
Προφορική εξέταση - Βαθμολογική κλίμακα 
 
Π.Δ. 409/1994 ΦΕΚ 226 τ. Β΄  
Άρθρο 2  
Διαδικασία αξιολόγησης  
1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:  
α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - 
μαθησιακή διαδικασία  
β) ………………………  
γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση 
ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο 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) ………………………….  
 
Β.Δ. 490/1968 ΦΕΚ 161 τ. Α΄  
Άρθρο 1  
Παρ. 1. Κατά την διεξαγωγήν της διδασκαλίας μαθημάτων εις τα σχολεία Μέσης 
Εκπαιδεύσεως ενεργούνται προφορικαί δοκιμασίαι των μαθητών δι` ερωτήσεων επί 
δεδιδαγμένης ύλης και κυρίως επί του μαθήματος της ημέρας.  
Παρ. 2. Οι κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εξεταζόμενοι προφορικώς 
μαθηταί βαθμολογούνται καθ` εκάστην τοιαύτην δοκιμασίαν.  
 
Π.Δ. 420/1978 ΦΕΚ 86 τ. Α΄  
Άρθρο 12  
Η βαθμολόγησις της επιδόσεως των μαθητών εις πάσας τας περιπτώσεις ενεργείται δι` 
ακεραίων αριθμών, κατά δε την εξαγωγήν των Μέσων Όρων το τυχόν κλασματικόν μέρος 
αυτών λογιζόμενον ως ακεραία μονάς, εφ` όσον είναι ίσον ή μεγαλύτερον του ημίσεως αυτής, 
προστίθεται εις το ακέραιον μέρος αυτών.  
 
Π.Δ. 465/1981 ΦΕΚ 129 τ. Α΄  
Άρθρο 2  
Παρ. 1. Η βαθμολογική κλίμακα αξιολογήσεως της γραπτής και προφορικής επιδόσεως των 
μαθητών σε κάθε μάθημα είναι 1-20  
Παρ. 2. Κατώτερο βαθμολογικό όριο προαγωγής ή απολύσεως για κάθε μάθημα και κατά την 
εξαγωγή του ετησίου αποτελέσματος είναι ο βαθμός 10.  
Παρ. 3. Η βαθμολόγηση της επιδόσεως των μαθητών γίνεται με ακεραίους 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.  
Παρ. 4. Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων 
των δύο ομάδων του προηγούμενου άρθρου, ο οποίος αναγράφεται στα υπηρεσιακά βιβλία, 
έντυπα και τίτλους με το κλασματικό του μέρος. Ο βαθμός αυτός επισημαίνεται με τους 
χαρακτηρισμούς: "ανεπαρκώς", "μέτρια", "καλά", "πολύ καλά", "άριστα". Το κατώτατο όριο του 
κάθε χαρακτηρισμού ορίζεται ως εξής:  
α) " Ανεπαρκώς" 01  
β) " Μέτρια" 10  
γ) " Καλά" 12 1/2  
δ) " Πολύ καλά" 15 1/2  
ε) " Άριστα" 18 ½ 
 


