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Ηράκλειο,  28-4-2017 

Αρ. Πρωτ.: 428 

 

       Προς:   

 Διευθύνσεις -

Υποδιευθύνσεις Γενικών 

Λυκείων περ. εν. Ηρακλείου 

και Λασιθίου Φιλολόγων 

αρμοδιότητας Σχολ. Συμβ. 

Β. Καλοκύρη 

 Φιλολόγους Γενικών 

Λυκείων περ. εν. Ηρακλείου 

και Λασιθίου αρμοδιότητας 

Σχολικής Συμβούλου 

Φιλολόγων Β. Καλοκύρη  

(διαμέσου των Δ/νσεων των 

Σχολείων) 

Κοιν. :  

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

            2. Προϊστάμενο Επιστημ.& Παιδαγ. 

 Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης  

3. Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου 

4. Διεύθυνση Δ.Ε. Λασιθίου  

 

Θέμα: Υπενθύμιση και επισημάνσεις σχετικά με την ύλη και την 

αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου, 

κατά το σχολ. έτος 2016-17. 

Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι,  

Υπενθυμίζω για διευκόλυνσή σας, εν όψει των εξετάσεων,  ότι  

α) τα ισχύοντα γενικότερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 

ΓΕΛ και ειδικότερα για τα φιλολογικά μαθήματα εκτός των Αρχαίων 

Ελληνικών προβλέπονται  στο ΠΔ 46, στο ΦΕΚ 74 Α΄/22-4-2016   και  

β) ο τρόπος εξέτασης στα Αρχαία Ελληνικά Α΄και Β΄ Ημερ. ΓΕΛ και Α΄, Β΄, 

Γ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ  προβλέπεται στο  ΠΔ 8/ ΦΕΚ 15 τ.Α΄/10-2-2017 . 

Επίσης  για διευκόλυνση αποστέλλω και συνημμένα στο παρόν το ΠΔ 46 (ΦΕΚ 74Α 

/22-4-16) και το ΦΕΚ ΠΔ 8/ ΦΕΚ 15 τ.Α΄/10-2-2017 . 

mailto:grss@dide.ira.sch.gr
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/
mailto:kalokyri@sch.gr
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Ειδικότερα: 

 Για τα ζητήματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στο Λύκειο, 

ισχύουν όσα ορίζονται στο ΠΔ 46, στο ΦΕΚ 74 Α΄/22-4-2016.1 Βλ. ανάρτησή 

του στον ιστότοπο που επιμελούμαι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΔ 46/ΦΕΚ 74 Α/22-4-16  

 Για παράδειγμα βλ. άρθρο 13 για «ΎΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» (εξεταστέα 

ύλη). Ενδεικτικώς παραθέτουμε εδώ: 

 «Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται 

γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να είναι 

λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή 

και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από 

τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από 

περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ 

τους. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους 

μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.  (…)» 

 Για τη βαθμολογική κλίμακα της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των 

προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων βλ. άρθρο 5 «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΜΑΚΑ».  Ενδεικτικώς παραθέτουμε εδώ: 

 «Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων 

εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0−100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο 

τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου ανάγεται στην κλίμακα 0−20 και 

γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου.  (…)» 

 

 Για την αξιολόγηση/τρόπο εξέτασης των φιλολογικών μαθημάτων στο Γενικό 

Λύκειο ισχύουν: 

1. Για τα φιλολογικά μαθήματα εκτός της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και 

Γραμματείας Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ:     

ΠΔ 46, στο ΦΕΚ 74 Α΄/22-4-2016. 

Βλ. ανάρτησή του στον ιστότοπο που επιμελούμαι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΔ 46/ΦΕΚ 74 Α/22-4-16  

2. Για τον τρόπο εξέτασης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στις 

Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Εσπερινού ΓΕΛ για το 

σχολικό έτος 2016-17: ΠΔ 8/ ΦΕΚ 15 τ.Α΄/10-2-2017 (θέμα: «Τροποποίηση του 

π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74).» 

