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      Αγαπητοί συνάδελφοι, 

έχουµε φθάσει σχεδόν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Σας αποστέλλω 

πληροφορίες σχετικά µε τη διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ. Συµπεριλαµβάνονται 

και τα ΤΕΕ για την περίπτωση µαθητών που χρωστούν το µάθηµα των 

Γερµανικών. Πιστεύω ότι όλοι µας θα κάνουµε τα µέγιστα για την οµαλή 

διεξαγωγή των εξετάσεων  και εύχοµαι καλή επιτυχία στους µαθητές µας.  

      Στα Γυµνάσια για τη διεξαγωγή των διαγωνισµάτων των τριµήνων, των 

προαγωγικών και των απολυτηρίων εξετάσεων του Ιουνίου καθώς και των 

επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεµβρίου ισχύει το Π.∆. 465/81 Φ.Ε.Κ. 129 Τ. 

Α΄, άρθρο 10 και η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Γ2/241/25-1-1985. 

 

       Συνοπτικά, οι µαθητές καλούνται: 

 

Α΄τάξη  

 

      

     1.  Να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις κατανόησης του περιεχοµένου διδαγµένου 

κειµένου 70-100 λέξεων. 

 

Αθήνα     4 – 5 -  2009 

  

Αρ. Πρωτ.: 406    

 

 

ΠΡΟΣ: τους καθηγητές κλάδου 

ΠΕ07 των Γυµνασίων  και Γενικών 

Λυκείων  

Γραφείων Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' 

Αθήνας, ∆' Αθήνας, Ανατ.Αττικής, 

Αιτ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, 

Αχαΐας, Βοιωτίας, ∆υτ. Αττικής, 

∆ωδ/νησων, Ευβοίας, Ευρυτανίας,  

Ζακύνθου,  Ηλείας,  Ηρακλείου, 

Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Κορινθίας, 

Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου , 

Λέσβου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, 

Πειραιώς, Ρεθύµνου, Σάµου, 

Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων και 

Χίου. 

 

(Μέσω των ∆ιευθύνσεων και 

Γραφείων) 

 



     2.  Να απαντήσουν σε 4 γραµµατικο-συντακτικές παρατηρήσεις µέσα ή έξω από 

το κείµενο. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό γραµµατικό ή 

συντακτικό φαινόµενο και µπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις διαφόρων τύπων 

(συµπλήρωση ή τροποποίηση προτάσεων, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων, 

κτλ.) που ανταποκρίνονται στο επίπεδο των µαθητών και στη διδαχθείσα ύλη.  

      

           Το κείµενο και οι παρατηρήσεις δίδονται φωτοτυπηµένα (ή γράφονται στον 

πίνακα).  

           ∆εν προβλέπονται και δε δίδονται θέµατα επιλογών. 
 

Βαθµολόγηση:      
           Στην Α΄τάξη κάθε ερώτηση και κάθε παρατήρηση βαθµολογείται µε 

µονάδες 0 - 2,5. 
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Β΄ και Γ΄τάξεις 
 

 

     1.  Να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις κατανόησης του περιεχοµένου διδαγµένου 

κειµένου 100-130 λέξεων. 

     2.   Να απαντήσουν σε 4 γραµµατικο-συντακτικές παρατηρήσεις µέσα ή έξω 

από το κείµενο. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό γραµµατικό ή 

συντακτικό φαινόµενο και µπορεί να αναλύεται σε 2-3 ερωτήσεις διαφόρων τύπων 

(συµπλήρωση ή τροποποίηση προτάσεων, αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων, 

κτλ.) που ανταποκρίνονται στο επίπεδο των µαθητών και στη διδαχθείσα ύλη.  

     Το κείµενο και οι παρατηρήσεις δίδονται φωτοτυπηµένα (ή γράφονται στον 

πίνακα).   

     ∆εν προβλέπονται και δε δίδονται θέµατα επιλογών. 
 

 

     3.  Οι µαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων καλούνται ακόµα να γράψουν µε 

υπαγόρευση διδαγµένο κείµενο 50-70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. 

