
         

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Οδθγίεσ για τον τρόπο αξιολόγθςθσ μακθμάτων τθσ Α΄ τάξθσ Ημερθςίου και 

των Α΄ και Β΄ τάξεων Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2013-

2014 

 

Μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (πράξθ 07/10-02-

2014 ανακοινοποίθςθ ςτο ορκό του Δ.Σ.) ςασ αποςτζλλουμε τισ παρακάτω οδθγίεσ ςχετικά 

με τον τρόπο αξιολόγθςθσ μακθμάτων τθσ Αϋ τάξθσ Ημερθςίου και των Αϋ και Βϋ τάξεων 

Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014. 

Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία 

Για τθν εξζταςθ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ δίνεται ςτουσ μακθτζσ 
ςε φωτοαντίγραφο απόςπαςμα κειμζνου διδαγμζνου από το πρωτότυπο, 12-20 ςτίχων, με 
νοθματικι ςυνοχι και ηθτείται από αυτοφσ: 

α) να μεταφράςουν ςτθ Νζα Ελλθνικι ζνα τμιμα του οκτϊ ζωσ δζκα (8-10) ςτίχων· 
β) να απαντιςουν επί του δοκζντοσ κειμζνου (με εξαίρεςθ τθν υπό το ςτοιχείο «i» 

ερϊτθςθ επί μεταφραςμζνου κειμζνου) ςε: 
i. τρεισ (3) ερωτιςεισ ερμθνευτικζσ που μπορεί να αναφζρονται ςε ιδζεσ, αξίεσ, 

προβλιματα, ςτθ ςτάςθ, ςτο ικοσ ι ςτο χαρακτιρα προςϊπων, ςτο ιςτορικό, κοινωνικό, 
πολιτιςτικό πλαίςιο τθσ εποχισ τθσ ςυγγραφισ του ζργου, ςτθ δομι του κειμζνου, ςε 
υφολογικά και αιςκθτικά κζματα. Οι δφο (2) από τισ ερωτιςεισ αυτζσ αναφζρονται ςτο 
δοκζν απόςπαςμα και θ τρίτθ ςε τμιμα διδαγμζνου από μετάφραςθ κειμζνου. Για τισ 
απαιτιςεισ τθσ τρίτθσ ερϊτθςθσ δίνεται ςτουσ μακθτζσ ςε φωτοαντίγραφο το ςυγκεκριμζνο 
μεταφραςμζνο τμιμα κειμζνου· 

Βαθμός Αζθαλείας: 

Να διαηηρηθεί μέτρι: 

Βαθ. Προηεραιόηηηας:  

 

Αθήνα,         04-03-2014 

Αρ. Πρωη.       30631/Γ2 

 Γ/νζεις Γ/θμιας Δκπ/ζης 

 Γραθεία τολικών σμβούλων  

 Γενικά Λύκεια (μέζω ηων 

Γ/νζεων Γ/θμιας Δκπ/ζης) 

ΠΡΟ: 

ΚΟΙΝ.: 
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ii. μία (1) ερϊτθςθ που αναφζρεται ςτο γραμματειακό είδοσ του κειμζνου, ςτον 
ςυγγραφζα ι ςτο ζργο του· 

iii. μία (1) ερϊτθςθ λεξιλογικι-ςθμαςιολογικι που αναφζρεται ςτθν παραγωγι και 
ςφνκεςθ λζξεων τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, ςε ομόρριηεσ λζξεισ, ςε απλζσ ι ςφνκετεσ, ςτθ 
ςφνδεςθ λζξεων τθσ Αρχαίασ και τθσ Νζασ Ελλθνικισ, ςτθ διατιρθςθ ι ςτθν αλλαγι τθσ 
ςθμαςίασ τουσ, ςε ςυνϊνυμα και αντϊνυμα κ.λπ.· 

iv. μία (1) ερϊτθςθ γραμματικισ· 
v. μία (1) ερϊτθςθ ςυντακτικοφ· 
Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «iii», «iv» και «v» μπορεί να αναλφονται ςε δφο (2) 

ιςοδφναμα βακμολογικϊσ υποερωτιματα. 
Η μετάφραςθ βακμολογείται με τριάντα (30) μονάδεσ και κακεμιά από τισ επτά (7) 

ερωτιςεισ με δζκα (10) μονάδεσ. 
Το διδαγμζνο κείμενο από το πρωτότυπο, και μαηί με αυτό το οριηόμενο προσ 

μετάφραςθ τμιμα του, θ ερϊτθςθ υπό το ςτοιχείο «ii» και θ ερϊτθςθ υπό το ςτοιχείο «iii» 
επιλζγονται από τθν τράπεηα κεμάτων. Οι υπόλοιπεσ ερωτιςεισ (κακϊσ και το τμιμα του 
διδαγμζνου από μετάφραςθ κειμζνου τθσ υπό το ςτοιχείο «i» ερϊτθςθσ) ορίηονται από τουσ 
διδάςκοντεσ. 

Νζα Ελλθνικι Γλώςςα 

Για τθν εξζταςθ ςτο μάκθμα τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ δίνονται ςτουσ μακθτζσ ςε 
φωτοαντίγραφο ζνα ι δφο κείμενα περιοριςμζνθσ ζκταςθσ από τον ζντυπο ι/και τον 
θλεκτρονικό λόγο (βιβλία, εφθμερίδεσ, περιοδικά, διαδίκτυο), που αναφζρονται ςε 
κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιςτικά, επιςτθμονικά ι άλλα κζματα τθσ κακθμερινισ ηωισ και 
ζχουν νοθματικι πλθρότθτα. Τα κείμενα ςχετίηονται με κζματα με τα οποία αςχολικθκαν οι 
μακθτζσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Οι μακθτζσ εξετάηονται ςε τρία (3) κζματα. 
Συγκεκριμζνα καλοφνται: 

α) να απαντιςουν ςε δφο (2) ερωτιςεισ που ζχουν ςχζςθ με: 
i. τθν κατανόθςθ του κειμζνου (οπτικζσ από τισ οποίεσ προςεγγίηεται θ πραγματικότθτα, 

