώτο µέρος της εξέτασης βαθµολογείται σε 10 µονάδες [δηλαδή τέσσερις (4)
ερωτήσεις Χ 2,5 µονάδες]. Το δεύτερο µέρος της εξέτασης (παραγωγή κειµένου)
βαθµολογείται επίσης µε 10 µονάδες.
Άρθρο 3
Ο τρόπος εξέτασης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας κατά
Κλάδο του µαθήµατος ορίζεται , καταργουµένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Π.∆. 294/80 (ΦΕΚ 81 Α) , του άρθρου 4 του Π.∆. 451/93 (ΦΕΚ 187 Α) και
του άρθρου 1 του Π.∆. 77/99 (ΦΕΚ 91 Α) , ως ακολούθως:
Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα:
1. Στην Α΄ τάξη Γυµνασίου δίνεται στους µαθητές ένα από τα διδαγµένα κείµενα ,
χωρίς το εισαγωγικό σηµείωµα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου που το συνοδεύουν ,
και ζητούνται να απαντηθούν:
α. ∆ύο (2) ασκήσεις γραµµατικής που βαθµολογούνται µε δυόµισι (2,5) µονάδες
η καθεµία [ σύνολο πέντε (5) µονάδες].
β. Μία (1) άσκηση συντακτικού που βαθµολογείται µε δύο (2) µονάδες.
γ. ∆ύο ασκήσεις λεξιλογικές – σηµασιολογικές που βαθµολογούνται µε δυόµισι
(2,5) µονάδες η καθεµία [σύνολο πέντε (5) µονάδες].
δ. ∆ύο (2) ερωτήσεις κατανόησης περιεχοµένου που βαθµολογούνται µε τέσσερις
(4) µονάδες η καθεµία [σύνολο οκτώ (8) µονάδες]. Οι ερωτήσεις αυτές µπορούν να
αναλύονται σε δύο ισοδύναµα υποερωτήµατα η καθεµία.
2. Στη Β΄ τάξη Γυµνασίου δίνεται στους µαθητές ένα από τα διδαγµένα κείµενα ,
χωρίς το εισαγωγικό σηµείωµα και τα γλωσσικά σχόλια του βιβλίου που το συνοδεύουν ,
και ζητούνται να απαντηθούν:
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α. ∆ύο (2) ασκήσεις γραµµατικής που βαθµολογούνται µε δυόµισι (2,5) µονάδες
η καθεµία [σύνολο πέντε (5) µονάδες].
β. ∆ύο (2) ασκήσεις συντακτικού που βαθµολογούνται µε δυόµισι (2,5) µονάδες
η καθεµία [σύνολο πέντε (5) µονάδες].
γ. ∆ύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές που βαθµολογούνται µε δύο (2) µονάδες η
καθεµία [σύνολο τέσσερις (4) µονάδες].
δ. Τρεις (3) ερωτήσεις περιεχοµένου από τις οποίες :
- δύο αναφέρονται στην κατανόηση του κειµένου που δίνεται για εξέταση
και
- µία ζητεί τη σύγκριση σύντοµου παράλληλου κειµένου (από αυτά των
οποίων έχει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) µε το
εξεταζόµενο. Κάθε επιµέρους ερώτηση βαθµολογείται µε δύο (2) µονάδες
(2Χ3=6).
3. Στη Γ΄ τάξη Γυµνασίου δίνεται στους µαθητές ένα (1) από τα διδαγµένα
κείµενα , χωρίς το εισαγωγικό σηµείωµα και τα γλωσσικά σχόλια , αυτούσιο ή
διασκευασµένο , και ζητούνται:
α. Η µετάφραση 8 – 10 στίχων του , η οποία βαθµολογείται µε τέσσερις µονάδες.
β. ∆ύο (2) ασκήσεις γραµµατικής οι οποίες βαθµολογούνται µε δύο (2) µονάδες η
καθεµία [σύνολο τέσσερις (4) µονάδες].
γ. ∆ύο (2) ασκήσεις συντακτικού οι οποίες βαθµολογούνται µε δύο (2) µονάδες η
κάθε µία [σύνολο τέσσερις (4) µονάδες].
δ. ∆ύο (2) ασκήσεις λεξιλογικές – σηµασιολογικές οι οποίες βαθµολογούνται µε
δύο (2) µονάδες η καθεµία [σύνολο τέσσερις (4) µονάδες].
ε. ∆ύο (2) ασκήσεις κατανόησης περιεχοµένου. Από αυτές η µία µπορεί να ζητεί
τη σύγκριση σύντοµου παράλληλου κειµένου (από αυτά των οποίων έχει γίνει σχετική
επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) µε το εξεταζόµενο. Οι απαντήσεις
βαθµολογούνται µε δύο (2) µονάδες η καθεµία [σύνολο τέσσερις (4) µονάδες].
Β. Αρχαία Ελληνικά Κείµενα από µετάφραση:
∆ίνεται διδαγµένο κείµενο (20 – 30 στίχων) σε φωτοτυπία και οι µαθητές
καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις:
Ερώτηση 1η . Αφορά το γραµµατειακό είδος και το συγγραφέα του κειµένου (την
εποχή και το έργο του συγγραφέα). Η ερώτηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.
Ερώτηση 2η . Αφορά το περιεχόµενο του κειµένου που εξετάζεται (κατανόηση ή
σύντοµη αποτίµηση φράσεων ή τµηµάτων του κειµένου ή διερεύνηση θεµάτων –
προβληµάτων ή περίληψη). Η ερώτηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες.
Ερώτηση 3η . Αφορά τη δοµή του κειµένου και µπορεί να αναλύεται σε δύο
ισοδύναµα υποερωτήµατα , όπως:
α. Χωρισµός σε µικρότερες ενότητες µε κριτήρια αφηγηµατικά ή θεµατικά και
απόδοση πλαγιότιτλων.
β. Εντοπισµός και αξιολόγηση του ρόλου των εκφραστικών τρόπων
αφηγηµατικής και περιγραφικής τεχνικής:
- οπτική της αφήγησης ( πρωτοπρόσωπη , τριτοπρόσωπη , µικτή)
- διάλογος , µονόλογος , ειρωνεία , σχόλιο

25

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Π.∆. 409/94
-

λειτουργία του χρόνου (προοικονοµίες και επιβραδύνσεις)
σχήµατα λόγου (παροµοίωση , µεταφορά κ.ά)

Η ερώτηση βαθµολογείται µε έξι (6) µονάδες (3+3).
Ερώτηση 4η . Μπορεί να αναλύεται σε δύο ισοδύναµα υποερωτήµατα που
αναφέρονται:
α. Σε χαρακτηρισµούς προσώπων (στάσεις , σκέψεις , δράσεις , συναισθήµατα ,
αξίες , ιδέες , συµπεριφορά των προσώπων του κειµένου και αντίκτυπος στα άλλα
κειµενικά πρόσωπα).
β. Σε συγκέντρωση , ταξινόµηση και αξιολόγηση στοιχείων του πολιτισµού που
εντοπίζονται στο κείµενο (θεσµοί , ήθη και έθιµα , αξίες , ιδέες , οικονοµία , υλικά
αγαθά, κ.ά) ή στη σύγκριση ενός παράλληλου κειµένου µε το κύριο κείµενο όσον αφορά
ιδέες , αξίες ή στάσεις και συµπεριφορά προσώπων που εντοπίζονται σ’ αυτά.
Η σύγκριση µπορεί να ζητηθεί µόνο στη Γ΄ τάξη Γυµνασίου , όπου οι
µαθητές//τριες καλούνται να µελετήσουν τα κείµενα και να δηµιουργήσουν το δικό τους
κείµενο σε 80 – 120 λέξεις σε προσεγµένο – γλωσσικά και ορθογραφικά – λόγο.
Η ερώτηση βαθµολογείται µε έξι (6) µονάδες (3+3).
Άρθρο 4
Ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος της Ιστορίας στο Γυµνάσιο ορίζεται ,
τροποποιούµενης ως προς αυτό το µάθηµα της διάταξης της περίπτωσης ΙΑ΄ του άρθρου
3 του Π.∆. 508/77 (ΦΕΚ 161 Α) , ως ακολούθως:
∆ίνονται δύο οµάδες ερωτήσεων Α και Β. Η οµάδα Α περιλαµβάνει πέντε
ερωτήσεις από τις οποίες οι µαθητές/τριες επιλέγουν τις τρεις. Η Οµάδα Β περιλαµβάνει
τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι µαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις
µπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναµα υποερωτήµατα.
Κάθε ερώτηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες (4Χ5=20).
Η Οµάδα Α περιλαµβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση
της ιστορικής ύλης που διδάχθηκαν οι µαθητές/τριες (εξήγηση ιστορικών όρων και
εννοιών , περιγραφή ή ταξινόµηση ιστορικών γεγονότων , φαινοµένων ή περιόδων ,
κατανόηση ή συνοπτική απόδοση του περιεχοµένου µιας γραπτής ή εικαστικής ιστορικής
πηγής , κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάµεσα σε διαφορετικά
ιστορικά γεγονότα , φαινόµενα κ.λ.π).
Η Οµάδα Β περιλαµβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των
µαθητών/τριών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις , να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή
οµάδων µε βάση συγκεκριµένο κριτήριο , να συνθέτουν ιστορικά δεδοµένα.
Στη Γ΄ τάξη Γυµνασίου µπορεί να τίθεται και ερώτηση που αναφέρεται στη
διάκριση ανάµεσα στην αντικειµενική ιστορική πληροφορία και στην υποκειµενική
γνώµη που εκτίθεται σε µια ιστορική πηγή κ.λ.π.
Και στις δύο οµάδες ερωτήσεων µπορεί να δίνεται στους/στις µαθητές/τριες
φωτοτυπηµένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία . Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό
να προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο.
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Μαθηµατικά Π.∆. 508/77 άρθρο 3 παρ.∆& Φ.211.17/120/Γ2/5917/19-12-91.
α. Θεωρία: Οι µαθητές υποχρεούνται σε διαπραγµάτευση ενός απλού από δύο
τιθέµενα θέµατα θεωρίας της διδαγµένης ύλης. Κάθε θέµα θεωρίας µπορεί να αναλύεται
σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας.
β. Ασκήσεις: Οι µαθητές υποχρεούνται να λύσουν δύο από τρεις ασκήσεις ή
προβλήµατα.
Κάθε ένα από τα θέµατα των ασκήσεων ή προβληµάτων δεν πρέπει να
αποτελείται από δύο (2) ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήµατα. Μπορεί
όµως κάθε άσκηση ή πρόβληµα να αναλύεται σε βήµατα. Η απάντηση στο θέµα της
θεωρίας και η κάθε µία από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβληµάτων βαθµολογούνται
ισότιµα.

