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                                 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ        

                              Α.  ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

1. Οι καθηγητές που δίδαξαν το ίδιο µάθηµα στην ίδια τάξη πρέπει να 
συνεργαστούν, ώστε να ετοιµάσουν κοινά θέµατα. Ως προς τη διατύπωση 
να χρησιµοποιείται η εµπειρία του ∆ιευθυντή αλλά και άλλων συναδέλφων 
που έχουν σχετική προϋπηρεσία και φυσικά πείρα.                                                                    
Για την περίπτωση, που εκ των πραγµάτων, δεν υπάρχει δυνατότητα 
κατάρτισης κοινών θεµάτων, πρέπει να δίδεται στο ∆ιευθυντή 
συγκεκριµένη και επαρκής αιτιολόγηση (ΑΠΟΧΡΩΝ ΛΟΓΟΣ). 

 
                         1369/20.5.2003 Έγγραφό µας 

     σελίδα 4 (ΑΠΟΧΡΩΝ ΛΟΓΟΣ) 
 

2. Ο ορισµός των θεµάτων να είναι σύµφωνος µε το πνεύµα των 
εγκυκλίων διαταγών, το περιεχόµενο των οποίων πρέπει να γνωρίζουν 
οι εξεταστές καθηγητές. 

 
3. Κατά τον ορισµό των θεµάτων να λαµβάνεται υπόψη το επίπεδο της 

αντιληπτικής ικανότητας και το επίπεδο της επίδοσης του µέσου 
µαθητή, ώστε τα θέµατα να µην είναι ούτε πολύ εύκολα ούτε και πολύ 
δύσκολα. 

 
4. Ιδιαίτερη πρέπει να είναι η προσοχή των εξεταστών, ώστε η διατύπωση 

να γίνεται µε ακρίβεια και σαφήνεια-σε άρτιο νεοελληνικό λόγο και όχι 
µε στερεότυπη φρασεολογία- για να µην προκύπτουν θέµατα ερµηνείας 
για τους εξεταζόµενους µαθητές. 

 
5. Τα θέµατα να είναι διατυπωµένα κατά τρόπο που να µην δίνεται η 

δυνατότητα στον µαθητή να απαντά µονολεκτικά. 
 
6. Να γίνεται ανάλυση σε υποερωτήσεις-φυσικά µέσα στην ενότητα του 

ίδιου θέµατος-εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο, για να διευκολύνεται 
ως προς την απάντηση ο εξεταζόµενος µαθητής. 

 
7. Τα θέµατα των εξετάσεων πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες ενότητες της διδαχθείσης ύλης, ώστε ο εξεταστής να έχει 
τη δυνατότητα να κάνει καλύτερα την αξιολόγησή του. 

 
 

                     Β.  ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
                                   ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ 

 

         ΓΕΝΙΚΑ 
1. Οι διορθωτές καθηγητές πρέπει να έχουν υπόψη τους όλες τις σχετικές 

εγκύκλιες, Π.∆ & διαταγές του Υπουργείου Παιδείας, που αφορούν τη 
βαθµολόγηση και αξιολόγηση. Προς τούτο παρακαλούνται οι κ.κ. 
∆ιευθυντές εγκαίρως να τις θέσουν στη διάθεση των καθηγητών του 
Σχολείου. 
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2. Η διόρθωση των γραπτών δοκιµίων να είναι ιδιαίτερα διακριτική  
      και επιµεληµένη, και αυτό διότι είναι δυνατόν να θελήσουν να λάβουν  
      γνώση της εικόνας των γραπτών γονείς και κηδεµόνες, υπάρχει δε 
      και  το ενδεχόµενο να αποσταλούν για αναβαθµολόγηση. 
 

           ΕΙ∆ΙΚΑ για τους Φιλολόγους 
1. Τα ορθογραφικά, συντακτικά, εκφραστικά, στίξεως και τονισµού 

σφάλµατα, που διορθώνονται στα µαθήµατα Αρχαίας και Νέας 
Ελληνικής Γραµµατείας, Νεοελληνικής Γλώσσας, Έκθεσης- Έκφρασης 
και Ελληνικής Γλώσσας (µέσα από Αρχαία, Βυζαντινά και Λόγια 
Κείµενα) ∆ΕΝ διορθώνονται στα άλλα φιλολογικά µαθήµατα, αλλά 
συνεκτιµώνται ως προς την τελική αξιολόγηση του γραπτού δοκιµίου. 

 
2. Καλό θα είναι τα εξεταζόµενα θέµατα να βαθµολογούνται ισοδύναµα, 

εκτός αν οι αποστελλόµενες διαταγές του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ορίζουν 
διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης. 

 
3. Στο Γυµνάσιο, επειδή µέχρι και σήµερα δεν έχει αποσταλεί σχετική 

διαφωτιστική εγκύκλιος, συνιστούµε να βαθµολογείται χωριστά (µε 
βάση το άριστα) η Έκθεση και χωριστά η Νεοελληνική Γλώσσα. Από 
αυτά τα δύο νούµερα εξάγεται ο µέσος όρος βαθµολογίας του 
µαθήµατος. Αλλά και για την περίπτωση αυτού του µαθήµατος η 
οριστική αξιολόγηση στηρίζεται στη γενική εικόνα που παρουσιάζει το 
γραπτό δοκίµιο. 

