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(Δια μζςου τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ 

Πρωτοβάκμιασ  & Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Αττικισ) 

 
ΚΟΙΝ:  

Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ 

Γενικι Διεφκυνςθ πουδών Π/κμιασ και 
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
 

  17121, Νζα μφρνθ  
Πλθροφορίεσ : 
Σθλζφ. Επικ.: 
E-mail              : 
Γραμματεία    :   
Ιςτοςελίδα     :
  

Βάνα Μαυραγάνθ 
2131617442 
4pekes@attik.pde.sch.gr 
213 -1617442  
 https://blogs.sch.gr/4pekesat/ 
 

 

   
   

 

ΘΕΜΑ: Εξεταςτζα φλθ των εξεταηόμενων ςτισ προαγωγικζσ εξετάςεισ μακθμάτων τθσ Α΄ και Β’ 

τάξθσ ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 

ασ διαβιβάηουμε ζγγραφο των υντονιςτών Εκπαιδευτικοφ Ζργου με ζδρα ςτο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ  που 

αφορά τθν εξεταςτζα φλθ των εξεταηόμενων ςτισ προαγωγικζσ εξετάςεισ μακθμάτων τθσ Α΄ και Β’ 

τάξθσ ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 

 

 

 

       Ο Οργανωτικόσ υντονιςτισ  

     του 4ου ΠΕΚΕ Αττικισ 

 

        Νικόλαοσ Καμιλοσ 
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Θζμα: Εξεταςτζα φλθ των εξεταηόμενων ςτισ προαγωγικζσ εξετάςεισ μακθμάτων τθσ Α΄ και Β’ 

τάξθσ ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 

Σο κζμα τθσ εξεταςτζασ φλθσ των μακθμάτων τθσ Αϋ και Βϋ τάξθσ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που εξετάηονται 

ςτισ προαγωγικζσ εξετάςεισ, απαςχόλθςε τθν ολομζλεια του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ, ςτθ ςυνεδρίαςθ 

τθσ 7θσ Απριλίου 2022. Σο 4ο ΠΕ.Κ.Ε.., προκειμζνου να παράςχει ςτα υπερκείμενα όργανα 

χάραξθσ και άςκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ τθν απαιτοφμενθ 

ενθμζρωςθ/ανατροφοδότθςθ, αποφάςιςε κατά πλειοψθφία να αποςτείλει το παρόν υπόμνθμα 

και να ςθμειϊςει τα εξισ: 

 Δεδομζνων των δυςχερειϊν υπό τισ οποίεσ διεξάγεται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία και κατά 

το τρζχον ςχολικό ζτοσ, πολλοί/ζσ διδάςκοντεσ/ουςεσ εκφράηουν τθν ζντονθ ανθςυχία τουσ και 

διατυπϊνουν τθν εκτίμθςθ ότι  είναι αδφνατθ θ ολοκλιρωςθ – και πολφ περιςςότερο θ εμπζδωςθ 

από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ – τθσ εξεταςτζασ φλθσ. Θ αναμόρφωςθ του ωρολογίου 

προγράμματοσ, που προτείνεται ωσ λφςθ από τθν εγκφκλιο 29601/ΓΔ4/26-03-2022, δεν είναι 

εφικτι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, κακότι προςκροφει ςε διάφορα οργανωτικά προςκόμματα 

https://blogs.sch.gr/4pekesat/


(αιτιματα για επιπλζον διδακτικό χρόνο από εκπαιδευτικοφσ διαφόρων ειδικοτιτων τθσ ίδιασ 

ςχολικισ μονάδασ, απουςίεσ εκπαιδευτικϊν λόγω των υγειονομικϊν μζτρων κ.α.). 

 Ωσ εκ τοφτου, προτείνουμε: α) Να εξεταςτεί από το ΙΕΠ θ κατά περίπτωςθ μείωςθ τθσ 

φλθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι εικόνα κάλυψθσ τθσ φλθσ ςτα διάφορα εξεταηόμενα αντικείμενα. Προσ 

αυτι τθν κατεφκυνςθ, το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ μπορεί να ςυμβάλει με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ.   

β) Να εξεταςτεί θ δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ των κεμάτων τθσ ΣΘΔΔ που κα τεκοφν εκτόσ 

φλθσ   γ) Να δοκεί θ δυνατότθτα επανάλθψθσ τθσ κλιρωςθσ ι επιλογισ μεταξφ κλθρωκζντων 

κεμάτων. 

 ε κάκε περίπτωςθ, κεωροφμε απαραίτθτο, ςε εφκετο χρόνο και υπό το φωσ των 

ποριςμάτων που κα εξαχκοφν από τθν πρϊτθ εφαρμογι του μζτρου, να αποτιμθκεί εν ςυνόλω θ 

παιδαγωγικι ςκοπιμότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ Σράπεηασ Θεμάτων. 

 

 

Οι υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ 