Φ.211.17/120/Γ2/5917/19-12-1991
του ΥΠΕΠΘ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Τµήµα Β΄/ βάθµιας Εκπ/σης

Θέµα: Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο µάθηµα
των Μαθηµατικών στο Γυµνάσιο.
Με το Π.∆. 429/91 άρθ.2, θεσµοθετήθηκαν οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές
εξετάσεις στο Γυµνάσιο. Η επιλογή των θεµάτων για τις εξετάσεις αυτές θα
γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 508/77 ( άρθρο 3, παράγρ. 2∆) και όσον
αφορά τα θέµατα θεωρίας σε συνδυασµό µε το Π.∆. 429/91 (άρθρο 2,
παράγρ.8 ).
Έτσι στο µάθηµα των Μαθηµατικών στο Γυµνάσιο θα δίνονται στους µαθητές δύο (2)
θέµατα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις- προβλήµατα.
Κάθε θέµα θεωρίας µπορεί να αποτελείται από τρεις (3) πολύ απλές
ερωτήσεις που θα αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη του ιδίου κεφαλαίου.
Από τις ερωτήσεις αυτές µία τουλάχιστον είναι ερώτηση αναπαραγωγής
γνωστικών στοιχείων του διδακτικού βιβλίου και οι άλλες µπορεί να είναι
ερωτήσεις κρίσεις.
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Για παράδειγµα θα µπορούσαν να δοθούν ως θέµατα θεωρίας:
Στην Α΄ τάξη:

Θέµα 1ο : α) Πότε ένας φυσικός αριθµός διαιρείται µε το 5;
β) Πότε ένας φυσικός αριθµός διαιρείται µε το 2;
γ) Πότε ένας φυσικός αριθµός διαιρείται συγχρόνως µε το 2 και το 5;
Θέµα 2ο : α) Στην ισότητα ∆=δ.π+υ µε υ<δ, της Ευκλείδειας διαίρεσης του ∆ δια του δ.
Να ονοµάσετε κάθε µία από τις µεταβλητές ∆ , δ, π, υ.
β) Η ισότητα 170=12.13+14, µπορεί να προκύψει από Ευκλείδεια διαίρεση;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Θέµα 3ο : α) Ποια κλάσµατα λέγονται οµώνυµα;.
β) Από δύο οµώνυµα κλάσµατα ποιο είναι µεγαλύτερο;
γ) Ποια κλάσµατα λέγονται ετερώνυµα;

Στην Β΄ τάξη:

Θέµα 1ο : α) Πώς πολλαπλασιάζουµε ετερόσηµους αριθµούς;
β) ∆ύο αριθµοί έχουν αρνητικό γινόµενο και αρνητικό άθροισµα. Τι
συµπεραίνετε για τα πρόσηµά τους και τι για τις απόλυτες τιµές τους;
Θέµα 2ο : α) Να γράψετε την πρόταση που λέγεται Πυθαγόρειο θεώρηµα.
β) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Β=90ο και να γράψετε γι’
αυτό την ισότητα που εκφράζει το Πυθαγόρειο θεώρηµα.
Θέµα 3ο : α) Να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α=90ο και να εκφράσετε
µε τη βοήθεια των πλευρών του τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς ηµίτονο,
συνηµίτονο και εφαπτοµένη της οξείας γωνίας Β.
β) Είναι δυνατόν το ηµίτονο και η εφαπτοµένη µιας οξείας γωνίας
ορθογωνίου τριγώνου να είναι ίσα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Στην Γ΄ τάξη:
Θέµα 1ο : α) Για µη αρνητικούς αριθµούς α και β να συµπληρώσετε τις ισότητες:
α . β =………. και α / β =……..
β)Ισχύει η ισότητα
α + β = α + β για όλους τους µη αρνητικούς
αριθµούς; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε ένα παράδειγµα.
Θέµα 2ο : Να αποδείξετε ότι: αν α>β και γ>0 τότε α.γ>β.γ
Θέµα 3ο : α) Να αποδείξετε ότι: (α+β)2 =α2 +2αβ+β2
β)Υπάρχουν αριθµοί α,β, ώστε να ισχύει (α+β)2 =α2+β2 ;
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Τονίζουµε ότι, αν δεν είναι δυνατόν σε ένα θέµα θεωρίας να υπάρχουν και
ερωτήσεις κρίσης, τότε µπορεί αυτό να περιέχει µόνο ερωτήσεις
αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων του διδακτικού βιβλίου.
Καθένα από τα θέµατα των ασκήσεων ή προβληµάτων δεν πρέπει να
αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή
προβλήµατα.
Μπορεί όµως κάθε άσκηση ή πρόβληµα να αναλύεται σε δύο ή τρία το
πολύ βήµατα που διευκολύνουν το µαθητή στη λύση.
Υπενθυµίζουµε ότι οι µαθητές υποχρεούνται να απαντήσουν στο ένα από τα
δύο θέµατα της θεωρίας και να λύσουν τις δύο από τις τρεις ασκήσεις ή
προβλήµατα. Τα θέµατα της θεωρίας και των ασκήσεων είναι

βαθµολογικά ισότιµα.
Τα θέµατα πρέπει να είναι διατυπωµένα µε σαφήνεια, ακρίβεια και λιτότητα
και να καλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσµα της εξεταστέας ύλης.
Πρέπει ακόµη να συµφωνούν µε την ορολογία της τελευταίας έκδοσης των
διδακτικών βιβλίων και τις οδηγίες του Π.Ι.. Ο βαθµός δυσκολίας των
θεµάτων πρέπει να είναι ανάλογος των δυνατοτήτων των µαθητών και οι
απαντήσεις σε αυτά να µπορούν να δοθούν µε άνεση στο διατιθέµενο
χρόνο.
Ξένη Γλώσσα Π.∆.465/81 άρθρο 10 & Γ2/241/25-1-85 ΥΠΕΠΘ.
Αγγλικά , Γαλλικά , Γερµανικά.
∆ίνεται διδαγµένο κείµενο στην Α΄ τάξη 70 – 100 λέξεων και στις Β΄ και Γ΄
τάξεις 100 –130 λέξεων και ζητείται από τους µαθητές να απαντήσουν στην ξένη
γλώσσα:
Α. Σε τέσσερις (4) ερωτήσεις µε τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση πληροφοριών
και µηνυµάτων που µεταδίδει το κείµενο και όχι η δυνατότητα απλής αναπαραγωγής ή
µικρής τροποποίησης φράσεων του κειµένου.
Β. Σε τέσσερις (4) παρατηρήσεις µέσα ή έξω από το κείµενο σχετικές µε την
γραµµατική και µε τη σύνταξη της ξένης γλώσσας που να ελέγχουν την ικανότητα του
µαθητή να χρησιµοποιεί τη γλώσσα για να παράγει κάποιο µήνυµα , π.χ. να
συµπληρώσει κάποια ατέλειωτη φράση ή κάποια άλλα στοιχεία που λείπουν , να
τροποποιεί µέρη του κειµένου όταν αλλάζουν π.χ. το πρόσωπο που γράφει , το πρόσωπο
στο οποίο απευθύνεται το κείµενο , ο χρόνος , ο σκοπός , κ.λ.π. Κάθε ερώτηση –
παρατήρηση µπορεί να αναλύεται σε 2-3 υποερωτήσεις.
Γ. Από τους µαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων ζητείται επιπλέον να γράψουν καθ’
υπαγόρευση διδαγµένο κείµενο 50-70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας.
Βαθµολογία: Στην Α΄ τάξη η κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθµολογείται µε
µονάδες 0-2.5. Στις Β΄ και Γ΄ τάξεις κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθµολογείται µε 0-2
µονάδες και η ορθογραφία µε µονάδες 1-4.
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Οι µαθητές εξετάζονται , ανάλογα µε το επίπεδό τους , σε διαφορετικά θέµατα
ανά τµήµα κάθε τάξης.
Πληροφορική Π.∆. 213/89 άρθρο 2 & σε συνδυασµό µε Π.∆. 429/91 άρθρο 2
παρ.8.
άρθρο 2 Π.∆. 213/89.
1. Στα µαθήµατα της Α Οµάδας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.∆. 465/81
(ΦΕΚ 129/Α) προστίθεται και το µάθηµα της Πληροφορικής.
2. Στο τέλος του άρθρου 3 του Π.∆. 508/77 (ΦΕΚ 161/Α) προστίθεται
παράγραφος ΙΒ που έχει ως εξής:
Όσον αφορά στο µάθηµα της Πληροφορικής οι µαθητές υποχρεούνται να
απαντήσουν επιλεκτικά στις έξι (6) από τις εννέα (9) ερωτήσεις θεωρητικού και
εφαρµοσµένου χαρακτήρα.
Οι ερωτήσεις εφαρµοσµένου χαρακτήρα δεν µπορεί να είναι περισσότερες από
τρεις (3).
άρθρο 2 Π.∆. 429/91 παρ.8.

Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε εκείνα τα µαθήµατα , στα
οποία, οι µαθητές οφείλουν να απαντούν σε έξι από εννέα θέµατα , τα θέµατα αυτά θα
είναι έτσι διατυπωµένα έτσι ώστε µε τα µισά το πολύ να ελέγχεται η δυνατότητα
αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων και µε τα υπόλοιπα να διερευνάται η ικανότητα του
µαθητή να συνδυάζει , να κρίνει , να συνθέτει και , γενικότερα να επεξεργάζεται
δηµιουργικά ένα δεδοµένο υλικό. Στα υπόλοιπα µαθήµατα , όπου προβλέπονται
ερωτήσεις ή θέµατα θεωρίας , αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο παραπάνω
πνεύµα.
Υπόλοιπα εξεταζόµενα µαθήµατα Π.∆. 508/77 άρθρο 3 . παρ.Ι.Α
(ΦΕΚ 161/τ.Α΄).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Θρησκευτικά
Φυσική
Χηµεία
Γεωγραφία
Βιολογία
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

Οι µαθητές υποχρεούνται να απαντήσουν σε έξι (6) από εννέα (9) ερωτήσεις που
να αναφέρονται σε διαφορετικά κατά το δυνατό κεφάλαια .
Οι απαντήσεις βαθµολογούνται ισότιµα.