 

                                           Γ.  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 
1. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από τον διδάσκοντα, γνωστοποιείται 

εγγράφως στον ∆/ντή του σχολείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και 
γνωστοποιείται στους µαθητές, εγκαίρως. 

 
 

                1369/20.5.2003 Έγγραφό µας 
  

 
2. Μερικοί εκπαιδευτικοί συνηθίζουν να δίνουν ερωτήσεις στους µαθητές 

προκειµένου να τους διευκολύνουν στην εκµάθηση της ύλης που έχει 
διδαχθεί. Η ενέργειά τους αυτή δεν αντίκειται στην παιδαγωγική 
δεοντολογία, αλλά δεν µπορεί να περιορίζει την έκταση  της εξεταστέας 
ύλης σε ποσότητα λιγότερη της επιτρεποµένης. 

 

                   ∆.  ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Για την περίπτωση αξιολόγησης µαθητών µε ειδικές ανάγκες, που έχουν 
διαπιστωθεί από ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ και 
φοιτούν σε κανονικά σχολεία της Β/θµιας εκπαίδευσης ισχύει  το : 

• Π.∆. 465/81 άρθρο 4 και 7. 
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        Ε.   ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 

1. TA ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 

• Ελληνική Γλώσσα µέσα από Αρχαία, Βυζαντινά και Λόγια Κείµενα 

• Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία από µετάφραση 

• Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία και  

• Ιστορία                 

              Τα θέµατα ορίζονται σύµφωνα µε το Π.∆.319/2000. 
 
2. TA ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 

• Θρησκευτικά,  

• Φυσική 

•  Χηµεία 

•  Γεωγραφία 

•  Βιολογία 

•  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

Τα θέµατα ορίζονται σύµφωνα µε το Π.∆. 508/1977 
 

 
                 ∆ίνονται (9) ερωτήσεις και οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι  
                 να απαντήσουν σε (6) από αυτές, κατ΄ επιλογή. Οι ερωτήσεις 
                 θα είναι εκ διαφόρων κεφαλαίων που έχουν διδαχθεί). 
 
 
 

3.  Μαθηµατικά 
Εφαρµόζεται το Π.∆. 508/1977.  
Επίσης σας επισυνάπτουµε και το έγγραφο Φ.211.17/120/Γ2/5917/19-12-91 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ του οποίου αντίγραφο παρακαλούµε να δοθεί στους 
εκπ/κούς που διδάσκουν το µάθηµα. 
 

4.  Πληροφορική 
α. Το µάθηµα της Πληροφορικής δεν εξετάζεται γραπτώς στις 
     Α΄ και Β΄  Τάξεις. 
β. Στη Γ΄ Τάξη η εξέταση του µαθήµατος γίνεται σύµφωνα µε το : 

• Π.∆. 213/89, άρθρο 2 και σε συνδυασµό µε το  

• Π.∆.429/91,άρθρο 2, παράγραφος 8.  
 

5.  Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά) 
Το µάθηµα αυτό εξετάζεται σύµφωνα µε το Π.∆. 465/81. 
 
Οι καθηγητές των Ξένων Γλωσσών θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους 
και τις οδηγίες των Σχολικών Συµβούλων τους. 
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6.   TA ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 
 

• Φυσική Αγωγή 

• Μουσική 

•  Οικιακή Οικονοµία 

•  Τεχνολογία, Καλλιτεχνικά 

•  ΣΕΠ  

•  Πληροφορική Α΄και Β΄ Tάξης 
 

              ∆ΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ 
                     Εφαρµόζεται το Π.∆. 409/1994 
 
 

               ΣΤ. ΠΡΟΑΓΩΓΗ- ΑΠΟΛΥΣΗ  ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 
α. Χαρακτηρισµός Μαθηµάτων (Π.∆. 465/1981) 

Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Γυµνάσιο, δηµόσιο και ιδιωτικό, 
ηµερήσιο και εσπερινό, κατατάσσονται σε δύο οµάδες, ως εξής: 
 

Μαθήµατα Α΄ Οµάδας (Βασικά):  
• Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία 

•  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία 

•  Μαθηµατικά 

•  Θρησκευτικά 

•  Ιστορία 

•  Στοιχεία Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

•  Φυσική 

•  Χηµεία 

•  Γεωγραφία- Γεωλογία 

•  Ανθρωπολογία- Υγιεινή 

•  Βιολογία 

•  Ξένη Γλώσσα 

•  Πληροφορική. 
 

Μαθήµατα Β΄  Οµάδας (µη Βασικά):  
• Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 

•  Φυσική Αγωγή 

•  Μουσική 

•  Καλλιτεχνικά 

• Μάθηµα Τεχνολογίας 

•  Οικιακή Οικονοµία. 
 