ςτόχοι και επιχειριματα ςυγγραφζα, προβλθματιςμοί που κζτει, κζςεισ που υποςτθρίηει 
κ.λπ.)· 

ii. τθν οργάνωςθ του λόγου (διάρκρωςθ, δομι, διαίρεςθ, τίτλοι ενοτιτων, ςυνοχι, 
αλλθλουχία, τρόποι ανάπτυξθσ, ςυλλογιςτικι πορεία κ.λπ.)· 

β) να απαντιςουν ςε δφο (2) ερωτιςεισ που αφοροφν: 
i. ςε ςθμαςιολογικά ςτοιχεία (ςθμαςίεσ λζξεων, ςυνϊνυμα, αντϊνυμα, καταςκευι 

φράςεων ι παραγράφων με ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ, αντικατάςταςθ λζξεων ι φράςεων με 
ςθμαςιολογικά ιςοδφναμεσ κ.λπ.)· 

ii. ςτθν επιςιμανςθ τθσ λειτουργίασ μορφοςυντακτικϊν δομϊν και υφολογικϊν 
ςτοιχείων του κειμζνου που ςχετίηονται με τουσ επικοινωνιακοφσ ςτόχουσ του ςυγγραφζα 
(ενεργθτικι ι πακθτικι ςφνταξθ, γλωςςικζσ ποικιλίεσ, αναφορικι και ποιθτικι λειτουργία 
τθσ γλϊςςασ *δθλωτικι και ςυνυποδθλωτικι χριςθ+, ςτοιχεία προφορικοφ λόγου, χριςθ 
ειδικοφ λεξιλογίου, είδοσ κειμζνου κ.λπ.). 

γ) να ςυνκζςουν δικό τουσ κείμενο (ενταγμζνο ςε επικοινωνιακό πλαίςιο), το οποίο 
ςχετίηεται κεματικά με το κείμενο ι τα κείμενα που τουσ δόκθκαν, ςτο πλαίςιο του οποίου 
απαντοφν με πειςτικι επιχειρθματολογία ςτα ηθτοφμενα, διατυπϊνουν κρίςεισ και ςχόλια ι 
αναπτφςςουν τεκμθριωμζνα προςωπικζσ απόψεισ. Η ζκταςθ του κειμζνου κυμαίνεται από 
350 ζωσ 400 λζξεισ. 
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Το πρϊτο (α) κζμα βακμολογείται με είκοςι πζντε (25) μονάδεσ, το δεφτερο (β) με 
είκοςι πζντε (25) και το τρίτο (γ) με πενιντα (50). Η κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτισ 
ερωτιςεισ του αϋ και του βϋ κζματοσ, οι οποίεσ μπορεί να αναλφονται ςε υποερωτιματα, 
διαφοροποιείται ανάλογα με τον βακμό τθσ δυςκολίασ τουσ και οι βακμολογικζσ μονάδεσ 
κακορίηονται κατά τθ διατφπωςθ των κεμάτων και ανακοινϊνονται γραπτϊσ ςτουσ μακθτζσ. 

Το κείμενο ι τα κείμενα, το πρϊτο και το δεφτερο κζμα (υπό τα ςτοιχεία «α» και «β») 
επιλζγονται από τθν τράπεηα κεμάτων, ενϊ το τρίτο κζμα (υπό το ςτοιχείο «γ») ορίηεται από 
τουσ διδάςκοντεσ το μάκθμα. 

Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία 

Για τθν εξζταςθ του μακιματοσ τθσ Νζασ Ελλθνικισ Λογοτεχνίασ ςτθν Α’ Τάξθ 
Ημερθςίου ΓΕΛ και ςτθν Α’ Τάξθ Εςπερινοφ ΓΕΛ δίνεται ςτουσ μακθτζσ αδίδακτο κείμενο, 
ομοειδζσ ι ομόκεμο με τισ διδακτικζσ ενότθτεσ που ζχουν διδαχκεί («Τα φφλα ςτθ 
λογοτεχνία», «Παράδοςθ και μοντερνιςμόσ ςτθ νεοελλθνικι ποίθςθ» και «Θζατρο»), το 
οποίο λαμβάνεται από τθν τράπεηα κεμάτων. 

1. Σε περίπτωςθ που το κείμενο αναφζρεται ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ «Τα φφλα ςτθ 
Λογοτεχνία» και «Θζατρο», οι μακθτζσ καλοφνται: 

α) να επιςθμάνουν τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο κείμενο και να τα εντάξουν ςτον 
τόπο και ςτον χρόνο τθσ αφιγθςθσ· 

β) να διακρίνουν και να περιγράψουν ζνα ι δφο λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ, κάνοντασ 
αναφορζσ ςτισ ςχζςεισ των δφο φφλων, ςτον κοινωνικό τουσ ρόλο ι ςε κοινωνικά 
ςτερεότυπα ςχετιηόμενα με το κζμα του κειμζνου, και να αιτιολογιςουν τισ απαντιςεισ 
τουσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτο κείμενο· 

γ) να βρουν τον αφθγθτι τθσ ιςτορίασ και να αλλάξουν το πρόςωπο του αφθγθτι ϊςτε  
να φανεί θ αντίςτοιχθ αλλαγι ςτθν οπτικι τθσ αφιγθςθσ ι να μετατρζψουν το διαλογικό 
μζροσ του κειμζνου ςε ςυνεχι αφθγθματικό λόγο· 

δ) να διατυπϊςουν ςε μία ι δφο παραγράφουσ τθν άποψι τουσ για το περιεχόμενο του 
κειμζνου ςυςχετίηοντάσ το με τισ αντιλιψεισ τθσ εποχισ μασ. 

Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «α» και «β» βακμολογοφνται με 50 μονάδεσ (α = 25 
μονάδεσ + β = 25 μονάδεσ) και ςυνοδεφουν το αδίδακτο κείμενο που κλθρϊνεται από τθν 
τράπεηα κεμάτων. 

Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «γ» και «δ» βακμολογοφνται με 50 μονάδεσ (γ= 25 
μονάδεσ + δ= 25 μονάδεσ) και ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ το μάκθμα. 

2. Σε περίπτωςθ που το ποίθμα ανικει ςτθν ενότθτα «Παράδοςθ και Μοντερνιςμόσ ςτθ 
νεοελλθνικι ποίθςθ», οι μακθτζσ καλοφνται: 

α) να αναγνωρίςουν ςτο ποίθμα γενικά χαρακτθριςτικά τθσ παραδοςιακισ ι τθσ 
μοντζρνασ ποίθςθσ· 

β) να επιςθμάνουν ςτο ποίθμα εκφραςτικά μζςα και εκφραςτικοφσ τρόπουσ 
(μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, εικόνεσ, ςτοιχεία που αφοροφν τθ γλϊςςα, όπωσ λόγιεσ, λαϊκζσ 
ιδιωματικζσ ι αντιλυρικζσ λζξεισ κ.λπ.) και να ςχολιάςουν τθ λειτουργία τουσ· 

γ) να επιςθμάνουν ςτο ποίθμα βαςικά χαρακτθριςτικά του λογοτεχνικοφ ρεφματοσ (π.χ. 
ρομαντιςμόσ, ςυμβολιςμόσ κ.λπ.) ςτο οποίο ανικει· 

δ) να ςχολιάςουν ςε μία ι δφο παραγράφουσ βαςικά ςφμβολα ι κζματα του ποιιματοσ 
και να αιτιολογιςουν τισ απαντιςεισ τουσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτο κείμενο. 
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Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «α» και «β» βακμολογοφνται με 50 μονάδεσ (α = 25 
μονάδεσ + β = 25 μονάδεσ) και ςυνοδεφουν το αδίδακτο κείμενο που κλθρϊνεται από τθν 
τράπεηα κεμάτων. 

Οι ερωτιςεισ υπό τα ςτοιχεία «γ» και «δ» βακμολογοφνται με 50 μονάδεσ (γ = 25 
μονάδεσ + δ = 25 μονάδεσ) και ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ το μάκθμα. 

 
Για τθν εξζταςθ ςτθ Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία τθσ Β΄ Τάξθσ του Εςπερινοφ Γενικοφ 

Λυκείου δίνεται ςτουσ μακθτζσ ςε φωτοαντίγραφο πεηό ι ποιθτικό κείμενο, που 
περιλαμβάνεται ςτθ διδαχκείςα φλθ και ορίηεται από τον διδάςκοντα, κακϊσ και αδίδακτο 
πεηό ι ποιθτικό κείμενο ίςθσ κατά προςζγγιςθ δυςκολίασ με το διδαγμζνο, που επιλζγεται 
με κλιρωςθ από τθν τράπεηα κεμάτων, με τισ αναγκαίεσ διευκρινίςεισ. Οι μακθτζσ 
καλοφνται να απαντιςουν ςε τζςςερα (4) κζματα, από τα οποία δφο (2), και ςυγκεκριμζνα 
τα υπό τα ςτοιχεία «α» και «β», προζρχονται από τθν τράπεηα κεμάτων και ςυνοδεφουν το 
αδίδακτο κείμενο, και δφο (2), τα υπό τα ςτοιχεία «γ» και «δ», ορίηονται από τον 
διδάςκοντα και αναφζρονται ςτο διδαγμζνο κείμενο. Τα κζματα αφοροφν: 

α) ςτον ερμθνευτικό ςχολιαςμό του αδίδακτου λογοτεχνικοφ κειμζνου· 
β) ςε παρατθριςεισ επί των εκφραςτικϊν μζςων και τρόπων που εμπεριζχονται ςτο 

αδίδακτο κείμενο (π.χ. ηθτείται από τουσ μακθτζσ να βρουν μεταφορζσ, παρομοιϊςεισ, 
εικόνεσ, ςτοιχεία που αφοροφν τθ γλϊςςα, όπωσ λόγιεσ, λαϊκζσ ιδιωματικζσ ι αντιλυρικζσ 
λζξεισ κ.λπ.) 

γ) ςτον ςυγγραφζα του διδαγμζνου κειμζνου και ςε γραμματολογικά ςτοιχεία που 
προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα από αυτό· 

δ) ςτον ερμθνευτικό ι αιςκθτικό ςχολιαςμό του διδαγμζνου κειμζνου ι ςτθν ανάπτυξθ, 
ςε μία (1) ι δφο (2) παραγράφουσ, χωρίων του. 

Η βακμολογία κατανζμεται κατά 25% ςε κάκε κζμα, το οποίο μπορεί να αναλφεται ςε 
δφο ερωτιςεισ. Η κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτισ ερωτιςεισ μπορεί να διαφοροποιείται 
ανάλογα με τον βακμό τθσ δυςκολίασ τουσ και οι βακμολογικζσ μονάδεσ κάκε ερϊτθςθσ 
κακορίηονται κατά τθ διατφπωςθ των κεμάτων και ανακοινϊνονται γραπτϊσ ςτουσ μακθτζσ. 

Ιςτορία 

Οι μακθτζσ αξιολογοφνται ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ με ςυνδυαςμό 
κεμάτων/ερωτιςεων, που ταξινομοφνται ςε δφο (2) ομάδεσ: 

Ι. Στθν ομάδα Αϋ περιλαμβάνονται δφο (2) κζματα που αναλφονται ςε επιμζρουσ 
ερωτιςεισ, με τισ οποίεσ ελζγχονται οι ιςτορικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν (χρονολογίεσ, 
ιςτορικζσ ζννοιεσ, ιςτορικά φαινόμενα ι γεγονότα, δράςθ προςϊπων κ.λπ.): 

1. Το πρϊτο κζμα περιλαμβάνει: α) ερωτιςεισ αντικειμενικοφ τφπου (1.α), που 
βακμολογοφνται με δζκα (10) μονάδεσ· β) εξιγθςθ δφο ι τριϊν ιςτορικϊν όρων/εννοιϊν 
(1.β), που βακμολογείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ. 