                                                           
1 Το ΠΔ 46 (ΦΕΚ 74Α/22-4-16) σας είχα στείλει στα σχολεία συνοδευτικό σε έγγραφό μου (Αρ. 

Πρωτ.: 1083/19-10-2016) μαζί με άλλο υλικό για τα Αρχαία και τη Φιλοσοφία.  Επίσης, σας είχα 

στείλει ενημέρωση και επισημάνσεις μου: «Αξιολόγηση/τρόπος εξέτασης των φιλολογικών 

μαθημάτων Γενικού Λυκείου κατά το σχολ. έτος 2016-17.»  (Αρ. Πρ. 3/9-1-17) και  «ΦΕΚ για την 

αξιολόγηση των Αρχαίων Α΄ και Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ (ΠΔ 8 ΦΕΚ 15 Α 

2017). Ενημέρωση και επισημάνσεις.». (Αρ. Πρ. 213/17-2-17).  

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/22_4-2016_axiologhsh_GEL_PD_46-2016.PDF
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/22_4-2016_axiologhsh_GEL_PD_46-2016.PDF
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Βλ. ανάρτηση ΠΔ8 /ΦΕΚ 15 στον ιστότοπο που επιμελούμαι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ :  ΠΔ 8 / ΦΕΚ 15 Α΄/10-2-17 

 

Σημείωση: Προσοχή ώστε η εξεταστέα ύλη που θα δοθεί στους μαθητές να 

αντιστοιχεί σε μέρος της διδακτέας ύλης του έτους 2016-17! 

 Υπενθύμιση για τη διδακτέα ύλη ΓΕΛ (βάσει της οποίας ορίζεται η 

εξεταστέα ύλη): περιλαμβάνεται στις Οδηγίες των  φιλολογικών 

μαθημάτων σχολ. έτους 2016-17. (Τις Οδηγίες όλες έχω αναρτήσει στον 

παραπάνω ιστότοπο, στη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ , βλ. και παρακάτω.) 

Ειδικότερα: 

 Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φιλολογικών μαθημάτων Α΄, Β΄ 

Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β,΄ Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ  για το σχολικό έτος  

2016-17 (ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρ. 148091/Δ2/ 13-9-2016) [Εμπεριέχεται η 

διδακτέα ύλη στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στα Αρχαία και 

στη Φιλοσοφία]. Για άμεση πρόσβαση πατήστε στον σύνδεσμο 
http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/odigies-filologika-GEL_2016.pdf  

 Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στις Α΄ και Β΄ Ημερήσιου 

ΓΕΛ  και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ (ΥΠΠΕΘ,  Αρ. Πρ. 148075/Δ2/ 13-

9-2016) Για άμεση πρόσβαση πατήστε στον σύνδεσμο  

http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/5_20-9-

16_anak_odigies_istoria_GEL_20_09_2016.pdf  

 Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων που εξετάζονται 

μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο στη Γ΄ τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ και στη Δ΄ 

τάξη Εσπερινού ΓΕ.Λ για το σχ. έτος 2016-2017  
http://users.sch.gr//sfscholiki/files/nomothesia/odigies_GEL_2016_2017_15_11_16.pdf 

 

 Διδακτέα ύλη του μαθήματος επιλογής  «Ιστορία της Τέχνης» της Γ΄ 

τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016-17 (ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρ. 

210486/Δ2/9-12-2016  

 Βλ. ανάρτηση των Οδηγιών στον ιστότοπο που επιμελούμαι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ   ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΓΕΛ 

ΥΛΗ 2016-17 

 

 Επισημάνσεις για τις εξετάσεις: 