 

Βαθµολόγηση:      
     Στις  Β΄ και  Γ΄ τάξεις κάθε ερώτηση και κάθε παρατήρηση βαθµολογείται µε 

µονάδες 0 – 2.  

     Η Ορθογραφία βαθµολογείται µε µονάδες  1-4. 

     Στην Ορθογραφία κανένα γραπτό δε βαθµολογείται µε βαθµό κάτω από το 1. 
 

 



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Για να βαθµολογήσουµε επακριβώς µια Ορθογραφία Χ λέξεων (οι λέξεις µπορεί να 

είναι από 50 µέχρι 70) πολλαπλασιάζουµε το 4  επί τον αριθµό των σωστών 

λέξεων (Σ) της ορθογραφίας του µαθητή  και διαιρούµε το γινόµενο διά του 

συνολικού αριθµού των λέξεων (Χ). ∆ηλαδή: 

(4×Σ) 

                                                   Χ   
Για µια Ορθογραφία 70 ακριβώς λέξεων παρατίθεται για βοήθεια ο ακόλουθος 

πίνακας: 

            

Σωστά Λάθη Βαθµός Υπολ. Σωστά Λάθη Βαθµός 

70 0 4 40 30 2,29 

69 1 3,94 39 31 2,23 

68 2 3,89 38 32 2,17 

67 3 3,83 37 33 2,11 

66 4 3,77 36 34 2,06 

65 5 3,71 35 35 2 

64 6 3,66 34 36 1,94 

63 7 3,6 33 37 1,89 

62 8 3,54 32 38 1,83 

61 9 3,49 31 39 1,77 

60 10 3,43 30 40 1,71 

59 11 3,37 29 41 1,66 

58 12 3,31 28 42 1,6 

57 13 3,26 27 43 1,54 

56 14 3,2 26 44 1,49 

55 15 3,14 25 45 1,43 

54 16 3,09 24 46 1,37 

53 17 3,03 23 47 1,31 

52 18 2,97 22 48 1,26 

51 19 2,91 21 49 1,2 

50 20 2,86 

 

 

Β= 

 

(4×Σ) 

     70 

20 50 1,14 



49 21 2,8 19 51 1,09 

48 22 2,74 18 52 1,03 

47 23 2,69 17 53 1 

46 24 2,63 16 54 1 

45 25 2,57 15 55 1 

44 26 2,51 14 56 1 

43 27 2,46 13 57 1 

42 28 2,4 12 58 1 

41 29 2,34 11 59 1 
 

Για τα Ενιαία Λύκεια ισχύει το Π.∆. 60/2006, Φ.Ε.Κ. 65 τ. Α΄ 30-3-2006, άρθρο 

15. Συνοπτικά, οι µαθητές καλούνται: 

 

1. Να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις κατανόησης διδαγµένου κειµένου 150-180 

λέξεων. Κάθε ερώτηση µπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήµατα. 

 

2. Να απαντήσουν σε 4 παρατηρήσεις µέσα από το κείµενο, που εξετάζουν 

γραµµατικο-συντακτικά φαινόµενα. Κάθε παρατήρηση µπορεί να έχει 2-4 

υπο-ερωτήµατα. 

3. Να παραγάγουν γραπτό λόγο (καθοδηγηµένο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων. 

 

 

Κατανοµή βαθµολογίας: 

35% (δηλ. 7/20) στις ερωτήσεις της πρώτης κατηγορίας,  

35% (δηλ. 7/20) στις ερωτήσεις της δεύτερης κατηγορίας και  

30% (δηλ. 6/20) στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

Για τις δύο πρώτες κατηγορίες διευκολύνει τη βαθµολόγηση η ύπαρξη µιας 

µικρότερης σε έκταση παρατήρησης που βαθµολογείται µε 5 µονάδες στις εκατό 

(δηλ. 10+10+10+5=35%). 