30

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Π.∆. 409/94
Παρατηρήσεις:
1.

2.

Μία ερώτηση δεν είναι δυνατόν να έχει τη µορφή δύο ή
περισσοτέρων υποερωτήσεων που είναι ασύνδετες νοηµατικά.
Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο µε το Π.∆. αφού ουσιαστικά θα
σήµαινε αυθαίρετη αύξηση του αριθµού των ερωτήσεων πέραν
του εννέα (9).
Στα µαθήµατα Φυσική και Χηµεία το Π.∆. δεν αποκλείει την
ερώτηση εφαρµογής. Άρα είναι δυνατόν η ερώτηση να περιέχει
ποσοτικά δεδοµένα και υπολογισµούς.

∆εν εξετάζονται γραπτώς Π.∆. 409/94 άρθρο 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Φυσική Αγωγή
Μουσική
Οικιακή Οικονοµία
Τεχνολογία
Καλλιτεχνικά
ΣΕΠ
Πληροφορική Α΄ και Β΄ τάξης.

Φοίτηση µαθητών – χαρακτηρισµός φοίτησης. (Εγκύκλιος
περιφερειάρχη κ. Σαραντινού).

ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Π.∆ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/7–2–1979)
1. Η προαγωγή και η απόλυση των µαθητών Γυµνασίων, και ΤΕΕ εξαρτάται από την
τακτική αυτών φοίτηση στο σχολείο και από την επίδοσής τους κατά την διάρκεια του
σχολικού έτους.
2. Η τακτική φοίτηση ή η απουσία των µαθητών από το σχολείο, κατά τις ώρες της
λειτουργίας του, αποτελούν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό της φοίτησής τους
ως επαρκούς ή ελλιπούς ή ανεπαρκούς.
3. Οι απουσίες αριθµούνται ανά µία δια κάθε διδακτική ώρα.
4. Απουσία µαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, που
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου,
καταλογίζεται ως απουσία από τα διδασκόµενα µαθήµατα σε ισάριθµες διδακτικές
ώρες
(όσες και οι ώρες που δεν πραγµατοποιήθηκαν λόγω της εκδήλωσης), η δε απουσία
από ηµερήσια εκδροµή, στην οποία έχει δηλώσει συµµετοχή ή περίπατο θεωρείται
ως απουσία σε ισάριθµες διδακτικές ώρες , όσα και τα ωριαία µαθήµατα, που δεν
διδάχθηκαν λόγου της εκδροµής (ή του περιπάτου) την ηµέρα αυτή. Εξαίρεση
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αποτελεί στις περιπτώσεις που ο ∆ιευθυντής του σχολείου κρίνει ότι η συµµετοχή
του µαθητή στις παραπάνω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγµάτων αδύνατος.

Περιπτώσεις δικαιολογηµένης απουσίας
ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Π.∆ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/7–2–1979)
1. Για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών ,σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος :

δεν λαµβάνονται υπόψη :
α. Απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού, µαθητών που
έχουν σταλεί στο εξωτερικό ή εσωτερικό για ειδική αποστολή µε έγγραφη εντολή
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου Νοµάρχη.
β. Απουσίες µαθητών απασχολουµένων σε εργασία που τους έχει ανατεθεί από
το ∆ιευθυντή του Σχολείου ή από τον Σύλλογο των ∆ιδασκόντων µε πράξη του.
γ. Απουσία µαθητών για την προσέλευσή τους ενώπιον του Συµβουλίου
Επιλογής Οπλιτών η οποία όµως πρέπει να αποδεικνύεται.
δ.
Απουσία λόγω συµµετοχής σε επίσηµες αθλητικές εκδηλώσεις
πιστοποιουµένη από την αρµόδια ∆ηµόσια Αθλητική Αρχή.
ε. Απουσία µαθητών :
•
του Καθολικού ∆όγµατος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της
Αγίας ∆ωρεάς και από της
προτεραίας µέχρι και της εποµένης του
Λατινικού Πάσχα
•
του Εβραϊκού Θρησκεύµατος την προτεραία και την 1ην του Εβραϊκού
Έτους, την ηµέρα της εξελίξεως ως και την προτεραία και την ηµέρα του
Εβραϊκού Πάσχα και
•
του Μουσουλµανικού Θρησκεύµατος κατά τις ηµέρες των εορτών Σεκέρ
Μπαϊράµ και Κουρµπάν Μπαϊράµ και την προτεραία εκάστης τούτων.
στ. Απουσία των µαθητών συνέπεια µετεγγραφής σε Σχολείο άλλης πόλης επί
τρεις ηµέρες, µη περιλαµβανοµένης σε αυτές της ηµέρας εκδόσεως του προς
αποχώρηση του µαθητού υπηρεσιακού σηµειώµατος
ζ. Απουσία µαθητών απαλλασσοµένων νοµίµως εν µέρει ή εν συνόλω εκ της
συµµετοχής αυτών εις την διδασκαλία µαθηµάτων σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο
οριζόµενα.

32

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Π.∆. 409/94
ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Π.∆ 485/83 (Φ.Ε.Κ 184/Α/21–12–1983)
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Π.∆ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/7–2–1979) και
στην παράγραφο1
του άρθρου 24 ( Φοίτηση – Απουσίες µαθητών Τ.Ε.Ε) του Π.∆
294/79 (Φ.Ε.Κ 87/Α/28–4–1979) µετά το εδάφιο ζ προστίθενται τα εδάφια η, θ, ι και ια
που έχουν ως εξής :
η. Απουσίες µαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του
οφειλόµενες σε ολιγόωρη ή ολιγοήµερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων των
Κ.Τ.Ε.Λ που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον οικείο Νοµάρχη.
θ. Απουσίες µαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, που οφείλονται
στις προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του Π.∆ 104/79 και του άρθρου 30 του Π.∆
294/79 κυρώσεις µέχρι τριών (3) το πολύ ηµερών κατά την κρίση του Συλλόγου των
∆ιδασκόντων σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του
Π.∆ 104/79 και του άρθρου 31 του Π.∆ 294/79.
ι.
Απουσίες µαθητών µέχρι και τριών (3) το πολύ ηµερών κατά µήνα,
οφειλόµενες στην ανάγκη µεταγγίσεως αίµατος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυµα λόγω
µεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιµίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές
δεν µπορούν να υπερβούν αθροιστικά όλο το έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24)
ηµερών.
ια. Απουσίες µαθητών οφειλόµενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόµενη σε χώρες
του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι απουσίες
τριών (3) ηµερών για τη µετάβαση και επιστροφή πέρα από τις βεβαιούµενες
από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ2/2209/18-3-1998
(Φ.Ε.Κ 314/Β/31–3–1998)

Για τους µαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, και µε το ιατρικό
δεδοµένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθηµερινά ενέσεις ινσουλίνης,
επανειληµµένες µετρήσεις του σακχάρου του αίµατος, καθώς και εισαγωγές στο
νοσοκοµείο δεν θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ηµερών για όλο το
διδακτικό έτος.
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Απαγόρευση αποµάκρυνσης µαθητή από το τµήµα για συµµετοχή του σε δραστηριότητα
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1/416/19–3–1996
Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, σχετικά µε τη
συµµετοχή µαθητών σε αθλητικές δραστηριότητες και σε προγράµµατα διαφόρων φορέων,
σας κάνουµε γνωστά τα ακόλουθα :
1.

Κανένα πρόγραµµα και καµιά αθλητική δραστηριότητα, από οποιονδήποτε φορέα, δεν
πραγµατοποιούνται εντός του διδακτικού ωραρίου.

2. Σε καµία περίπτωση δεν αποµακρύνονται µαθητές από το τµήµα τους σε ώρα
διδασκαλίας, για να πάρουν µέρος σε διάφορες αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες.
3. Τα προγράµµατα των φορέων, στα οποία περιλαµβάνονται και οι αθλητικές
δραστηριότητες που πραγµατοποιούν σωµατεία κ.λ.π εφαρµόζονται εκτός ωραρίου
λειτουργίας του σχολείου και οι µαθητές συµµετέχουν σ΄ αυτά µε πρωτοβουλία και
συγκατάθεση των γονέων τους.
4.

Υπεύθυνοι για την εφαρµογή της εγκυκλίου είναι οι ∆ιευθυντές των σχολείων
και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν την αποµάκρυνση µαθητή
από το τµήµα σε ώρα διδασκαλίας οποιουδήποτε µαθήµατος,
συµπεριλαµβανοµένης και της Φυσικής Αγωγής.

Απαλλαγές µαθητών από την ενεργό συµµετοχή στα µαθήµατα
ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Π.∆ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/7–2–1979)
1.

Κηδεµών µαθητού κωλυοµένου δια λόγους υγείας παθήσεως, µονίµου ή
παροδικής, ή ειδικής µειονεξίας να µετάσχει στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής
ή της Μουσικής δύναται να ζητήσει την εξαίρεση του µαθητή εκ τινός των
µαθηµάτων τούτων µε αίτησή του. Η αίτηση αυτή συνοδευόµενη υποχρεωτικά
και από ιατρική βεβαίωση κρατικού ιατρού ή ιατρού του ασφαλιστικού του
φορέως διαλαµβανούσης τους λόγους και τη διάρκεια της αιτουµένης
απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον ∆ιευθυντή του Σχολείου εντός πέντε ηµερών
από της ενάρξεως των µαθηµάτων ή της εµφανίσεως της παθήσεως ή της
µετά την ασθένεια επάνοδο του µαθητή εις το Σχολείο.

2.

