
                                                             

    

ΠΡΟΣ:

               ΚΟΙΝ.: 

ΘΕΜΑ:  Οδηγίες  για  τον  τρόπο  αξιολόγησης  μαθημάτων  Ημερήσιων  και     

Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015

  Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 12/10-03-

2015  του  Δ.Σ.),  σας  αποστέλλουμε  συμπληρωματικές  οδηγίες  που  αφορούν  στην

αξιολόγηση των κάτωθι μαθημάτων για το σχολικό έτος 2014-2015:

 Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής

και  Αυτοματισμού  της  Ειδικότητας  «Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων και Δικτύων» της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. 

 Αγγλικά Ειδικότητας (Ι και ΙΙ)  Β΄, Γ΄ και Δ΄  τάξης ΕΠΑ.Λ.

 Γαλλικά ή Γερμανικά της Β΄ και Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της

Ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό».

1. Σχεδίαση  Ηλεκτρολογικών  Εγκαταστάσεων  του  Τομέα  Ηλεκτρολογίας,

Ηλεκτρονικής  και  Αυτοματισμού  της  Ειδικότητας  «Τεχνικός

Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» της Β΄ τάξης

ΕΠΑ.Λ. 
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  To μάθημα «Σχεδίαση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» της ειδικότητας «Τεχνικός

Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων  και  Δικτύων»,  του  Τομέα

«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» της Β΄ ΕΠΑΛ (Β΄ 1336/26-05-2014),

έχει ως βασικό στόχο την επικοινωνία του μαθητή μέσω του ηλεκτρολογικού σχεδίου

(να το ερμηνεύει, να καθοδηγείται από αυτό, να καθοδηγεί με αυτό) ˙ ταυτόχρονα δε και

την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως: 

 την εκμάθηση βασικών αρχών τεχνικού σχεδίου

 την αναγνώριση και ορθή χρήση τυποποιημένων ηλεκτρολογικών συμβόλων

 την εκμάθηση βασικών ηλεκτρολογικών συνδεσμολογιών (σχεδίαση αλλά και

εξήγηση  της  λειτουργίας  κυκλωμάτων  και  όχι  απλά  σχεδιαστική  σύνθεση

συμβόλων)

 την  αποτύπωση μιας  υπάρχουσας ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης με  το  χέρι

(βασική δεξιότητα του επαγγέλματος)

 τη βέλτιστη σχεδίαση μιας μελλοντικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

 τη σχεδίαση βασικών ηλεκτρολογικών συνδεσμολογιών και απλών ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων με την βοήθεια του υπολογιστή.

  Ο  βασικός  στόχος  του  μαθήματος  είναι  η  σχεδίαση  λειτουργικών  και  ασφαλών

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, στην αρχή με το

χέρι και αργότερα με τον υπολογιστή. 

Η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται από την επίδοσή του στις σχεδιαστικές ασκήσεις με

χρήση βασικών σχεδιαστικών εργαλείων και μέσων στο σχολείο και στο σπίτι στο Α΄

τετράμηνο και με τη χρήση Η/Υ στο σχολείο στο Β’ τετράμηνο. Ειδικότερα:

Στο Α΄ τετράμηνο, η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται με βάση τη σχεδίαση και ερμηνεία

των  διδαχθέντων  βασικών  ηλεκτρικών  κυκλωμάτων  και  παραλλαγών  τους  και  την

μονογραμμική σχεδίαση μιας πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης. Στο Β΄ τετράμηνο, η

αξιολόγηση γίνεται με βάση τον ηλεκτρονικό φάκελό του που περιέχει τις  σχεδιάσεις

του βασικών ηλεκτρολογικών συνδεσμολογιών και απλών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

με τη βοήθεια του υπολογιστή. 

Στις προαγωγικές εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου, το αντικείμενο της εξέτασης είναι η

μονογραμμική σχεδίαση με το χέρι μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, πάνω σε μια

δοσμένη κάτοψη οικίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:  

1. Η ορθή χρήση σχεδιαστικών συμβόλων, που αξιολογείται με 10 μονάδες.

2. Η τήρηση των κανονισμών και της ορθής πρακτικής στην επιλογή και τοποθέτηση

του ηλεκτρολογικού υλικού, που αξιολογείται με 40 μονάδες.

3. Η ορθή αποτύπωση του αριθμού των αγωγών, που αξιολογείται με 30 μονάδες.

4. Η γενική εικόνα του σχεδίου, που αξιολογείται με 20 μονάδες. 
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2. Αγγλικά ειδικότητας (Ι και ΙΙ), Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

  Για  την  τρέχουσα  σχολική  χρονιά  (σχολ.  έτος  2014-2015) διατηρείται  ο  ισχύων

τρόπος εξέτασης, ο οποίος καθορίζεται με το Π.Δ. 50/08-05-2008 (Α΄ 81).

Σύμφωνα με το ως άνω Π.Δ., στις προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη του Ημερήσιου

και στη Γ’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και  στις απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’ τάξη

του Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο τρόπος εξέτασης

της Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά) συνίσταται στα εξής:

α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150−180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις

κατανόησής του.  Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.

β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο−συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω

από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα.

γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120−150

λέξεων.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α΄ και β΄ και κατά

30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

3. Γαλλικά  ή  Γερμανικά  της  Β΄  και  Γ΄  τάξης  του  Τομέα  Οικονομίας  και

Διοίκησης της Ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον

Τουρισμό». 

    Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1336 Β΄/26-05-2014 («Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων

ανά  Ειδικότητα  Τομέα  Ομάδας  Προσανατολισμού  των  Β΄,  Γ΄  τάξεων  Ημερησίων

ΕΠΑ.Λ. και των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.») προβλέπεται διδασκαλία της

Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας δύο (2) ώρες την εβδομάδα στη Β΄ και Γ΄ τάξη των

Ημερησίων  και  Εσπερινών  Επαγγελματικών  Λυκείων,  στην  ειδικότητα  «Υπάλληλος

Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό».

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά (σχολ. έτος 2014-2015) διατηρείται ο ισχύων τρόπος

εξέτασης, ο οποίος καθορίζεται με το Π.Δ. 50/08-05-2008 (Α΄ 81).

Σύμφωνα με το ως άνω Π.Δ. η εξέταση στο μάθημα της Γαλλικής και της Γερμανικής

Γλώσσας συνίσταται στα εξής:

α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150−180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις

κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα. 

β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο−συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω

από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα. 
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γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120−150

λέξεων.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α΄ και β΄ και κατά

30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

  Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

                

                    

              Εσωτερική  Διανομή:
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Αν. Κουράκη
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 Δ/νση Σπουδών, Προγ/των και Οργ/σης  Δ.Ε. – Τμήμα Α΄
 Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
 Δ/νση Επαγγ/κης Εκπ/σης -Τμήμα Α΄
 Αυτοτελής Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.
 Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσ/μού
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΣΥΝ/ΤΗΣ ΤΜ/ΡΧΗΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