2. Το δεφτερο κζμα περιλαμβάνει δφο ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ (2.α.) και (2.β.) 
και βακμολογείται με είκοςι πζντε (25) μονάδεσ. 

ΙΙ. Στθν ομάδα Βϋ περιλαμβάνονται δφο (2) κζματα, που το κακζνα μπορεί να αναλφεται 
ςε δφο επιμζρουσ ερωτιςεισ, με τισ οποίεσ ελζγχονται θ ικανότθτα των μακθτϊν ςτθ 
ςφνκεςθ των ιςτορικϊν γνϊςεων και θ κριτικι προςζγγιςι τουσ (ανάλυςθ ι ςφνκεςθ αιτίων 
ι ςυνκθκϊν, αποτίμθςθ τθσ δράςθσ προςϊπων, αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων, ςφγκριςθ 
απόψεων, προζκταςθ ιςτορικϊν πλθροφοριϊν κ.λπ.). Τα κζματα αυτισ τθσ ομάδασ 
επιλζγονται από ενότθτεσ τθσ εξεταςτζασ φλθσ διαφορετικζσ εκείνων από τισ οποίεσ 
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προζρχονται οι ερωτιςεισ (2.α) και (2.β) τθσ ομάδασ Αϋ και βακμολογοφνται ακροιςτικά με 
50 μονάδεσ. Στθν περίπτωςθ αυτισ τθσ ομάδασ χρθςιμοποιοφνται και ερωτιςεισ 
επεξεργαςίασ ιςτορικοφ υλικοφ, το οποίο δίνεται ςτουσ μακθτζσ φωτοτυπθμζνο. Το υλικό 
αυτό προζρχεται από ιςτορικζσ μαρτυρίεσ, αρχαιολογικζσ μελζτεσ, ζργα τζχνθσ, 
φωτογραφίεσ, ςτατιςτικοφσ πίνακεσ, χάρτεσ, διαγράμματα και από όλα εκείνα τα ςτοιχεία 
που χρθςιμοποιοφνται ωσ ιςτορικά τεκμιρια ι ωσ μζςα άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθν 
εξαγωγι ιςτορικϊν ςυμπεραςμάτων. 

Η βακμολογία κάκε ερϊτθςθσ των παραπάνω κεμάτων και των δφο ομάδων 
διαφοροποιείται ανάλογα με τον βακμό δυςκολίασ τθσ. Οι βακμολογικζσ μονάδεσ κακεμιάσ 
κακορίηονται κατά τθ διατφπωςθ των κεμάτων και ανακοινϊνονται γραπτϊσ ςτουσ μακθτζσ. 

Τα κζματα τθσ ομάδασ Αϋ επιλζγονται από τθν τράπεηα κεμάτων, ενϊ τα κζματα τθσ 
ομάδασ Βϋ ορίηονται από τουσ διδάςκοντεσ. 

Άλγεβρα και Γεωμετρία 

Οι γραπτζσ προαγωγικζσ εξετάςεισ ςτθν Άλγεβρα και Γεωμετρία γίνονται ωσ εξισ: 
1. Στουσ μακθτζσ δίνονται τζςςερα (4) κζματα από τθν εξεταςτζα φλθ, με τα οποία 

ελζγχεται θ γνϊςθ εννοιϊν και ορολογίασ, θ δυνατότθτα αναπαραγωγισ γνωςτικϊν 
ςτοιχείων, θ ικανότθτα εκτζλεςθσ γνωςτϊν αλγορίκμων, θ ικανότθτα του μακθτι να 
αναλφει, να ςυνκζτει και να επεξεργάηεται δθμιουργικά ζνα δεδομζνο υλικό, κακϊσ και θ 
ικανότθτα επιλογισ και εφαρμογισ κατάλλθλθσ μεκόδου. 

2. Τα τζςςερα κζματα που δίνονται ςτουσ μακθτζσ διαρκρϊνονται ωσ εξισ:  
α. Το πρϊτο κζμα αποτελείται από δφο μζρθ. Το πρϊτο μζροσ περιζχει πζντε (05) 

ερωτιςεισ αντικειμενικοφ τφπου (πολλαπλισ επιλογισ, Σωςτοφ -Λάκουσ, αντιςτοίχιςθσ) με 
τισ οποίεσ ελζγχεται θ γνϊςθ και θ κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν και των 
ςπουδαιότερων ςυμπεραςμάτων τθσ κεωρίασ ςε όςο το δυνατόν ευρφτερθ ζκταςθ τθσ 
εξεταςτζασ φλθσ. Στο δεφτερο μζροσ ηθτείται θ απόδειξθ μίασ απλισ πρόταςθσ (ιδιότθτασ, 
λιμματοσ, κεωριματοσ ι πορίςματοσ), που είναι αποδεδειγμζνθ ςτο ςχολικό εγχειρίδιο. 

β. Το δεφτερο κζμα αποτελείται από μία άςκθςθ που είναι εφαρμογι οριςμϊν, 
αλγορίκμων ι προτάςεων (ιδιοτιτων, κεωρθμάτων, ποριςμάτων).  

γ. Το τρίτο κζμα αποτελείται από μία άςκθςθ που απαιτεί από τον μακθτι ικανότθτα 
ςυνδυαςμοφ και ςφνκεςθσ εννοιϊν και αποδεικτικϊν ι υπολογιςτικϊν διαδικαςιϊν.  

δ. Το τζταρτο κζμα αποτελείται από μία άςκθςθ ι ζνα πρόβλθμα που θ λφςθ του 
απαιτεί από τον μακθτι ικανότθτεσ ςυνδυαςμοφ και ςφνκεςθσ γνϊςεων, αλλά και τθν 
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν επίλυςισ του.  

Το δεφτερο, τρίτο και τζταρτο κζμα μποροφν να αναλφονται ςε επιμζρουσ ερωτιματα 
που διευκολφνουν τον μακθτι ςτθ λφςθ.  