Επί της κατά την προηγουµένη παράγραφο αιτήσεως αποφαίνεται ο
∆ιευθυντής του Σχολείου µετά του κατά περίπτωση αρµοδίου διδάσκοντος
καθηγητή, συντασσόµενης σχετικής πράξεως εις το βιβλίο πράξεων του
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Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Σε περίπτωση αµφιβολίας ο µαθητής παραπέµπεται
στην αρµόδια Σχολιατρική Υπηρεσία.
Η βεβαίωση της προηγουµένης παραγράφου δεν απαιτείται για τις περιπτώσεις
που η πάθηση είναι εµφανής µη χρήζουσα αποδείξεως. Η ισχύς της κατά τα
ανωτέρω απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τµήµα αυτού
άρχεται από της ενάρξεως των µαθηµάτων ή της εµφανίσεως της παθήσεως
της ασθένειας προσηκόντως βεβαιούµενης.
3.

4.

Απαλλαγή εκ του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής διδακτικής τινός ώρας
µπορεί να ζητήσει ο µαθητής για αποχρώντα λόγο από τον διδάσκοντα
καθηγητή, όστις δύναται να χορηγήσει αυτήν µετά από έγκριση του ∆ιευθυντή
του Σχολείου
Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλασσόµενοι εκ του
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής µαθητές δεν υποχρεούνται στην
παρακολούθηση τούτου. Προκειµένου όµως περί απαλλαγής εκ του µαθήµατος
της Μουσικής την υποχρέωση της παρακολουθήσεως ή µη του µαθήµατος
αυτού καθορίζει το κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αρµόδιο
όργανο.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Η αθλητική περιβολή την ώρα του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής σύµφωνα µε
τη Φ.61658/Γ4/754/18–9–1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, είναι υποχρεωτική.

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1/11/2–1–1990
Οι µαθητές µάρτυρες του Ιεχωβά, απαλλάσσονται από το µάθηµα των Θρησκευτικών,
την προσευχή και τον εκκλησιασµό. Την ώρα του µαθήµατος των Θρησκευτικών µπορούν να
εξέρχονται από την αίθουσα. Ο χώρος παραµονής και η απασχόληση των παραπάνω
µαθητών στο διάστηµα αυτό καθορίζονται µε απόφαση του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων του
Σχολείου. Όσο για τον εκκλησιασµό, ο ∆ιευθυντής του Σχολείου θα ειδοποιεί από την
προηγούµενη ηµέρα, ώστε να µπορούν οι γονείς ή οι κηδεµόνες των µαθητών αυτών να
πάρουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη φύλαξη τους όσο χρόνο το σχολείο ευρίσκεται στην
εκκλησία.
Για την απαλλαγή των µαθητών αυτών υποχρεούνται και οι δύο γονείς ή όταν
πρόκειται περί διαζευγµένων, ο γονέας που έχει την επιµέλεια µε δικαστική απόφαση ή ο
κηδεµόνας τους να καταθέτουν στο ∆ιευθυντή του Σχολείου γραπτή δήλωση του Ν. 1599/1986
όπου θα δηλώνουν ότι οι ίδιοι και τα παιδιά τους ή οι κηδεµονευόµενοί τους ακολουθούν το
∆όγµα των «Μαρτύρων του Ιεχωβά». Επί πλέον αν επιθυµούν να αναγράφεται αυτό το
στοιχείο στα επίσηµα έγγραφα και βιβλία που τηρεί το σχολείο υποχρεούνται να προσκοµίσουν
Πιστοποιητικό Μητρώου ή ∆ηµοτολογίου, στο οποίο θα αναγράφεται ότι ακολουθούν το
συγκεκριµένο δόγµα. Σε καµία περίπτωση όµως οι µαθητές δεν απαλλάσσονται από τις άλλες
εκδηλώσεις του Σχολείου και ιδιαίτερα όταν αυτές είναι εθνικού περιεχοµένου.
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Έλεγχος και καταχώρηση των απουσιών
ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ Π.∆ 104/79 (Φ.Ε.Κ 23/Α/7–2–1979)
1. Η απουσία µαθητή από το σχολείο καταγράφεται εις το ηµερήσιο δελτίο απουσιών
κάθε διδακτική ώρα.
2.

Η σύνταξη και η φύλαξη του ηµερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται από το
∆ιευθυντή του σχολείου σε µαθητή τάξης ή τµήµατος τάξης διακρινόµενο για το
ήθος και την επίδοση, αναπληρούµενο από άλλο µαθητή µε τους αυτούς όρους. Το
δελτίο τούτο ελέγχεται και µονογράφεται από κάθε διδάσκοντα στην οικεία
στήλη και παραδίδεται µετά τη λήξη των ηµερησίων µαθηµάτων από τον
υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω µαθητή στον ορισµένο από τον ∆ιευθυντή καθηγητή.

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των µαθητών τηρείται ξεχωριστό βιβλίο απουσιών
(Βιβλίο Φοίτησης), στο οποίο καταχωρίζεται αριθµητικά το σύνολο (άθροισµα) των
απουσιών της ηµέρας κάθε απουσιάζοντος µαθητή, λαµβανοµένου από του
ηµερησίου δελτίου απουσιών. Η τήρηση κατά τα ανωτέρω βιβλίου απουσιών
ανατίθεται σε καθηγητή από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων(µε αναπληρωτή
καθηγητή).
4. Οι κατά την προηγουµένη παράγραφο καταχωριζόµενες στο παραπάνω οικείο βιβλίο
απουσίες, αθροιζόµενες κατά τρίµηνα (ή τετράµηνα για Ε.Λύκεια & ΤΕΕ)
µεταφέρονται συνολικά στα Ατοµικά ∆ελτία των µαθητών και γνωστοποιούνται
στους κηδεµόνες αυτών µε τους ατοµικούς ελέγχους τους.
5.

Κατά τη λήξη του Β΄ Τετραµήνου(Γ΄ Τριµήνου για τα Γ/σια) και πριν την
έναρξη των γραπτών εξετάσεων τα κατά την προηγούµενη παράγραφο
αθροίσµατα απουσιών αθροιζόµενα σε γενικό σύνολο στα Ατοµικά ∆ελτία των
µαθητών αποτελούν τη βάση, σε συνδυασµό και µε τα προσκοµισθέντα
δικαιολογητικά απουσίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 2 του Π.∆ 485/83 για τους µαθητές των :
•
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΤΕΕ
(Ηµερησίων & Εσπερινών)
Άρθρο 35 του Π.∆ 86/2001 όπως τροποποιήθηκε
από τα Π.∆ 26/2001 & 86/2003 για τους µαθητές των :
•
Ε.Λυκείων (Ηµερησίων & Εσπερινών)
•
Μουσικών Λυκείων
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Ενηµέρωση γονέων – δικαιολόγηση απουσιών

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Π.∆ 485/83 (Φ.Ε.Κ 184/Α/21–12–1983)
(ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΤΕΕ)

 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου
ο κηδεµόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της
φοίτησης των µαθητών τµήµατος ή τάξεως, αφού ενηµερώσει το ∆ιευθυντή του
Σχολείου, ότι ο µαθητής συµπλήρωσε ήδη τριάντα απουσίες δικαιολογηµένες ή
αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον κηδεµόνα µε
ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ταχυδροµική επιστολή η οποία στέλνεται µε τη µέριµνα του
σχολείου από 1 ως 5 κάθε µήνα για τις απουσίες του µήνα που προηγήθηκε και
από 15 ως 20 Μάη για το πρώτο 15/θήµερο του ίδιου µήνα. Με την παραπάνω
επιστολή ο κηδεµόνας ενηµερώνεται και για κάθε άλλο θέµα που αφορά τη
σχολική κατάσταση του µαθητή.
 2. Με ευθύνη του ∆ιευθυντή και µε απόφαση του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων
Καθηγητών στα µέσα
κάθε τετραµήνου οργανώνεται µία (1) τουλάχιστον
συνάντηση κηδεµόνων, µε σκοπό την ενηµέρωσή τους στα θέµατα της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν συνεννόησης ∆ιευθυντή και ∆ιδασκόντων,
ορίζεται πρόγραµµα ενηµέρωσης των κηδεµόνων, σύµφωνα µε το οποίο κάθε
διδάσκων έχει την υποχρέωση µία (1) τουλάχιστον ηµέρα την εβδοµάδα να
δέχεται τους κηδεµόνες των µαθητών. Το πρόγραµµα ανακοινώνεται στην αρχή
του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτά στους κηδεµόνες µέσω των µαθητών.


3. Οι κηδεµόνες των µαθητών δικαιούνται να ενηµερώνονται από τους διδάσκοντες,
κατά τις ηµέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραµµα ενηµέρωσης κηδεµόνων για όλα
τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι κηδεµόνες το
ζητήσουν ο διδάσκων οφείλει να επιδείξει τα γραπτά ή άλλες εργασίες των
µαθητών.

 4. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο
περισσότερο από δύο (2) ηµέρες είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο ίδιος το
βραδύτερο µέχρι και τη δεκάτη ηµέρα από την επιστροφή του µαθητή στο
Σχολείο, βεβαίωση δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος ή Σχολιατρικής
Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη
διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή µπορεί να χρησιµεύσει ως
δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την παραπάνω προθεσµία
κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόµενο εκπρόθεσµα δε γίνεται δεκτό. Κάθε
βεβαίωση υποβάλλεται µε αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο
απαραιτήτως.
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Σε περίπτωση εκπρόθεσµου δικαιολογητικού το σχολείο είναι υποχρεωµένο να
το παραλάβει και ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων θα κρίνει αν θα ληφθεί
υπόψη.
Για τη δικαιολόγηση των απουσιών µίας ή δύο ηµερών λόγω ασθενείας ή άλλων
σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σηµείωµα από τον
κηδεµόνα που το φέρνει ο ίδιος αποκλειστικά δέκα (10) µέρες το πολύ µετά την
επάνοδο του µαθητή στο Σχολείο.
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεµόνας µπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ
δέκα (10) ηµερών αθροιστικά για όλο το χρόνο.


5.



6. Σε καµία περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογηµένες απουσίες

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου, δε δεσµεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει
µε ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγµατικούς λόγους απουσίας του
µαθητή.

µαθητών :
α. Όταν πραγµατοποιούνται χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή του Σχολείου σε
ώρες του ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου, µεµονωµένες ή
συνεχείς.
Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ηµερησίου
προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του
Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόµενες σε εξαιρετικά σοβαρούς
αντικειµενικούς λόγους, που αναφέρονται σε :
• ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες
• καιρικές συνθήκες
• συγκοινωνιακές κ.λ.π
β. Όταν οφείλονται σε οµαδική, κατά την κρίση του Προϊσταµένου της
∆ιεύθυνσης ή του Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης, αποµάκρυνση των
µαθητών από το σχολείο.


