
         

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ 

και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 07/10-02-2014 

ανακοινοποίηση στο ορθό του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 

αξιολόγησης μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

για το σχολικό έτος 2013-2014. 

… 

Μαθήματα Επιλογής 

Εφαρμογές Πληροφορικής 

Η γραπτή εξέταση 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. 

Βαθμός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί μέχρι: 

Βαθ. Προτεραιότητας:  

Αθήνα,         04-03-2014 

Αρ. Πρωτ.       30631/Γ2 

ΠΡΟΣ:  Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων  

 Γενικά Λύκεια (μέσω των Δ/νσεων 

Δ/θμιας Εκπ/σης) 

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΚΟΙΝ.: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄  

 

 

 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου 

Τηλέφωνο:   210-3443422 

http://www.minedu.gov.gr/
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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 (2x25%) και κατά 50% από τις ασκήσεις ή 

τα προβλήματα (2x25%). 

… 

 

Για τα μαθήματα επιλογής προωθείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου όλα τα θέματα να 

ορίζονται από τον διδάσκοντα-διδάσκοντες.  

 

Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή 

 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμήμα Α΄ 

 Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 

 Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 

 Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. 

 Δ/νση Ειδικής Αγωγής 

 ΣΕΠΕΔ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 