 Φροντίζουμε την ψυχολογική προετοιμασία και υποστήριξη των μαθητών 

για τις εξετάσεις! Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και των 

επιτηρήσεων φροντίζουμε με ενσυναίσθηση, ώστε να μειωθεί όσο γίνεται 

το άγχος των παιδιών, και τα εμψυχώνουμε. Το χαμόγελο, η ευγένεια και 

η θετική διάθεση βοηθούν όλους μας  στις δοκιμασίες των εξετάσεων…  

Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, οι εξετάσεις πληρούν τον 

παιδαγωγικό τους ρόλο, όταν οι μαθητές, παράλληλα με τη δοκιμασία 

των γνώσεών τους, παίρνουν «μαθήματα» (πρότυπα συμπεριφοράς) από 

http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/11_pd8_FEK_15_A_2017_trop_46_Arxaia.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/index.php?option=com_content&view=article&id=131:2012-10-24-20-08-47&catid=8:2009-12-14-10-33-24&Itemid=9
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/odigies-filologika-GEL_2016.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/5_20-9-16_anak_odigies_istoria_GEL_20_09_2016.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/5_20-9-16_anak_odigies_istoria_GEL_20_09_2016.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/odigies_GEL_2016_2017_15_11_16.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/9_dec_ylh_istoria_texnhs_G_GEL-2016-17.pdf
http://users.sch.gr/sfscholiki/files/nomothesia/9_dec_ylh_istoria_texnhs_G_GEL-2016-17.pdf
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τους εκπαιδευτικούς/παιδαγωγούς τους για ευγένεια, τήρηση κανόνων 

εξέτασης και αξιοπιστίας των σχολικών θεσμών.  Ο τρόπος που θα 

επιδιώξουμε την καλλιέργεια του ήθους των μαθητών στις εξετάσεις 

κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που στηρίζει  

και στηρίζεται σε δημοκρατικές αρχές και σε ένα που διέπεται από 

αυταρχικότητα και εν τέλει αντιδημοκρατική νοοτροπία. Είναι ανάγκη 

στις μέρες μας να βιώσουν μέσα από το σχολείο οι μαθητές μας ότι το 

ήθος, η ευγένεια και ο σεβασμός αποτελούν αξίες που διέπουν κάθε πτυχή 

συμπεριφοράς στη δημοκρατία. 

 Στην περίπτωση των μαθητών που έχουν διαγνωστεί αρμοδίως με δυσλεξία 

/μαθησιακές δυσκολίες  και εξετάζονται προφορικά, χρειάζεται προσοχή και 

λεπτότητα, ώστε να αποδώσουν το καλύτερο που μπορούν. Είναι απαραίτητο 

να βρούμε χώρο και χρόνο για την προφορική εξέτασή τους και να τους 

διατυπώνουμε απλά τις ερωτήσεις ή και να τις αναδιατυπώνουμε με 

διαφορετικές λέξεις, όταν χρειαστεί, προσέχοντας να μην τους 

δημιουργούνται αισθήματα άγχους ή προσβολής.  

 Η εξάσκηση των μαθητών στα ζητούμενα των εξετάσεων είναι βασικό μέρος 

της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του έτους… 

 Όπως έχουμε επισημάνει, είναι αναγκαίο οι μαθητές να είναι ενήμεροι για τον 

τρόπο αξιολόγησής τους σε κάθε μάθημα, για τα είδη θεμάτων/ερωτήσεων 

στα οποία εξετάζονται με βάση τα ισχύοντα.  

 Φροντίζουμε τα θέματα των ενδοσχολικών εξετάσεων να διατυπώνονται με 

ακρίβεια και σαφήνεια, να έχουν διδαχθεί επαρκώς,  να ανταποκρίνονται 

στην ουσία της διδασκαλίας και οι μαθητές να έχουν εξοικειωθεί με 

ανάλογες ασκήσεις. 

  Καλό είναι να αναγράφεται ο τύπος της ερώτησης και η αρίθμηση κατά τα 

προβλεπόμενα, και απαραιτήτως η μοριοδότηση κάθε άσκησης και η 

επιμέρους μοριοδότηση των υποερωτημάτων, εφόσον δίδονται 

υποερωτήματα. 