7. Οι δικαιολογηµένες απουσίες µαθητών, που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαµβάνονται υπόψη για τον
χαρακτηρισµό της φοίτησης κάθε µαθητή, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

Για αυτές της απουσίες συντάσσεται µετά τη λήξη κάθε :
•
•

Τετραµήνου ,για τα Ε.Λύκεια & ΤΕΕ
Τριµήνου ,για τα Γυµνάσια

ειδική πράξη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων.
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Όπου στο παρών αναφέρεται ο κηδεµόνας του µαθητή, νοείται ο πατέρας ή η
µητέρα ή οποιοδήποτε νόµιµο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο,
προκειµένου µόνο περί µαθητών που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους. Οι µαθητές που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν
προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗΣ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ.Π.Ε.Π.Θ : 1/5–1–1987 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ)
Το Υ.Π.Ε.Π.Θ κοινοποιεί την 369/85/16/5–1–1987 ατοµική γνωµάτευση της
Νοµικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου µε την οποία ορίζεται ότι οι απουσίες που
οφείλονται σε οµαδική αποχώρηση των µαθητών θεωρούνται αδικαιολόγητες και ότι
είναι νοµικά αδιάφορο σε ποια αιτία οφείλεται η οµαδική αυτή αποχώρηση των µαθητών
ή ποια κίνητρα την προκάλεσαν ή ποιους σκοπούς επιδιώκει (επιτρεπόµενους, νόµιµους
ή όχι). Έτσι οι απουσίες αυτές θα πρέπει να υπολογιστούν στο σύνολο των
αδικαιολόγητων απουσιών του αντίστοιχου διδακτικού έτους. Όµως οι απουσίες των
µαθητών εκείνων που µε οποιοδήποτε τρόπο εκδήλωσαν την εµµονή τους στις µαθητικές
τους υποχρεώσεις και έδειξαν πρόθεση να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία των
µαθηµάτων τους δεν πρέπει να καταλογιστούν. Για τη συνδροµή των όρων αυτών
αρµόδιος είναι να αποφανθεί ο Σύλλογος των Καθηγητών.

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Άρθρο µόνο του Π.Ν.Π της 4/12/1999 (Φ.Ε.Κ 272/Α/4–12–1999)

Όποιος καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρεµποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την
οµαλή λειτουργία των δηµοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ή παρανόµως παραµένει στους χώρους λειτουργίας αυτών, τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται
αυτεπαγγέλτως.
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Χαρακτηρισµός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση µαθητών

Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του Π.∆ 485/1983 (Φ.Ε.Κ 184 Α/21–12–1983) ως εξής:
Η φοίτηση όλων των µαθητών των Σχολείων ∆.Ε χαρακτηρίζεται µε πράξη του
Συλλόγου των∆ιδασκόντων Καθηγητών την ηµέρα που λήγουν τα µαθήµατα ως
επαρκής ,ελλιπής και ανεπαρκής, µε βάση το σύνολο των απουσιών που
σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασµό µε την ετήσια
προφορική επίδοση σε όλα τα µαθήµατα.

Άρθρα 1,2,3 τουΠ.∆ 485/1983 (Φ.Ε.Κ 184 Α/21–12–1983)
Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται
αποκλειστικά στα Γυµνάσια και ΤΕΕ.

1.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά
την οποία :

α) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή, που σηµειώθηκε κατά το λήγον
διδακτικό έτοςδεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64), ανεξάρτητα από το
δικαιολογητικό τους λόγο.
β)
Το σύνολο των απουσιών του µαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατό δέκα
τέσσερις (114),από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι
δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του Π.∆ 485/1983.
• Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων Καθηγητών κάθε Σχολείου µε
ειδική πράξη του
χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση µαθητή που
σηµείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις(115-164)
απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα
τέσσερις (64) είναι δικαιολογηµένες και οφείλονται σε ασθένεια που
βεβαιώνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα
ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειµένη
περίπτωση η επίδοση του µαθητή όταν ο ΓΜΟ της προφορικής βαθµολογίας,
όπως προκύπτει από το άθροισµα των ΜΟ των τριών τριµηνιαίων βαθµών
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διαιρούµενο µε τον αριθµό των διδασκοµένων µαθηµάτων είναι τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".
γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του εδαφίου δ του
άρθρου 1 του
Π.∆ 294/80 : «∆ι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η
φοίτησης µαθητών ανεξαρτήτως αριθµού απουσιών, εφόσον οι µαθητές
αυτοί τυγχάνουν πρωταθλητές, οι δε απουσίες των οφείλονται εις την
συµµετοχή τους σε ∆ιεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουµένη από την
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού».
2. Οι µαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται
κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

Για τους µαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά Γυµνάσια και ΤΕΕ, τα
αριθµητικά όρια των ΕΚΑΤΟ ∆ΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (114) ΚΑΙ ΕΚΑΤΟ ΕΞΗΝΤΑ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (164)απουσιών για τον χαρακτηρισµό της φοίτησης
προσαυξάνονται κατά ∆ΕΚΑ ΕΞΙ (16) απουσίες για κάθε περίπτωση.

114
164

130
180

ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΤΕΕ
Άρθρα 1,2,3 του Π.∆ 485/1983
( ΓΥΜΝΑΣΙΑ)

Άρθρο 2 της Γ2/485/8.2.1999 του ΥΠΕΠΘ
Π.∆ 294/1979 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τα άρθρα 1,2,3 του Π.∆ 485/1983
(ΤΕΕ )

•

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του µαθητή που σηµείωσε πάνω από εκατό
δεκατέσσερις (114) και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164)
απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι
δικαιολογηµένες, ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω,
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αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων
επαρκής .
•

Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων µπορεί µε ειδική πράξη του να
χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από εκατόν
εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δεκατέσσερις (214)
απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64)

είναι

δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω,
η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική µε την έννοια ότι ο Γενικός
Μέσος όρος της προφορικής βαθµολογίας, που προκύπτει από το άθροισµα
των διδασκοµένων µαθητών είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η
διαγωγή του είναι "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται
δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.
Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσµα για τους µαθητές
αυτούς εξάγεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Π.∆ 157/1986 (Φ.Ε.Κ 60 τ.Α/1986)
Αφορά τους µαθητές του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Άρθρο 1.
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.∆/τος 485/83
αντικαθίσταται ως εξής:
“Μαθητής γυµνασίου που η φοίτησή του χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέµπεται

σε προφορική και γραπτή κατά Σεπτέµβριο εξέταση στα µαθήµατα της Α΄
Οµάδας και σε γραπτή εξέταση στο σχέδιο του µαθήµατος των Καλλιτεχνικών
της Β΄ οµάδας. Στα υπόλοιπα µαθήµατα της Β΄ Οµάδας δεν εξετάζεται, αλλά
κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσµατος
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συνυπολογίζεται η προφορική βαθµολογία που έλαβε ο µαθητής στα µαθήµατα
αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις που για τους παραπάνω µαθητές το προαγωγικό ή απολυτήριο
αποτέλεσµα το Σεπτέµβριο είναι απορριπτέο εξαιτίας και µόνο της υστέρησής
τους σε µάθηµα ή µαθήµατα της Β΄

Οµάδας (εκτός του µαθήµατος των

Καλλιτεχνικών) , οι µαθητές αυτοί εξετάζονται σ’ αυτά τα µαθήµατα
προφορικά”.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΤΕΕ
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από
εξήντα τέσσερις (64) Απουσίες και δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που
προαναφέρθηκαν.
4.
Οι µαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι
υποχρεωµένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Εξαγωγή αποτελέσµατος ετήσιας προόδου των µαθητών.
Άρθρο 1 Π.∆. 182/84
1. Ο µαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:
α. Όταν έχει σε κάθε µάθηµα των οµάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθµό
τουλάχιστον δέκα (10).
β. Όταν υστερεί σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα της Β οµάδας και έχει
µέσο όρο όλων των µαθηµάτων και των δύο οµάδων , τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).
γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα της Α οµάδας και έχει
µέσο όρο όλων των µαθηµάτων της Α οµάδας τουλάχιστον δεκατρία (13) (12 ½ ).
δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4)µαθήµατα των οµάδων Α και Β
και ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων για τα µαθήµατα κάθε
οµάδας.
2.

3.

Ο µαθητής παραπέµπεται σε γραπτή και προφορική ή µόνο προφορική ,
όπου προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις , συµπληρωµατική εξέταση το
Σεπτέµβριο σε όσα µαθήµατα δεν πέτυχε βαθµό προαγωγής , όταν υστερεί σε
ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα και δεν πληρούνται οι όροι που
προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.
Ο µαθητής που δεν εµπίπτει σε καµιά από τις περιπτώσεις των προηγούµενων
παραγράφων του παρόντος , δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης ,
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4.
5.

6.

οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη , µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.∆.580/82 (βλ. και Π.∆.188/85)
που αναφέρεται σε επαναληπτικές εξετάσεις.
Παραποµπή µε οποιαδήποτε µορφή , των αποτελεσµάτων ετήσιας προόδου των
µαθητών σε δευτεροβάθµια κρίση δεν επιτρέπεται.
Η παραπεµπτική ή απολυτήρια εξέταση µαθητών σε µαθήµατα της Β οµάδας
γίνεται της Β οµάδας γίνεται προφορικά από επιτροπή δύο καθηγητών , από τους
οποίους ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το µάθηµα ή της ειδικότητας του
εξεταζοµένου µαθήµατος , σε περίπτωση υπηρεσιακής µετακίνησης του πρώτου
και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας υπό την προεδρεία του ∆ιευθυντή
του σχολείου ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή.
Κατά την εξαγωγή του αποτελέσµατος παραπεµπτικής εξέτασης , νέα
παραποµπή δεν επιτρέπεται µε παράλληλη τήρηση των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.∆. 465/81.