 

Τα θέµατα των εξετάσεων πρέπει να είναι κλιµακούµενης δυσκολίας και, ανάλογα 

µε την έκταση της διδαγµένης ύλης, να επιλέγονται µε τρόπο ώστε να εξετάζεται 

το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ύλης και να επιτυγχάνεται αντικειµενική 

βαθµολόγηση.  
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Για τα ΕΠΑΛ ισχύει το Π.∆. 60/2006, Φ.Ε.Κ. 65 τ. Α΄ 30-3-2006, άρθρο 15. 

Συνοπτικά, οι µαθητές καλούνται: 

 

1.  Να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις κατανόησης διδαγµένου κειµένου 150-180 

λέξεων. Κάθε ερώτηση µπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήµατα. 

2. Να απαντήσουν σε 4 παρατηρήσεις µέσα από το κείµενο, που εξετάζουν 

γραµµατικο-συντακτικά φαινόµενα. Κάθε παρατήρηση µπορεί να έχει 2-4 

υπο-ερωτήµατα. 

3. Να παραγάγουν γραπτό λόγο (καθοδηγηµένο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων. 

 

 
Κατανοµή βαθµολογίας: 

35% (δηλ. 7/20) στις ερωτήσεις της πρώτης κατηγορίας,  

35% (δηλ. 7/20) στις ερωτήσεις της δεύτερης κατηγορίας και  

30% (δηλ. 6/20) στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

Για τις δύο πρώτες κατηγορίες διευκολύνει τη βαθµολόγηση η ύπαρξη µιας 

µικρότερης σε έκταση παρατήρησης που βαθµολογείται µε 5 µονάδες στις εκατό 

(δηλ. 10+10+10+5=35%). 

 

Τα θέµατα των εξετάσεων πρέπει να είναι κλιµακούµενης δυσκολίας και, ανάλογα 

µε την έκταση της διδαγµένης ύλης, να επιλέγονται µε τρόπο ώστε να εξετάζεται 

το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ύλης και να επιτυγχάνεται αντικειµενική 

βαθµολόγηση. 

 

 

Για τα ΤΕΕ ισχύει το Π.∆. 323, ΦΕΚ 272 τ. Α΄ 28-11-2003, κεφ. Γ, άρθρο 12, παρ. 

∆. Ξένη Γλώσσα (Γενικά Αγγλικά) (Αγγλικά Ειδικότητας) (Γαλλικά ή Γερµανικά). 
www.deutsch.gr 

Η γραπτή εξέταση αποτελείται από τρία µέρη: 

 

1. Κατανόηση γραπτού λόγου: δίδεται διδαγµένο κείµενο 150-180 λέξεων και 

4 παρατηρήσεις κατανόησής του, κλειστού τύπου (π.χ. πολλαπλής 

επιλογής) ή ανοικτού τύπου (η απάντηση είναι µία πρόταση που δε δίδεται 

στην ερώτηση). Οι παρατηρήσεις αυτές  µπορούν να αναλυθούν σε υπο-

ερωτήµατα. 

 

2. Γλωσσικές παρατηρήσεις: ∆ίδονται 4 παρατηρήσεις διαφορετικού τύπου 

(π.χ. συµπλήρωση, τροποποίηση, αντιστοίχιση, κτλ). Οι παρατηρήσεις  



αποσκοπούν στην αξιολόγηση των µαθητών τόσο στη γνώση λεξιλογίου 

και γραµµατικο-συντακτικών φαινοµένων όσο και στην καταλληλότητα 

χρήσης γλωσσικών φαινοµένων ανάλογα µε την επικοινωνιακή περίσταση 

και βαθµολογούνται ισόποσα. Κάθε παρατήρηση µπορεί να περιλαµβάνει 

µέχρι 4 υπο-ερωτήµατα κλειστού τύπου. 

3. Παραγωγή γραπτού λόγου: Ο µαθητής καλείται να παραγάγει ηµι-

καθοδηγούµενο ή ελεύθερο γραπτό λόγο 120-150 λέξεων. 
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Κατανοµή βαθµολογίας:   30%, 30% και 40% αντίστοιχα. 

 

 
 

                                                                        Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

 

 

                                                                          ∆ηµήτριος Τηλαβερίδης 

                                                                            Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ07 