3. Η βακμολογία κατανζμεται ανά εικοςιπζντε (25) μονάδεσ ςτο κακζνα από τα τζςςερα 
(4) κζματα. Ειδικότερα, ςτο πρϊτο κζμα  το πρϊτο μζροσ βακμολογείται με δζκα  (10) 
μονάδεσ, ενϊ το δεφτερο μζροσ βακμολογείται με δεκαπζντε (15) μονάδεσ. Στο δεφτερο, 
τρίτο και τζταρτο κζμα θ κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτα επιμζρουσ ερωτιματα μπορεί να 
διαφοροποιείται ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ τουσ και κακορίηεται ςτθ διατφπωςθ των 
κεμάτων.  

4. Το δεφτερο και το τζταρτο κζμα λαμβάνονται με κλιρωςθ από τθν τράπεηα κεμάτων, 
ενϊ το πρϊτο και το τρίτο κζμα επιλζγονται από τουσ διδάςκοντεσ (ι τον διδάςκοντα) το 
μάκθμα κακθγθτζσ. 
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Φυςικι, Χθμεία 

Οι γραπτζσ προαγωγικζσ εξετάςεισ ςτθ Φυςικι και τθ Χθμεία γίνονται ωσ εξισ: 
1. Στουσ μακθτζσ δίνονται τζςςερα (4) κζματα από τθν εξεταςτζα φλθ που κακορίηονται 

ωσ εξισ: 
α) Το πρϊτο κζμα αποτελείται από πζντε (5) ερωτιςεισ αντικειμενικοφ τφπου, με τισ 

οποίεσ ελζγχεται θ γνϊςθ τθσ κεωρίασ ςε όςο το δυνατόν ευρφτερθ ζκταςθ τθσ εξεταςτζασ 
φλθσ. 

β) Το δεφτερο κζμα αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ, με τισ οποίεσ ελζγχεται θ 
κατανόθςθ τθσ κεωρίασ και οι ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που απζκτθςαν οι μακθτζσ κατά 
τθν εκτζλεςθ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων ι άλλων δραςτθριοτιτων που ζγιναν ςτο 
πλαίςιο του μακιματοσ. Με τισ ερωτιςεισ μπορεί να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να 
αναπτφξουν τθν απάντθςι τουσ ι να απαντιςουν ςε ζνα ερϊτθμα κλειςτοφ τφπου και να 
αιτιολογιςουν τθν απάντθςι τουσ. 

γ) Το τρίτο κζμα αποτελείται από άςκθςθ εφαρμογισ τθσ κεωρίασ, θ οποία απαιτεί 
ικανότθτα ςυνδυαςμοφ και ςφνκεςθσ εννοιϊν, κεωριϊν, τφπων, νόμων και αρχϊν και 
μπορεί να αναλφεται ςε επιμζρουσ ερωτιματα. 

δ) Το τζταρτο κζμα αποτελείται από ζνα πρόβλθμα ι μία άςκθςθ, που απαιτεί 
ικανότθτα ςυνδυαςμοφ και ςφνκεςθσ γνϊςεων, αλλά και ανάπτυξθ ςτρατθγικισ για τθ 
διαδικαςία επίλυςισ του. Tο πρόβλθμα αυτό ι θ άςκθςθ μπορεί να αναλφονται ςε 
επιμζρουσ ερωτιματα. 

2. Η βακμολογία κατανζμεται ανά είκοςι πζντε (25) μονάδεσ ςτο κακζνα από τα 
τζςςερα κζματα. Ειδικότερα, ςτο πρϊτο κζμα κάκε μία ερϊτθςθ βακμολογείται με 5 
μονάδεσ και ςτο δεφτερο κζμα θ πρϊτθ ερϊτθςθ βακμολογείται με 12 μονάδεσ και θ 
δεφτερθ με 13 μονάδεσ. Στο τρίτο και τζταρτο κζμα θ κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτα 
επιμζρουσ ερωτιματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ και 
κακορίηεται ςτθ διατφπωςθ των κεμάτων. 

3. Το πρϊτο και το τρίτο κζμα επιλζγονται από τουσ διδάςκοντεσ (ι τον διδάςκοντα) το 
μάκθμα. Το δεφτερο και το τζταρτο κζμα λαμβάνονται με κλιρωςθ από τθν τράπεηα 
κεμάτων.  

Βιολογία 

Οι μακθτζσ καλοφνται να εξεταςτοφν ςε 4 ιςόβακμα κζματα που ζχουν τθν ακόλουκθ 
μορφι, περιεχόμενο και ςκοπό: 

1ο Θζμα: 
Περιλαμβάνει 5 ιςόβακμεσ ανεξάρτθτεσ ερωτιςεισ αντικειμενικοφ τφπου, όπωσ: 

πολλαπλισ επιλογισ, ςωςτοφ-λάκουσ, διαηευκτικισ απάντθςθσ (από τισ οποίεσ ο μακθτισ 
επιλζγει όποια ι όποιεσ ςυνεχίηουν ορκά μια θμιτελι φράςθ) κ.ά.  

Το κζμα αποςκοπεί ςτον ζλεγχο τθσ απόκτθςθσ γνϊςεων και τθσ κατανόθςθσ από τον 
μακθτι βιολογικϊν εννοιϊν, διαδικαςιϊν ι φαινομζνων από ζνα ευρφ τμιμα τθσ 
εξεταςτζασ φλθσ. 

2ο Θζμα:  
Περιλαμβάνει 2 ερωτιςεισ οι οποίεσ βακμολογοφνται με δϊδεκα (12) και δεκατρείσ 

(13) μονάδεσ αντίςτοιχα. Οι ερωτιςεισ αυτζσ μπορεί να αναλφονται ςε επιμζρουσ 
υποερωτιματα. 
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Το κζμα αποςκοπεί ςτον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ του μακθτι να ανακαλεί γνϊςεισ που 
ζχει αποκτιςει γφρω από το εξεταηόμενο κζμα (βιολογικι ζννοια, διαδικαςία ι φαινόμενο) 
και να τισ εκκζτει ι/και να τεκμθριϊνει τισ απόψεισ του με πλθρότθτα και ςαφινεια. 