Ειδικές διατάξεις για µαθήµατα µε κλάδους.
Άρθρο 3 Π.∆. 447/93 (ΦΕΚ 185. τ.Α΄).
Στην περίπτωση που εξάγεται για το µαθητή απορριπτικό αποτέλεσµα σε κλάδο
µαθήµατος και ο συνολικός βαθµός στο µάθηµα ως µέσος όρος των βαθµών των δύο
κλάδων είναι επίσης απορριπτικός , ο µαθητής αυτός παραπέµπεται µόνο στον κλάδο του
µαθήµατος στο οποίο υστέρησε.
Γ2/2839/25-5-94/ΥΠΕΠΘ.
Στην περίπτωση που ο µαθητής υστερεί σε κλάδους όχι του ιδίου µαθήµατος
αλλά ανεξαρτήτων µαθηµάτων και εξάγεται απορριπτικό αποτέλεσµα , επειδή ισχύουν
γι’ αυτό οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Π.∆.182/84, τότε ανά δύο οι
κλάδοι ανεξαρτήτων µαθηµάτων θα θεωρηθούν σαν ένα µάθηµα.
Στην περίπτωση που ο µαθητής υστερεί στον κλάδο της Πληροφορικής , που
ανήκει στην οµάδα Α , το αποτέλεσµα θα εξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1.γ του άρθρου 1 του Π.∆. 182/84.
Στην περίπτωση που ο µαθητής υστερεί στον κλάδο της Τεχνολογίας, που ανήκει
στην οµάδα Β , το αποτέλεσµα θα εξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1.β
του άρθρου 1 του Π.∆. 182/84.
Το παρακάτω ισχύει µόνο για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Άρθρο 5 Π.∆. 191/92 (ΦΕΚ 90, τ.Α΄).
Οι µαθητές που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
Νόµου 1566/85 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , κατά τις
διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου Νόµου έχουν πιστοποιηθεί εφόσον δεν είναι
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προφανείς , από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φοιτούν: α) ως ενταγµένοι σε κανονικά
Γυµνάσια β) σε ειδικές τάξεις , τµήµατα ή οµάδες που λειτουργούν µέσα σε κανονικά
Γυµνάσια και γ) σε αυτοτελή ειδικά Γυµνάσια , προάγονται , απολύονται ,
παραπέµπονται ή απορρίπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 και 3
του άρθρου 1 του Π.∆. 182/84 (ΦΕΚ 60 , τ.Α΄) µε µείωση του προβλεπόµενου από το
εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού µέσου όρου σε τουλάχιστον 12 (12)(11
½).

Παραπεµπτικές , Επαναληπτικές , Κατατακτήριες Εξετάσεις.
Άρθρο 2 , Π.∆.182/84.
1. Οι παραπεµπτικές , επαναληπτικές και κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Π.∆/τος , από εξεταστική επιτροπή που
συγκροτείται και προεδρεύεται από το διευθυντή του σχολείου και αποτελείται από µέλη
του διδακτικού προσωπικού του σχολείου των ειδικοτήτων των µαθηµάτων , στα οποία
πρόκειται να εξετασθούν οι µαθητές.
2. Η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι µαθητές , οι οποίοι κατά την εξαγωγή
του ετήσιου τελικού αποτελέσµατος εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του παρόντος Π.∆/τος , ονοµάζεται παραπεµπτική και διεξάγεται προφορικά
και γραπτά , µε εξαίρεση τις περιπτώσεις µαθητών οι οποίοι κατά τις κείµενες διατάξεις
εξετάζονται µόνο προφορικά.
3. Η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι µαθητές της Τρίτης Τάξης , οι οποίοι
δεν κρίθηκαν σε οποιαδήποτε περίπτωση άξιοι απόλυσης και προσέρχονται για την
απόκτηση απολυτηρίου τίτλου του Γυµνασίου , ονοµάζεται επαναληπτική και διεξάγεται
προφορικά και γραπτά.
4. Η εξέταση , προαγωγική ή απολυτήρια , στην οποία υποβάλλονται µαθητές
κατ’ ιδίαν διδαχθέντες ή στρατεύσιµοι ονοµάζεται κατατακτήρια εξέταση και
διενεργείται για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες γραπτά και για τους στρατεύσιµους
προφορικά και γραπτά.
5. Η προφορική εξέταση που προηγείται της γραπτής , διενεργείται από δύο
καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας , οι οποίοι συµµετέχουν στην εξεταστική
επιτροπή.
6. Μετά το τέλος της προφορικής εξέτασης οι δύο καθηγητές καταθέτουν , µε
ξεχωριστή κατάσταση , τη βαθµολογία τους στο ∆/ντή του σχολείου ο οποίος
καταχωρίζει στα οικεία βιβλία το µέσο όρο (Μ.Ο) των βαθµών των δύο εξεταστών.
Οποιαδήποτε µεταβολή της προφορικής βαθµολογίας µετά την κατάθεσή της δεν
επιτρέπεται.
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7. Για την οµαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή κάθε γραπτής εξέτασης ευθύνονται
όλα τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής και οι επιτηρητές καθηγητές , που ορίζονται από
το διευθυντή του Γυµνασίου κατά τη σύνταξη του προγράµµατος των γραπτών
εξετάσεων.
8. Τα θέµατα της γραπτής εξέτασης σε κάθε µάθηµα καταρτίζονται µε κοινή
εισήγηση των δύο καθηγητών της ίδιας ή συγγενούς προς το µάθηµα ειδικότητας , µελών
της εξεταστικής επιτροπής και µε την έγκριση του ∆ιευθυντή του Γυµνασίου.
9. Τα θέµατα , που δίνονται για διαπραγµάτευση γράφονται σε φύλλο χάρτου
σφραγισµένο µε τη σφραγίδα του Σχολείου και την υπογραφή του ∆/ντή του Σχολείου
και υπαγορεύονται στους µαθητές.
10. Τα τυχόν συνοδευτικά των θεµάτων κείµενα αναγράφονται στον πίνακα ή
διανέµονται φωτοτυπηµένα ή πολυγραφηµένα στους µαθητές , οι οποίοι τα παραδίνουν
στον επιτηρητή αµέσως µετά τη λήξη της εξέτασης.
11. Τα γραπτά δοκίµια των µαθητών αµέσως µετά το τέλος των γραπτών
εξετάσεων , παραδίνονται από τον επιτηρητή καθηγητή στο ∆/ντή του Γυµνασίου , ο
οποίος ορίζει ηµέρα και ώρα βαθµολόγησής τους , η οποία πραγµατοποιείται απαραίτητα
στο σχολείο µόνο. Κατά την ηµέρα αυτή τα γραπτά βαθµολογούνται από τους εισηγητές
καθηγητές της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου χωρίς να γνωρίζει ο δεύτερος το
βαθµό του πρώτου, ο οποίος είναι καλυµµένος , και παραδίνονται στο ∆ιευθυντή.
Ο ένας από τους δύο εισηγητές κατά τις εξετάσεις , πρέπει να είναι ο διδάξας το
οικείο µάθηµα κατά το διδακτικό έτος που έληξε , εφόσον τούτο είναι δυνατόν.
12. Ο Μ.Ο των δύο βαθµών , µε τους οποίους αξιολογήθηκε το γραπτό δοκίµιο
από τους βαθµολογητές , καταχωρίζεται στα οικεία βιβλία.
Σε περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας των δύο (2) βαθµολογητών είναι
µεγαλύτερη από τρεις (3) µονάδες , το θέµα παραπέµπεται στην επιτροπή , που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου , η οποία
αποφαίνεται για τον οριστικό µέσο όρο του γραπτού δοκιµίου.
13. Τελικός βαθµός του εξεταζοµένου µαθήµατος είναι ο Μ.Ο προφορικής και
γραπτής βαθµολογίας.
14. Σε κοινή συνεδρία της εξεταστικής επιτροπής της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου εξάγεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του
παρόντος Π.∆/τος το ετήσιο αποτέλεσµα του εξεταζόµενου µαθητή και καταχωρίζονται
τα βαθµολογικά στοιχεία της εξέτασης στα οικεία βιβλία.
15. ∆ευτεροβάθµια κρίση αποτελέσµατος εξέτασης , που έγινε από εξεταστική
επιτροπή απαγορεύεται.
Αναβαθµολόγηση στις παραπεµπτικές εξετάσεις επιτρέπεται µόνον εφόσον ο
µαθητής απορρίπτεται.
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16. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή και σε
προφορική εξέταση που γίνεται για ειδικούς λόγους, αντί της γραπτής εξέτασης.
Εξαγωγή αποτελέσµατος ετήσιας προόδου µαθητών από ξένα σχολεία του
εξωτερικού σε ελληνικά σχολεία της Ελλάδας άρθρο 3 Π.∆. 182/84.

