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ΘΕΜΑ: 

 

Προαγωγικές και Απολυτήριες εξετάσεις  Ιουνίου 2014 μαθημάτων Πληροφορικής. 

ΣΧΕΤ: 1. Π.Δ. υπ. αρ. 39/28-3-2014 (ΦΕΚ Α’ 75/2014) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση 
διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις». 

2. Π.Δ. υπ. αρ. 68/7-5-2014 (ΦΕΚ Α’ 110/2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση  

των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ A΄ 65/2006). 

 

 

Σε απάντηση συναδέλφων, σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στα μαθήματα Πληροφορικής 

κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου, σας ενημερώνω ότι  για  το σχολικό έτος 

2013-2014 ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

 

α) Εξετάσεις μαθημάτων Πληροφορικής Γυμνασίου. 

Στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές 

εξετάσεις σύμφωνα με το Π.Δ. 409/94 άρθρο 3 (ΦΕΚ 226 τ. Α).  

Το υπ’ αρ. 39/2014 Π.Δ. για την Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, όπως αναφέρει στο Άρθρο του 11 

εφαρμόζεται σταδιακά και η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 αρχίζει για την Α΄ τάξη Γυμνασίου το σχολικό 

έτος 2013−2014, για την Β΄ Γυμνασίου  από το σχολικό έτος 2014−2015 και για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου. από 

το σχολικό έτος 2015−2016  

 Σύμφωνα με το Π.Δ. 409/94 άρθρο 3 (ΦΕΚ 226 τ. Α).  «…Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα, 

γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχολείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστοποιείται 

στους μαθητές. Ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε με την 

προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης. Κατά τις γραπτές 

ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, τα θέματα διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών 

γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, 

να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό. Για τους μαθητές που 

παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 429/1991.»   
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β) Εξετάσεις μαθημάτων Πληροφορικής της Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και των  Ε.Π.Α.Λ. 

    Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ 

τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 καθορίζεται από την υπ’ αρ. 20895/Γ2/ 

13-02-2014 Υπουργική  Απόφαση.  

 Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών στα ΓΕΛ για το συγκεκριμένο μάθημα καθορίζεται από το Π.Δ. 68/2014 

και στα ΕΠΑΛ με τις τελευταίες οδηγίες του ΥΠΑΙΘ (υπ’ αριθ. Πρωτ. 53146 /Γ2/07-04-2014).  

   

Συγκεκριμένα, η Ενότητα ΙΒ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 60/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΙΒ. Πολυμέσα – Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού, Εφαρμογές Πληροφορικής, Εφαρμογές Υπολογιστών. 

1. Η γραπτή εξέταση στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη των Ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

(για όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού) και στις  Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει 

θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και συγκεκριμένα: 

α) δύο (2) θέματα θεωρίας, 

β) δύο (2) θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων. 

 Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η 

κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων 

για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με 

σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο. 

 Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να χρησιμοποιεί, 

σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. Η βαθμολογία προκύπτει 

κατά 50% από τα θέματα της θεωρίας (2×25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα (2×25%). 

(*) Επισημαίνεται ότι στα μαθήματα Επιλογής των ΓΕΛ και των Ομάδων Προσανατολισμού των ΕΠΑΛ, τα 

θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες και δεν ισχύει γι’ αυτά η Τράπεζα Θεμάτων. 

2. Τα μαθήματα Πολυμέσα–Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού και Εφαρμογές Υπολογιστών δεν εξετάζονται 

γραπτώς. Θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά οι βαθμοί σχετικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών που 

ανατίθενται στους μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών.» 

Παρακαλούνται οι  Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους καθηγητές 

ΠΕ19-20  που διδάσκουν στο σχολείο τους.  

                                                                                        

            

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής  

Ιονίων Νήσων 

 

 

Γεράσιμος  Πολυμέρης 