 
                  Για το µάθηµα που διδάσκεται επί ένα και µισό τρίµηνο  
                   κατατίθεται τριµηνιαίος βαθµός και για το µισό τρίµηνο  
                                  της διδασκαλίας του. 
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    β.   Βαθµός ετήσιας επίδοσης κατά µάθηµα (Π.∆. 409/1981) 
 

1. 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 Ιουνίου. 

 
2. Στα µαθήµατα για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική 

εξέταση, ως βαθµός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσµατος 
των τριών τριµηνιαίων βαθµών. 

 
3. 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. 

 
4. Ως βαθµός ετήσιας επίδοσης στα µαθήµατα που έχουν κλάδους 

λογίζεται ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ των τελικών βαθµών κατά κλάδο, οι οποίοι 
εξάγονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 αυτού του 
άρθρου. 

 
5. Ο βαθµός της συνθετικής 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 από µία συνθετικές εργασίες, για την 
εξαγωγή του τελικού µέσου όρου της επίδοσής του υπολογίζεται η 
εργασία µε το µεγαλύτερο βαθµό. 
      
 

       Ζ.          ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ  
                                        ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

                                      Π.∆. 182/1984, άρθρο 1  
 
 

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 οµάδας Β  
      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 οµάδας Α  
      και έχει µέσο όρο όλων των µαθηµάτων της οµάδας Α,  
     τουλάχιστον δεκατρία (13). 
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δ.  Όταν υστερεί σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα των οµάδων Α  

και Β και ισχύουν οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων για τα 
µαθήµατα κάθε οµάδας. 

2.   Ο µαθητής παραπέµπεται σε ΓΡΑΠΤΗ και ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ή και µόνο 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, όπου προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ σε όσα µαθήµατα δεν 
πέτυχε βαθµό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) 
µαθήµατα και πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της προηγούµενης παραγράφου. 
 

3. Ο µαθητής που δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις των 
προηγούµενων παραγράφων του παρόντος δεν κρίνεται άξιος 
προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια 
τάξη, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 
12 του Π.∆. 465/1981. 

 
4. Παραποµπή, µε οποιαδήποτε µορφή, των αποτελεσµάτων ετήσιας 

προόδου των µαθητών σε δευτεροβάθµια κρίση δεν επιτρέπεται.  
 
5. Η παραπεµπτική ή απολυτήρια εξέταση µαθητών στα µαθήµατα της Β 

οµάδας γίνεται προφορικά από επιτροπή δύο καθηγητών, από τους 
οποίους ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το µάθηµα ή της ειδικότητας του 
εξεταζόµενου µαθήµατος, σε περίπτωση υπηρεσιακής µετακίνησης του 
πρώτου, και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας υπό την 
προεδρεία του ∆/ντή του σχολείου, ο οποίος και συγκροτεί την 
επιτροπή.  

 
6. Μετά την εξαγωγή του αποτελέσµατος της παραπεµπτικής εξέτασης, 

νέα παραποµπή δεν επιτρέπεται µε παράλληλη τήρηση των διατάξεων 
της παραγράφου 3 του άρθρου 12, του Π.∆. 465/1981. 

 
7. α. 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.∆. 
182/1984.   

 
β. 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.∆. 
182/1984.  
  
γ. Στην περίπτωση που ο µαθητής υστερεί σε κλάδους όχι του ίδιου 
µαθήµατος αλλά ανεξάρτητων µαθηµάτων και εξάγεται απορριπτικό 
αποτέλεσµα, επειδή ισχύουν γι’ αυτό οι διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 1 του Π.∆. 182/1984, τότε ανά δύο οι κλάδοι των 
ανεξάρτητων µαθηµάτων  θα θεωρηθούν σαν ένα µάθηµα 
 
 
                   Γ2/2839/25-5-1994 έγγραφο ΥΠΕΠΘ 
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δ.  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 
 
 
 άρθρο 3 του Π.∆. 447/1993 
 
 
ε.  Οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες και οι οποίοι φοιτούν σε κανονικά 
σχολεία προάγονται, απολύονται, παραπέµπονται ή απορρίπτονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
 

• των παραγράφων 1,2,3,του άρθρου 1 του Π.∆. 182/1984  
 
µε µείωση του προβλεποµένου από το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού µέσου όρου, τουλάχιστον δώδεκα (12). 
 
 

 H.   ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ                
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
                ∆ιενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 182/1984. 

 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
 
 Η Επιτροπή που θα εξετάσει, το Σεπτέµβριο, µαθητές οι οποίοι 
παραπέµπονται σε µάθηµα Ξένης Γλώσσας θα πρέπει να είναι  
και οι δύο της ίδιας Ειδικότητας  (π.χ. και οι δύο ΠΕ 06). 
Το ίδιο ισχύει και για τις Επιτροπές που εξετάζουν µαθητές στην 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο Μαϊου - Ιουνίου (π.χ. ∆υσλεξικούς). 
 
     Σε ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΟΤΥΤΟΣ 
     Σύµφωνα µε ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 