1. Μαθητές κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού
αποδεικτικού στοιχείου της µαθητικής κατάστασής του ξένου σχολείου που
λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των
δηµόσιων ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία
καθορίζεται από τον οικείο προϊστάµενο ∆/νσης ή Γραφείου Μέσης
Εκπαίδευσης.
2. Οι µαθητές της προηγούµενης παραγράφου που φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον
συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο
της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο
Μέσης Εκπαίδευσης δε βαθµολογούνται στα µαθήµατα της Αρχαίας Ελληνικής
Γλώσσας και Γραµµατείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας,
ενώ στα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται προφορικά µε βαθµολογική βάση το
οκτώ (8). Οι µαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο
Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης εξετάζονται προφορικά στα µαθήµατα της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
και Γραµµατείας µε βαθµολογική βάση το Οκτώ (8) και γραπτά στα υπόλοιπα
µαθήµατα µε βαθµολογική βάση το δέκα (10).
3. Οι µαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που φοίτησαν σε ξένο σχολείο
του εξωτερικού που είναι αντίστοιχο των σχολείων Μ.Ε που λειτουργούν στην
Ελλάδα , µόνο κατά το προηγούµενο από την εγγραφή τους σε Ελληνικό σχολείο
Μέσης Εκπαίδευσης σχολικό έτος, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο
Ελληνικό Σχολείο εξετάζονται προφορικά µε βαθµολογική βάση το Οκτώ (8) στα
µαθήµατα της Αρχαίας Ελληνική Γλώσσας και Γραµµατείας και της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας και γραπτά µε βαθµολογική βάση το δέκα
(10) στα υπόλοιπα µαθήµατα.
4. Οι µαθητές της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού µετά το δεύτερο έτος φοίτησής
τους στο Ελληνικό σχολείο και οι µαθητές της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού
µετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εξετάζονται και
βαθµολογούνται όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους κανονικούς µαθητές της
ηµεδαπής.
5. Οι µαθητές που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 και 3 του άρθρου
αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γυµνάσιο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν
επιτύχει σε όλα τα µαθήµατα τη βαθµολογική βάση , που προβλέπεται από τις
διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων για κάθε περίπτωση. Οι µαθητές
αυτοί προάγονται ή απολύονται επίσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ι. Οι µαθητές που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού
κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο:
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α. Όταν υστερούν σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα της Β οµάδας και
έχουν µέσο όρο όλων των µαθηµάτων και των δύο οµάδων πλήρες οκτώ (8).
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα της Α οµάδας και
έχουν µέσο όρο όλων των µαθηµάτων της οµάδας αυτής πλήρες δέκα (10).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα των οµάδων Α και
Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων της
παραγράφου αυτής για τα µαθήµατα κάθε οµάδας.
ΙΙ. Οι ανωτέρω µαθητές κατά το δεύτερο έτος φοίτησής τους σε Ελληνικό
Γυµνάσιο καθώς και οι µαθητές που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου αυτού κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο:
α. Όταν υστερούν σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα της Β οµάδας και
έχουν µέσο όρο όλων των µαθηµάτων και των δύο οµάδων πλήρες δέκα (10).
β. Όταν υστερούν σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα της Α οµάδας και
έχουν µέσο όρο όλων των µαθηµάτων της οµάδας αυτής δώδεκα (12).
γ. Όταν υστερούν σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα των οµάδων Α και
Β και ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων της
παραγράφου αυτής για τα µαθήµατα κάθε οµάδας.
6. Οι διατάξεις αναφέρονται στο Λύκειο
7. Οι µαθητές που εµπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 και 3 του άρθρου
αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης παραπέµπονται σε
συµπληρωµατική εξέταση κατά το µήνα Σεπτέµβριο σε όσα µαθήµατα δεν
πέτυχαν βαθµό προαγωγής , όταν υστερούν σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4)
µαθήµατα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού.
8. Οι ανωτέρω µαθητές , όταν δεν εµπίπτουν σε καµία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 5 , 6 και 7 του άρθρου αυτού , δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής ή
απολύσεως και οφείλουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη , µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.∆. 465/81 για
τους µαθητές του Γυµνασίου.
9. Οι µαθητές που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού
προάγονται , απολύονται , παραπέµπονται ή επαναλαµβάνουν τα µαθήµατα της
ίδιας τάξης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπόλοιπους
κανονικούς µαθητές της ηµεδαπής.