Π.χ. για τα Αρχαία στην Α΄ τάξη, ενδεικτικώς: 

Ερωτήσεις: 

Να απαντήσετε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις. 

i Τρεις (3) ερμηνευτικές ερωτήσεις (10 μονάδες κάθε ερώτηση x 3 ερωτήσεις= 30 

μονάδες): 

i.1. [διατύπωση ερώτησης]   (μονάδες 10) 

i.2. [διατύπωση ερώτησης]   (μονάδες 10) 

i.3. [διατύπωση ερώτησης]   (μονάδες 10) 

ii Μία (1) λεξιλογική-σημασιολογική ερώτηση που αφορά στο δοθέν πρωτότυπο διδαγμένο 

κείμενο: 

ii.1. [διατύπωση ερώτησης]   (μονάδες 10) 
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iii. Μία (1) ερώτηση γραμματικής    (συνολικά   10 μονάδες):  

iii.1.α.   [διατύπωση ερώτησης]   (μονάδες 5) 

iii.1.β.   [διατύπωση ερώτησης]   (μονάδες 5) 

(Σημείωση για τους Φιλολόγους: στο παράδειγμα εδώ εφαρμόζεται η δυνατότητα κατά τα 

προβλεπόμενα να αναλύεται η ερώτηση γραμματικής σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς 

υποερωτήματα.)  

v. Μία (1) ερώτηση συντακτικού   (συνολικά 10 μονάδες): 

iv.1.α.   [διατύπωση ερώτησης]   (μονάδες 5) 

iv.1.β.   [διατύπωση ερώτησης]   (μονάδες 5) 

 (Σημείωση για τους Φιλολόγους: στο παράδειγμα εδώ εφαρμόζεται η δυνατότητα κατά τα 

προβλεπόμενα να αναλύεται η ερώτηση συντακτικού σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς 

υποερωτήματα.)  

v.   Κλειστή Ερώτηση γραμματολογικού περιεχομένου (συνολικά 10 μονάδες): 

v. 1.  [διατύπωση ερώτησης]   (μονάδες 10) 

(Υπενθυμίζεται κι εδώ ότι κατά τα προβλεπόμενα μπορεί η κλειστή ερώτηση «(σωστού ή 

λάθους, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης)» «που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος του 

κειμένου, στον συγγραφέα ή στο έργο του» να αναλύεται σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς 

υποερωτήματα. Επίσης, σημειώνεται ότι η ερώτηση v. που αφορά στα γραμματολογικά στοιχεία 

είναι προαιρετική. Αν δεν τεθεί, τότε οι 10 μονάδες της επιμερίζονται από 5 μονάδες σε 

καθεμία από τις δύο ερμηνευτικές που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα, οι 

οποίες στην περίπτωση αυτή βαθμολογούνται με 15 μονάδες.) 

 

 Πρόσκληση για συνεργασία – αποστολή θεμάτων και ερωτήσεων προς 

ανάρτηση 

Μπορείτε να μου αποστείλετε θέματα γραπτής δοκιμασίας ή μεμονωμένες 

ερωτήσεις-ασκήσεις για τους μαθητές, τα οποία με βάση τις Οδηγίες και τον 

τρόπο εξέτασης/αξιολόγησης ετοιμάσατε στη διάρκεια της χρονιάς ή θέματα 

εξετάσεων μετά τις εξετάσεις της περιόδου αυτής, ώστε, αφού συνεργαστούμε για 

ενδεχόμενη διαμόρφωσή τους, να τα αναρτήσουμε στον ιστότοπο με το υλικό του 

Δικτύου μας (Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων – Συνεργατικές Ιστοσελίδες,  

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/). Έτσι θα συμβάλετε στην πράξη στον 

εμπλουτισμό του υλικού μας και στη διάχυση καλών πρακτικών. 

 

Στη διάθεσή σας για ό,τι χρειάζεστε σχετικά με τις εξετάσεις! 

Καλή δύναμη! Καλή επιτυχία στο έργο σας! 

 

 

Με τιμή,  

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

ΠΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο 

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/