3ο Θζμα: 
Περιλαμβάνει 2 ερωτιςεισ, οι οποίεσ βακμολογοφνται με δϊδεκα (12) και δεκατρείσ 

(13) μονάδεσ αντίςτοιχα. Οι ερωτιςεισ αυτζσ μπορεί να αναλφονται ςε επιμζρουσ 
υποερωτιματα. 

Κάκε μία από τισ ερωτιςεισ αυτζσ περιλαμβάνει μια απεικόνιςθ (εικόνα, διάγραμμα 
ροισ, γραφικι παράςταςθ κ.ά.) που μπορεί να αποδίδει μια βιολογικι δομι, λειτουργία ι 
φαινόμενο. Η απεικόνιςθ ςυνοδεφεται από ςχετικό επεξθγθματικό κείμενο.  

Ο μακθτισ καλείται να απαντιςει ςε υποερωτιματα που μπορεί να αφοροφν ςτθ 
δομικι και λειτουργικι ςχζςθ των μερϊν (αν πρόκειται για βιολογικι δομι), ςτθν ζκβαςι 
του ι/και ςτουσ παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν (αν πρόκειται για λειτουργία ι βιολογικό 
φαινόμενο) κ.ά.  

Το κζμα αποςκοπεί ςτον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ του μακθτι να αξιοποιεί κεωρθτικζσ 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ (ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ κτλ.) που ζχει αποκτιςει, προκειμζνου να 
εντοπίηει, να αντλεί, να αξιολογεί και να επεξεργάηεται πλθροφορίεσ και δεδομζνα που του 
παρζχει θ απεικόνιςθ και το επεξθγθματικό κείμενο που τθ ςυνοδεφει, ϊςτε να εξάγει 
ςυμπεράςματα και να διατυπϊνει πλιρεισ, ςαφείσ και ςτοιχειοκετθμζνεσ απαντιςεισ.  

4ο Θζμα: 
Περιλαμβάνει 2 ερωτιςεισ, οι οποίεσ βακμολογοφνται με δϊδεκα (12) και δεκατρείσ 

(13) μονάδεσ αντίςτοιχα. Οι ερωτιςεισ αυτζσ μπορεί να αναλφονται ςε επιμζρουσ 
υποερωτιματα. 

Κάκε ερϊτθςθ αποτελεί δοκιμαςία ςτθν οποία ο μακθτισ καλείται είτε να διερευνιςει 
μια πραγματικι ι υποκετικι κατάςταςθ που περιγράφεται ςτθν εκφϊνθςθ (π.χ. τθν ζκβαςθ 
μιασ βιολογικισ διαδικαςίασ) είτε να επιλφςει ζνα πρόβλθμα που άπτεται εφαρμογϊν τθσ 
Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου, είτε να λφςει μια άςκθςθ 
εφαρμόηοντασ τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία και αξιοποιϊντασ βιολογικοφσ νόμουσ και 
κεωρίεσ.  

Το κζμα αποςκοπεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ του μακθτι να αξιοποιεί, ςε 
ςυνδυαςμό, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ζχει αποκτιςει από ποικίλεσ περιοχζσ τθσ φλθσ, 
προκειμζνου να διερευνά και να ερμθνεφει καταςτάςεισ ι να επιλφει προβλιματα που 
ςχετίηονται με τισ εφαρμογζσ τθσ Βιολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι. 

Το πρϊτο και το τρίτο κζμα επιλζγονται από τουσ διδάςκοντεσ (ι τον διδάςκοντα) το 
μάκθμα. Το δεφτερο και το τζταρτο κζμα λαμβάνονται με κλιρωςθ από τθν τράπεηα 
κεμάτων. 

 

 

Θρθςκευτικά 

Η γραπτι προαγωγικι εξζταςθ ςτα «Θρθςκευτικά» περιλαμβάνει δφο ομάδεσ κεμάτων: 
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α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 
οποίεσ ελζγχεται τόςο θ κατοχι των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων όςο και θ κατανόθςι 
τουσ. Κάκε ζνα από τα δφο κζματα περιζχει ερωτιςεισ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ. 

Το πρϊτο κζμα περιλαμβάνει πζντε (5) ερωτιςεισ αντικειμενικοφ τφπου και 
βακμολογείται με είκοςι πζντε (25) μονάδεσ (5×5=25).  

Το δεφτερο κζμα περιλαμβάνει δφο (2) ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ και 
βακμολογείται με είκοςι πζντε (25) μονάδεσ. Η πρϊτθ ερϊτθςθ βακμολογείται με δεκατρείσ 
(13) μονάδεσ και θ δεφτερθ με δϊδεκα (12) μονάδεσ. 

β) Η δεφτερθ ομάδα περιλαμβάνει δφο κζματα με αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ ευρφτερθσ 
ανάπτυξθσ, με τισ οποίεσ ελζγχεται θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ αλλά και 
διαςφνδεςθσ γνϊςεων, γεγονότων και διαδικαςιϊν που απζκτθςαν οι μακθτζσ.  

Το πρϊτο κζμα περιλαμβάνει μία (1) ερϊτθςθ και βακμολογείται με είκοςι πζντε (25) 
μονάδεσ.  

Το δεφτερο κζμα περιλαμβάνει επίςθσ μία (1) ερϊτθςθ και βακμολογείται με είκοςι 
πζντε (25) μονάδεσ.  

Τα κζματα ορίηονται κατά 50% με κλιρωςθ από τράπεηα κεμάτων και κατά 50% από τον 
διδάςκοντα. Συγκεκριμζνα: το πρϊτο κζμα από τθν πρϊτθ ομάδα και το πρϊτο κζμα από τθ 
δεφτερθ ομάδα ορίηονται από τθν τράπεηα κεμάτων. Το δεφτερο κζμα από τθν πρϊτθ 
ομάδα και το δεφτερο κζμα από τθ δεφτερθ ομάδα ορίηονται από τον εκπαιδευτικό τθσ 
τάξθσ. 