Επαναληπτικές Εξετάσεις των µαθητών της τελευταίας τάξης του Γυµνασίου
Π.∆. 465/81 άρθρο 12, παρ. 1-5 & Π.∆. 580/82 άρθρο 2 παρ.2.
1. Μαθητές της τελευταίας τάξης του Γυµνασίου µε ετήσιο αποτέλεσµα
παραπεµπτικό προσερχόµενοι στην παραπεµπτική εξέταση απολύονται κατά τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.∆τος, 182/84, αλλιώς δεν κρίνονται
άξιοι απόλυσης και οφείλουν να προσέρχονται σε επαναληπτική εξέταση.
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2. Η εξέταση των µαθητών της προηγούµενης παραγράφου γίνεται στο σχολείο
όπου φοίτησαν ή σε άλλο σχολείο, αφού προηγηθεί η κανονική διαδικασία
µετεγγραφής.
3. Στους µαθητές της τελευταίας τάξης του Γυµνασίου, που δεν κρίνονται άξιοι
απόλυσης ή παραπέµπονται επιτρέπεται να προσέρχονται σε επαναληπτική
εξέταση στις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις εξεταστικές περιόδους
κάθε σχολικού έτους (Σεπτεµβρίου , Ιουνίου , Φεβρουαρίου) – εκτός από την
περίοδο Ιουνίου του έτους κατά το οποίο φοίτησαν στην τάξη αυτή – και µέχρι να
αποκτήσουν τον απολυτήριο τίτλο τους χωρίς την υποχρέωση να φοιτήσουν
ξανά.
4. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του άρθρου αυτού διενεργούνται προφορικά και
γραπτά στην ύλη όπου εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης οι µαθητές της
τρίτης (Γ΄.) τάξης του Γυµνασίου όπου γίνεται η εξέταση.
5. Στις επαναληπτικές εξετάσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να
προσέλθουν οι µαθητές της τελευταίας τάξης του Γυµνασίου , οι οποίοι δεν
άσκησαν το δικαίωµα που έχουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη.
Επανεξέταση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Π.∆. 376/93 άρθρο 35 παρ. 3.
Μαθητές σχολείων ∆.Ε , οι οποίοι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά , σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από
προφορική εφόσον υστέρησαν σε κάποια µαθήµατα κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες
εξετάσεις Ιουνίου ή απορρίφθηκαν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου, δύνανται,
εφόσον το επιθυµούν να ζητήσουν επανεξέταση στα µαθήµατα που υστέρησαν.
Η νέα αυτή εξέταση πραγµατοποιείται στο σχολείο που φοίτησαν ενώπιον
επιτροπής συγκροτούµενης από το ∆/ντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς
ειδικότητας για κάθε µάθηµα.
Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης σε προθεσµία που
ορίζεται από το Π.∆. 123/87.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έκδοση του νέου αποτελέσµατος , όπου αυτό είναι αναγκαίο, πρέπει
να συγκληθεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου. Η µη σύγκλιση είναι τυπικός
λόγος ακυρότητας της σχετικής πράξης από το Σ.Ε.(Γ2/3259/22-6-94 εγκύκλιος του
ΥΠΕΠΘ).
Οι αντιγράφοντες Β.∆.8-7-55 άρθρο 38, (ΦΕΚ Α΄ 173).
Μαθητής που συλλαµβάνεται σε κάποια γραπτή δοκιµασία να αντιγράφει από
βιβλίο, σηµειώσεις γενικά ή από γραπτό δοκίµιο άλλου συµµαθητή του, βαθµολογείται
µε το βαθµό «κακώς 1», µε την προσάρτηση των στοιχείων από όπου αντέγραφε στο
εξεταστικό του δοκίµιο και την αναγραφή πάνω σ’ αυτό σχετικής παρατήρησης από τους
συνεπιτηρητές καθηγητές.
Σ1: α). Το άρθρο 38 του Β.∆. 8-7-55 επανήλθε σε ισχύ µε το άρθρο 26 του Β.∆. 490/68
(ΦΕΚ . Α΄257).
β). Για την αποτροπή καταδολίευσης των γραπτών εξετάσεων ο επιτηρητής πρέπει να
προσέχει ώστε να είναι ακαταµάχητη η απόδειξη της αντιγραφής , ιδιαίτερα όταν υπάρχει
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θέµα αντιγραφής από δοκίµιο άλλου µαθητή και δεν υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια.
Γενικά στις περιπτώσεις αυτές προτιµότερη είναι η εντονότερη , αλλά πάντοτε
διακριτική επιτήρηση και στην ανάγκη αλλαγή της θέσης του εξεταζόµενου.
Η µε δόλο ή αµέλεια παράβαση των σχετικών µε τις γραπτές εξετάσεις διατάξεων οδηγεί
σε πειθαρχικές κυρώσεις και µάλιστα από τις βαρύτερες.
Οι µη προσερχόµενοι στις γραπτές εξετάσεις.
Β.∆. 490/68, άρθρο 9 , παρ.3-5, ΦΕΚ. Α΄ 257.
3. Όσοι δικαιολογηµένα δεν προσέρχονται στη γραπτή προαγωγική ή απολυτήρια
δοκιµασία κατά την περίοδο του Ιουνίου καλούνται µε απόφαση του καθηγητικού
Συλλόγου , να εξεταστούν άλλη µέρα µέχρι 30 Ιουνίου.
όσοι από τους παραπάνω δικαιολογηµένα πάλι δεν προσέλθουν κατά την ηµέρα που
ορίστηκε , καλούνται να εξεταστούν το Σεπτέµβριο. Η πρόσκληση για εξέταση είναι
περιττή για τους µαθητές που εξετάστηκαν σε ορισµένα µαθήµατα , αλλά από τη
βαθµολογία αυτών των µαθηµάτων προκύπτει απορριπτικό αποτέλεσµα , που δεν µπορεί
να µεταβληθεί µε οποιαδήποτε βαθµολογία στα µαθήµατα στα οποία δεν έγινε εξέταση.
Για τους µαθητές αυτούς το αποτέλεσµα βγαίνει µε βάση τη βα;θµολογία των
µαθηµάτων στα οποία εξετάστηκαν.
4. Όσοι αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται στις γραπτές δοκιµασίες (Ιουνίου),
βαθµολογούνται µε τον κατώτατο βαθµό της βαθµολογικής κλίµακας.
Με τον ίδιο βαθµό βαθµολογούνται επίσης όσοι αποχωρούν κατά ή µετά την εκφώνηση
των ζητηµάτων , εκτός αν διαπιστωθεί προφανής ασθένεια από τους συνεπιτηρητές
καθηγητές , οπότε αποφασίζει ο Σύλλογος των Καθηγητών , µε αιτιολογηµένη πράξη
του, ποια µέρα θα εξεταστούν στο συγκεκριµένο µάθηµα.
Επίσης µε τη µονάδα βαθµολογείται µαθητής που απουσιάζει συστηµατικά από µάθηµα
που δεν εξετάζεται γραπτά και στο οποίο δεν πήρε βαθµό προφορικής δοκιµασίας
ολόκληρο το διδακτικό έτος.
Σηµείωση: Ως προς τον τρόπο βεβαίωσης της ασθένειας , για την εφαρµογή των
διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων 3-4 του Β.∆. 490/68 (ΦΕΚ. Α΄ 257) ,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 της ΣΤ5/71/1-12-86/ΥΠΕΠΘ
απόφασης , η οποία ορίζει τα ακόλουθα:
7. Οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 9 του Β.∆. 490/68, που ορίζουν τον τρόπο της
βεβαίωσης της ασθένειας (υποβολή δικαιολογητικών) για τους µη προσερχόµενους στις
προαγωγικές και απολυτήριες δοκιµασίες µαθητές του Λυκείου, τροποποιούνται κατά το
µέρος που αναφέρονται στα δικαιολογητικά, τα οποία στο εξής ορίζονται ως ακολούθως:
α). Ενυπόγραφο σηµείωµα του κηδεµόνα ή του ίδιου του µαθητή, αν είναι ενήλικος, που
αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν προσήλθε στις δοκιµασίες και εφόσον
πρόκειται για µη προσέλευση δύο ηµερών, ή
β). βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύµατος ή Σχολιατρικής Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε
γιατρού που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, εφόσον ο µαθητής δεν
προσήλθε στις γραπτές δοκιµασίες πάνω από δύο ηµέρες. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται
από τον κηδεµόνα του µαθητή ή από τον ίδιο, εφόσον είναι ενήλικος. Τα παραπάνω
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δικαιολογητικά υποβάλλονται έγκαιρα (ως την ηµέρα προσέλευσης στις εξετάσεις),
αλλιώς δε γίνονται δεκτά.
Σηµείωση: Οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν εφαρµογή για τους µαθητές που
προσέρχονται στις επαναληπτικές εξετάσεις αφού τους παρέχεται η επιλεκτική ευχέρεια
να προσέρχονται σε οποιαδήποτε από τις προβλεπόµενες εξεταστικές περιόδους.
Αναβαθµολόγηση γραπτών δοκιµίων.
Π.∆.123/87, άρθρο 5 και Π.∆. 191/92, άρθρο 2.
Τα γραπτά δοκίµια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου καθώς
και εκείνα των µαθηµάτων που διδάσκονται κατά το πρώτο τετράµηνο , των ∆ηµοσίων
και Ιδιωτικών Γυµνασίων , υπόκεινται σε αναβαθµολόγηση µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων αποτελεσµάτων , µετά από
αίτηση του κηδεµόνα µαζί µε το προβλεπόµενο παράβολο.
Το ίδιο δικαίωµα έχουν και οι µαθητές που είχαν προσέλθει σε παραπεµπτικές ,
επαναληπτικές ή συµπληρωµατικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και
απερρίφθησαν.
Ο βαθµός που θα προκύψει από την αναβαθµολόγηση τροποποιεί το αποτέλεσµα
µόνο στην περίπτωση που είναι µεγαλύτερος από τον αρχικό.
Τρόπος Εξέτασης δυσλεξικών µαθητών.
Γ2/1846/17-5-2000/ΥΠΕΠΘ.
Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στο ΥΠΕΠΘ από διάφορες υπηρεσίες
και ενδιαφερόµενους γονείς και σύµφωνα µε την Πράξη 8/00 του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, σχετικά µε τον τρόπο εξέτασης των δυσλεξικών µαθητών/τριών , σας
γνωρίζουµε τα εξής:
1. Η δυσλεξία ,γνωστή τα τελευταία χρόνια ως «ειδική µαθησιακή δυσκολία στη
γραφή και στην ανάγνωση» είναι µια ειδική µαθησιακή δυσκολία , η οποία
συνίσταται στην αδυναµία των µαθητών/τριών να αποκτήσουν τις γλωσσικές
δεξιότητες που σχετίζονται µε την ανάγνωση , τη γραφή και την ορθογραφία. Η
λειτουργική αυτή αδυναµία εκδηλώνεται , αν και υπάρχει συνήθως επαρκής
νοητική ικανότητα , οµαλή συναισθηµατική ανάπτυξη , κατάλληλη διδασκαλία
και πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον. Θεωρείται επίσης ως µια ατέλεια στην
επεξεργασία της πληροφορίας.
Τα κύρια συµπτώµατα της µαθησιακής αυτής δυσκολίας είναι η αργή και µε
πολλά λάθη ανάγνωση , η δυσανάγνωστη γραφή και η υπερβολική και ασταθής
ανορθογραφία καθώς και η δυσκολία απόδοσης µε συνεχή λόγο του
περιεχοµένου ενός κειµένου , ενώ ο προφορικός λόγος δεν επηρεάζεται αρνητικά
από αυτήν. Ο δυσλεξικός µαθητής/τρια κουράζεται εύκολα από το διάβασµα και
πολύ συχνά παρουσιάζει διάσπαση προσοχής. Από διάφορες έρευνες γνωρίζουµε
πως η δυσλεξία συναντάται συχνότερα στα αγόρια από ότι στα κορίτσια και σε
αναλογία 4 προς 1 . Εµφανίζεται µε τον ερχοµό του παιδιού στο σχολείο και
αντιµετωπίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη στιγµή που διαγνωστεί και παρασχεθεί
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στο παιδί η κατάλληλη διδακτική βοήθεια κυρίως από τις πρώτες τάξεις του
δηµοτικού.
2. Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν
να χαρακτηρίζουν τον µαθητή/τρια ως δυσλεξικό, γιατί η διάγνωση της
δυσλεξίας είναι έργο ειδικών και δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οφείλουν όµως ,
αν παρατηρούν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες του µαθητή/τριας, να παραπέµπουν
τους γονείς στα Κέντρα ∆ιάγνωσης-Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ),
που θα συσταθούν και θα λειτουργήσουν από το επόµενο σχολικό έτος στην
έδρα του κάθε νοµού της χώρας , προς διαπίστωση τυχόν µαθησιακών
δυσκολιών. Επιπλέον , ας έχουν υπόψη τους πως ούτε η υπερβολική
ανορθογραφία ούτε η κακή γραφή από µόνες τους υποδηλώνουν δυσλεξία.
3. Η δυσλεξία πλήττει ιδιαίτερα την αυτοεκτίµηση των µαθητών/τριών αυτών, γιατί
συναισθάνονται άµεσα τη δυσκολία τους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά, όπως
οι άλλοι συµµαθητές/τριες τους, στις µαθησιακές απαιτήσεις. Εποµένως είναι
αναγκαίο να τους παρασχεθεί ψυχοσυναισθηµατική στήριξη , ενίσχυση,
ενθάρρυνση και εξατοµικευµένη , όσο είναι δυνατό , διδακτική καθοδήγηση. Η
κατανόηση του προβλήµατός τους και η αποφυγή δυσµενούς κριτικής και
άστοχων χαρακτηρισµών τους βοηθούν και ευχάριστα να νιώθουν στη σχολική
κοινότητα και περισσότερο να επιµένουν στο επίπονο έργο τους. Οι δυσλεξικοί
µαθητές/τριες (φυσικά και οι γονείς τους), ας µην επαναπαύονται στην
εξάντληση της επιείκειας εκ µέρους των διδασκόντων , αλλά να προσπαθούν,
µέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους , να είναι συνεπείς στις καθηµερινές
µαθησιακές τους υποχρεώσεις.
4. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις , η αξιολόγηση των µαθητών/τριων αυτών
µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται µε προφορική εξέταση , δεδοµένου
ότι δυσκολεύονται να διατυπώσουν γραπτά τις σκέψεις τους και την όποια
αποκτηµένη γνώση τους. Η εξέτασή τους πρέπει να διεξάγεται µέσα σ’ ένα κλίµα
ασφάλειας , αποδοχής και σεβασµού της ιδιαιτερότητάς τους. Γι’ αυτό το λόγο
θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιµοποιούν το πρόχειρό τους ,
προκειµένου να σηµειώσουν σ’ αυτό οτιδήποτε κρίνουν απαραίτητο για το θέµα,
το οποίο στη συνέχεια θα αναπτύξουν προφορικά. Σε καµία περίπτωση οι
πρόχειρες σηµειώσεις δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθµό. Πρέπει ακόµα
να τους παρέχονται διευκρινίσεις και να τους δίνεται επιπλέον χρόνος , στην
περίπτωση που θα ζητηθεί.
Στα θεωρητικά µαθήµατα ενδέχεται ο εξεταζόµενος να µη µπορεί ή να
δυσκολεύεται να αποδώσει σε συνεχή λόγο ένα γνωστικό αντικείµενο , οπότε
κρίνεται σκόπιµο να απαντά σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται. Ως προς την
εξέταση στο µάθηµα της έκθεσης , η αξιολόγηση να επικεντρώνεται στην
κατανόηση των βασικών εννοιών του θέµατος και στην παρουσίαση των
επιχειρηµάτων του. Στην εξέταση στα πρακτικά µαθήµατα π.χ Μαθηµατικά ,
Φυσική , Χηµεία είναι πιθανό ο µαθητής/τρια να µη χρησιµοποιεί σωστά τα
πρόσηµα ή να κάνει λάθη στις πράξεις. Τότε ο καθηγητής χρειάζεται να
παρεµβαίνει , να επισηµαίνει το λάθος και να τον / την υποβοηθάει να
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προχωρήσει. Επιπλέον οι εξεταστές ας έχουν υπόψη τους , πως ο δυσλεξικός
µαθητής/τρια παρουσιάζει αισθητή αδυναµία στην αποµνηµόνευση τύπων και
ορισµών. Στη διάρκεια της εξέτασης , αν κάποια στιγµή παρατηρηθεί διάσπαση
της προσοχής του µαθητή/τριας - κάτι που είναι αναµενόµενο – η επαναφορά
του/της στην εξεταστική διαδικασία ενδείκνυται να επιτευχθεί µε διακριτικούς
χειρισµούς. Οι ερωτήσεις των διαφόρων µαθηµάτων είναι απαραίτητο να
διαβάζονται από τον εξεταστή και να παρέχονται εξηγήσεις , ώστε να είναι
απόλυτα κατανοητό το περιεχόµενό τους.
5.

Κρίνεται σκόπιµο να συµµετάσχει στις εξεταστικές επιτροπές των βαθµολογικών
κέντρων των Νοµαρχιών , για τις εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του σχολ.
έτους 1999-2000 , καθηγητής µε ειδίκευση στη δυσλεξία ή γενικά στις
µαθησιακές δυσκολίες ή µε πιστοποιηµένη σχετική επιµόρφωση.
Παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης
να φροντίσουν για την άµεση προώθηση αυτής της εγκυκλίου σ’ όλες τις
σχολικές µονάδες γενικής και ειδικής αγωγής της περιφέρειάς τους , προκειµένου
να ενηµερωθούν ενυπογράφως όλοι οι εκπαιδευτικοί και επιπλέον να παρασχεθεί
σχετική ενηµέρωση σε κάθε ενδιαφερόµενο.
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