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Θέμα: Αξιολόγηση φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου κατά τις γραπτές 

ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου 2018 
 

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, 

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων κατά τις 

γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου 2018, ως 

προς τη διατύπωση των θεμάτων, τον αριθμό των ερωτήσεων και τη μοριοδότηση, 

χρειάζεται να έχετε υπόψη σας τα εξής: 

 

Για την αξιολόγηση: 

• Αξιολόγηση του μαθήματος  της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας»: Π.Δ. 126/2016, ΦΕΚ 211Α/11-11-2016, άρθρο 16) «Περί 

σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του 

Γυμνασίου». 

• Αξιολόγηση του μαθήματος  της Ιστορίας: Π.Δ. 319/ΦΕΚ 261 τ. Α/27-11-

2000. 

 

Ημερομηνία: 29/5/2018 

Αρ.Πρωτ.: 411 

• Προς τους/τις Δ/ντές/ριες  

▪ Τους/τις Εκπ/κούς Κλ. ΠΕ02 

και άλλων κλάδων με 

ανάθεση φιλολογικών 

μαθημάτων 

των Γυμνασίων αρμοδιότητας 

των Σχολικών Συμβούλων Κλ. 

ΠΕ02 

Αναστασίας Βακαλούδη και 

Ιωάννας Βορβή 

Κοινοποίηση  
 

Προϊσταμένη Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

mailto:grss@kmaked.pde.sch.gr


Για την ύλη: 

➢ Για την ύλη του μαθήματος της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας»:  «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο 

Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018» του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (164314/Δ2/03-10-

2017).  

➢ Για την ύλη της Ιστορίας:  «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο 

Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018» του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (164288/Δ2/03-10-

2017)   

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η 

εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. (Π.Δ.126/2016, 

ΦΕΚ Α΄ 211/11-11-2016, αρ.5, παρ.4). 

 

Η μορφή και το περιεχόμενο των θεμάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται τόσο στα 

οριζόμενα από τη νομοθεσία όσο και στη διδαχθείσα ύλη σύμφωνα με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Ως προς τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, ας 

λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες του μαθητικού δυναμικού της τάξης και η 

παιδαγωγική διάσταση της αξιολόγησης. 

Οι εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας με 

δεύτερη ανάθεση, προκειμένου να αξιολογήσουν τους μαθητές στο μάθημα της 

Ιστορίας, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτά που ορίζει το Π.Δ. 319/2000 σε ό,τι 

αφορά στο μάθημα της Ιστορίας.  

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι ενυπόγραφα. 

 

 

Οι Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 

Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 

Αναστασία Βακαλούδη 

Ιωάννα Βορβή 

 