Πολιτικι Παιδεία 
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεςμοί & Αρχζσ Δικαίου και Κοινωνιολογία) 

Για το μάκθμα «Πολιτικι Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί Θεςμοί & Αρχζσ Δικαίου και 
Κοινωνιολογία), θ εξζταςθ περιλαμβάνει δφο ομάδεσ κεμάτων: 

α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 
οποίεσ ελζγχεται τόςο θ κατοχι των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων όςο και θ κατανόθςι 
τουσ. Κάκε ζνα από τα δφο κζματα περιζχει ερωτιςεισ διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ. 

Το πρϊτο κζμα περιλαμβάνει πζντε (5) ερωτιςεισ αντικειμενικοφ τφπου και 
βακμολογείται με είκοςι πζντε (25) μονάδεσ (5×5=25).  

Το δεφτερο κζμα περιλαμβάνει δφο (2) ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ και 
βακμολογείται με είκοςι πζντε (25) μονάδεσ. Η πρϊτθ ερϊτθςθ βακμολογείται με δεκατρείσ 
(13) μονάδεσ και θ δεφτερθ με δϊδεκα (12) μονάδεσ. 

β) Η δεφτερθ ομάδα περιλαμβάνει δφο κζματα με ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται θ 
ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςτθν κακθμερινι πράξθ των 
γνϊςεων που απζκτθςαν οι μακθτζσ. Κάκε ζνα από τα δφο κζματα περιζχει δφο ερωτιςεισ 
διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ. 

Το πρϊτο κζμα περιλαμβάνει δφο (2) ερωτιςεισ και βακμολογείται με είκοςι πζντε (25) 
μονάδεσ. Η πρϊτθ ερϊτθςθ βακμολογείται με δεκατρείσ (13) μονάδεσ και θ δεφτερθ με 
δϊδεκα (12) μονάδεσ. 

Το δεφτερο κζμα περιλαμβάνει δφο (2) ερωτιςεισ και βακμολογείται με είκοςι πζντε 
(25) μονάδεσ. Η πρϊτθ ερϊτθςθ βακμολογείται με δεκατρείσ (13) μονάδεσ και θ δεφτερθ με 
δϊδεκα (12) μονάδεσ. 

Τα κζματα ορίηονται κατά 50% με κλιρωςθ από τράπεηα κεμάτων και κατά 50% από τον 
διδάςκοντα. Συγκεκριμζνα: το πρϊτο κζμα από τθν πρϊτθ ομάδα και το πρϊτο κζμα από τθ δεφτερθ 
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ομάδα ορίηονται από τθν τράπεηα κεμάτων. Το δεφτερο κζμα από τθν πρϊτθ ομάδα και το δεφτερο 
κζμα από τθ δεφτερθ ομάδα ορίηονται από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. 

Ξζνεσ Γλώςςεσ 

Στισ προαγωγικζσ εξετάςεισ ο τρόποσ εξζταςθσ των ξζνων γλωςςϊν περιλαμβάνει κζματα 
διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ. Τα κζματα των εξετάςεων ορίηονται ωσ εξισ: 

Θζμα 1. Κατανόθςθ γραπτοφ λόγου 
Δίδεται ςτουσ μακθτζσ διδαγμζνο κείμενο (α) 180-350 λζξεων για τα Αγγλικά και (β) 150-180 

λζξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο ςυνοδεφεται από μία δοκιμαςία με δζκα (10) 
ερωτιματα που αποςκοποφν ςτον ζλεγχο ςφαιρικισ κατανόθςθσ ι/και (β) κατανόθςθσ επιμζρουσ 
μθνυμάτων/πλθροφοριϊν του κειμζνου (ςφνολο 30 %). 

Θζμα 2α. Λεξικογραμματικι  
Δίνεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο λεξιλογικισ ικανότθτασ με 10 επιμζρουσ 

ερωτιματα για τθν Αγγλικι και 5 για τθν Γαλλικι και τθ Γερμανικι. Πρόκειται για ερωτιματα 
ςυμπλιρωςθσ (ςφνολο 20 %). 

Θζμα 2β. Λεξικογραμματικι 
Δίδεται μία (1) δοκιμαςία που αποςκοπεί ςτον ζλεγχο γραμματικισ ικανότθτασ με 10 επιμζρουσ 

ερωτιματα για τθν Αγγλικι και 5 για τθν Γαλλικι και τθ Γερμανικι. Πρόκειται για ερωτιματα 
επιλογισ (ςφνολο 20%). 

Θζμα 3. Παραγωγι γραπτοφ λόγου  
Οι μακθτζσ καλοφνται να γράψουν ζνα κείμενο, ζκταςθσ 120-150 λζξεων ςτθν Αγγλικι και 80-120 

λζξεων ςτθ Γαλλικι και Γερμανικι, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ, παροτρφνςεισ, ι/και οδθγίεσ που 
παρζχονται ςτθν ξζνθ γλϊςςα και οι οποίεσ ορίηουν με ςαφινεια το ςυγκειμενικό πλαίςιο τθσ 
παραγωγισ του (δθλαδι ποιοσ γράφει ςε ποιον και για ποιον ςκοπό) (ςφνολο 30%). 

Τα κζματα ορίηονται κατά 50% με κλιρωςθ από τράπεηα κεμάτων και κατά 50% από τον 
διδάςκοντα. Συγκεκριμζνα: το κζμα 1 και το κζμα 2α ορίηονται από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Το 
κζμα 2β και το κζμα 3 ορίηονται από τθν τράπεηα κεμάτων. 

Μακιματα Επιλογισ 
Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ 

Η γραπτι εξζταςθ περιλαμβάνει κζματα διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ και ςυγκεκριμζνα: 
α) δφο (2) κζματα κεωρίασ, 
β) δφο (2) κζματα αςκιςεων ι προβλθμάτων. 
Τα κζματα κεωρίασ αποτελοφνται από ερωτιςεισ διαφόρων τφπων με τισ οποίεσ ελζγχονται  θ 

γνϊςθ και θ κατανόθςθ τθσ κεωρίασ, θ κριτικι ικανότθτα των μακθτϊν, θ ικανότθτα αξιοποίθςθσ 
κεωρθτικϊν γνϊςεων για τθν αξιολόγθςθ δεδομζνων και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και θ 
δυνατότθτα παρουςίαςισ τουσ με ςωςτοφσ επιςτθμονικοφσ όρουσ και ςωςτό γραπτό λόγο. 

Τα κζματα αςκιςεων ι προβλθμάτων ςτοχεφουν ςτον ζλεγχο τθσ ικανότθτασ του μακθτι να 
χρθςιμοποιεί, ςε ςυνδυαςμό, γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ που απζκτθςε για τθν επίλυςι τουσ. 

Η βακμολογία προκφπτει κατά 50% από τα κζματα τθσ κεωρίασ (2x25%) και κατά 50% από τισ 
αςκιςεισ ι τα προβλιματα (2x25%). 

Γεωλογία & Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων 

Για το μάκθμα «Γεωλογία & Διαχείριςθ Φυςικϊν Πόρων», θ εξζταςθ περιλαμβάνει δφο 
ομάδεσ κεμάτων: 

α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 
οποίεσ ελζγχεται τόςο θ κατοχι των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων όςο και θ κατανόθςι 
τουσ.  
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β) Η δεφτερθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται 
θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ ςτθν κακθμερινι πράξθ των 
γνϊςεων που απζκτθςαν οι μακθτζσ.  

Η βακμολογία κατανζμεται ανά είκοςι πζντε (25) μονάδεσ ςτο κακζνα από τα τζςςερα 
κζματα. Η κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτισ ερωτιςεισ κάκε κζματοσ, μπορεί να 
διαφοροποιείται ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ ςε κακεμία από αυτζσ, θ οποία κατανομι 
κακορίηεται κατά τθ διατφπωςθ των κεμάτων και ανακοινϊνεται ςτουσ μακθτζσ γραπτϊσ. 

Ελλθνικόσ και Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ 

Το μάκθμα «Ελλθνικόσ και Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ» εξετάηεται όπωσ και το μάκθμα τθσ 
Ιςτορίασ αλλά τα κζματα ορίηονται από τον διδάςκοντα. 

Καλλιτεχνικι Παιδεία 

«Εικαςτικά»: H γραπτι προαγωγικι εξζταςθ περιλαμβάνει δφο ομάδεσ κεμάτων: 
α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 

οποίεσ ελζγχεται θ κατοχι και θ κατανόθςθ των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων.  
β) Η δεφτερθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται 

θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ των γνϊςεων που απζκτθςαν 
οι μακθτζσ.  

Η βακμολογία κατανζμεται ανά είκοςι πζντε (25) μονάδεσ ςτο κακζνα από τα τζςςερα 
κζματα. Η κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτισ ερωτιςεισ κάκε κζματοσ, μπορεί να 
διαφοροποιείται ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ ςε κακεμία από αυτζσ, θ οποία κατανομι 
κακορίηεται κατά τθ διατφπωςθ των κεμάτων και ανακοινϊνεται ςτουσ μακθτζσ γραπτϊσ. 

«Μουςικι»: H γραπτι προαγωγικι εξζταςθ περιλαμβάνει δφο ομάδεσ κεμάτων: 
α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 

οποίεσ ελζγχεται θ κατοχι και θ κατανόθςθ των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων.  
β) Η δεφτερθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται 

θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ των γνϊςεων που απζκτθςαν 
οι μακθτζσ.  

Η βακμολογία κατανζμεται ανά είκοςι πζντε (25) μονάδεσ ςτο κακζνα από τα τζςςερα 
κζματα. Η κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτισ ερωτιςεισ κάκε κζματοσ, μπορεί να 
διαφοροποιείται ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ ςε κακεμία από αυτζσ, θ οποία κατανομι 
κακορίηεται κατά τθ διατφπωςθ των κεμάτων και ανακοινϊνεται ςτουσ μακθτζσ γραπτϊσ. 

«Στοιχεία Θεατρολογίασ»: H γραπτι προαγωγικι εξζταςθ περιλαμβάνει δφο ομάδεσ 
κεμάτων: 

α) Η πρϊτθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ διαφόρων τφπων, με τισ 
οποίεσ ελζγχεται θ κατοχι και θ κατανόθςθ των αναγκαίων γνωςτικϊν ςτοιχείων.  

β) Η δεφτερθ ομάδα αποτελείται από δφο κζματα με ερωτιςεισ με τισ οποίεσ ελζγχεται 
θ ικανότθτα ςυνκετικισ και κριτικισ ανάλυςθσ και εφαρμογισ των γνϊςεων που απζκτθςαν 
οι μακθτζσ.  

Η βακμολογία κατανζμεται ανά είκοςι πζντε (25) μονάδεσ ςτο κακζνα από τα τζςςερα 
κζματα. Η κατανομι τθσ βακμολογίασ ςτισ ερωτιςεισ κάκε κζματοσ, μπορεί να 
διαφοροποιείται ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ ςε κακεμία από αυτζσ, θ οποία κατανομι 
κακορίηεται κατά τθ διατφπωςθ των κεμάτων και ανακοινϊνεται ςτουσ μακθτζσ γραπτϊσ. 
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Για τα μακιματα επιλογισ προωκείται νομοκετικι ρφκμιςθ προκειμζνου όλα τα 

κζματα να ορίηονται από τον διδάςκοντα-διδάςκοντεσ.  

 

Οι διδάςκοντεσ να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα. 
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 Γ/νζη ποσδών Γ.Δ., Σμήμα Α΄ 

 Γ/νζη Δκκληζιαζηικής Δκπ/ζης 

 Γ/νζη Ιδιωηικής Δκπ/ζης 
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 Γ/νζη Διδικής Αγωγής 
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