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Θέμα:  «Προώθηση–επικαιροποίηση ενημέρωσης Φιλολόγων για το νέο ΠΔ 

 46/2016 (ΦΕΚ 74 Α/22-4-16): «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού 

 Λυκείου». Ζητήματα παιδαγωγικής για τις εξετάσεις.» 

 

 Αγαπητοί / Αγαπητές Συνάδελφοι, 

  

 Αναστάσιμες ευχές,  Χρόνια Πολλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο 

έργο μας! 

mailto:grss@dide.ira.sch.gr
http://users.sch.gr/sfscholiki/fi
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/
mailto:kalokyri@sch.gr
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 Σας προωθώ την ενημέρωση για το νέο ΠΔ 46/2016 (ΦΕΚ 74 Α/22-4-2016), 

το οποίο αφορά στην «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου». Το νέο ΠΔ 

έχει σταλεί στα σχολεία διαμέσου της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, αλλά σας προωθώ κι 

εγώ τη σχετική ενημέρωση  προς εφαρμογή του. 

 Για διευκόλυνσή σας, θα βρείτε αναρτημένο το ΠΔ 46 (ΦΕΚ 74 Α/22-4-2016) 

στον ιστότοπο που επιμελούμαι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

http://users.sch.gr//sfscholiki/fi/. 

  Παρακαλώ δείτε τα σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού 

Λυκείου τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο νέο ΠΔ, ώστε να τα εφαρμόσετε κατά τις 

εξετάσεις 2015-16 (κυρίως «Κεφ. Γ΄ Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες 

εξετάσεις»), καθώς και γενικότερα θέματα (σκοπός της αξιολόγησης, διαγνωστική-

διαμορφωτική-διαγνωστική κ.ά.) 

 

Για διευκόλυνση, επίσης, αντιγράφω από τις Οδηγίες που σας είχα στείλει 

(Αρ. πρ. 777/19-4-16) αλλά και επικαιροποιώ εδώ μερικά ζητήματα που αφορούν 

στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις του Γενικού Λυκείου. 

 

Α. Γενικές επισημάνσεις για τα θέματα των εξετάσεων στα Φιλολογικά 

μαθήματα του  Γενικού Λυκείου 

 Προσέχουμε το είδος των ερωτήσεων - θεμάτων να ανταποκρίνονται στο 

ΠΔ 46 (ΦΕΚ 74 Α/22-4-2016).  Διαμορφώνουμε τα θέματα/τις ερωτήσεις 

και τη μοριοδότηση αντίστοιχα προς τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 46. 

 Χρειάζεται να σημειώνουμε τις μονάδες  στο τέλος κάθε ερώτησης ή 

υποερωτήματος.  

 Υπενθυμίζουμε κι εδώ ότι ακριβώς επειδή η αξιολόγηση είναι μια 

παιδαγωγική διαδικασία, γι’ αυτό χρειάζεται να εφαρμόζεται σύμφωνα με 

παιδαγωγικές μεθόδους. 

 Υπό την προοπτική αυτή, προσπαθούμε τα θέματά μας να καλύπτουν ευρείας 

έκτασης ύλη και να είναι αντιπροσωπευτικά όσων διδάξαμε επαρκώς, 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

 Επίσης, για παιδαγωγικούς λόγους χρειάζεται να είναι κλιμακούμενης 

(διαβαθμισμένης) δυσκολίας.  

 Απαραίτητο, επιπλέον, είναι τα ζητούμενα να έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια, 

σαφήνεια και με ολοκληρωμένο νόημα, με γνώμονα οι μαθητές να μπορούν 

http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/
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να απαντήσουν άμεσα, και όχι να συνηθίζουν «να εξαρτώνται» από 

προφορικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις.  Με θέματα σαφή και ακριβή, οι 

ενδοσχολικές εξετάσεις βοηθούν, ιδιαίτερα στην Α΄ και Β΄ τάξη ΓΕΛ, και 

στην προετοιμασία των μαθητών για άλλες εξετάσεις όπου δεν επιτρέπονται 

οι διευκρινίσεις. 

 Επισημαίνουμε, βέβαια, ότι οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται σε 

όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους να κατανοούν τις εκφωνήσεις 

των ζητουμένων χωρίς συμπληρωματικές προφορικές διευκρινίσεις.  

Μια απότομη αλλαγή τακτικής στις προαγωγικές ή απολυτήριες 

ενδοσχολικές εξετάσεις του Λυκείου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 

την επίδοσή τους, χωρίς δική τους ευθύνη.   

Επιπλέον, λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη τους συγκεκριμένους μαθητές μας 

(μαθησιακές ιδιαιτερότητες και ανάγκες στις οποίες πρέπει να 

ανταποκριθούμε και ως προς τη διατύπωση των θεμάτων). 

 

 

Β. Προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016 

στα φιλολογικά μαθήματα του Λυκείου 

Πριν τη λήξη των μαθημάτων είναι πολλαπλά ωφέλιμο για τους μαθητές να 

ενημερωθούν πιο αναλυτικά και συγκεκριμένα αφενός για όσα προβλέπονται στον 

νόμο για τον τρόπο εξέτασής τους και αφετέρου να επεξεργαστούν προφορικά με 

τον/τη Φιλόλογο στην τάξη ενδεικτικά ένα «διαγώνισμα εξετάσεων» (θέματα 

γραπτής δοκιμασίας) διαμορφωμένο σύμφωνα με την προβλεπόμενη αξιολόγηση 

για το αντίστοιχο μάθημα.  

Πέρα από ενδεχόμενη εξάσκηση κατά τη διάρκεια του έτους σε ενδεικτική 

γραπτή δοκιμασία σύμφωνα με τα θέματα και τη μοριοδότηση που προβλέπεται, είναι 

παιδαγωγικά σκόπιμο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις εξετάσεις του τέλους 

του έτους, οι μαθητές να επεξεργαστούν προφορικά με τον/τη Φιλόλογο ενδεικτικά 

ένα «διαγώνισμα» (θέματα γραπτής δοκιμασίας) διαμορφωμένο σύμφωνα με την 

προβλεπόμενη αξιολόγηση για το αντίστοιχο μάθημα. Έτσι θα κατανοήσουν 

καλύτερα και θα εξοικειωθούν  

 με τον τύπο των ερωτήσεων,  

 τη μοριοδότηση των ερωτήσεων,  
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 τον τρόπο απαντήσεων, ειδικότερα: την έμφαση που πρέπει να δίδουν 

σε σημεία περιεχομένου – δομής - έκφρασης/γλώσσας - μορφής των 

γραπτών τους.  

 

Χρειάζεται, επίσης, γενικότερη προετοιμασία των μαθητών για την περίοδο των 

εξετάσεων, όπως:  

 κατάλληλη παρότρυνση για οργάνωση της μελέτης,  

 οδηγίες διευκόλυνσης για συστηματική επανάληψη,  

 καθοδήγηση για έμφαση στα ουσιώδη  

 τεχνικές που θα βοηθήσουν κατά τη μελέτη τους για τις εξετάσεις (π.χ. 

σημειώσεις στη διάρκεια της μελέτης, ασκήσεις, υπογραμμίσεις και άλλες 

πρακτικές που ενισχύουν την απομνημόνευση και την αφομοίωση κ.ά.). 

 

Και βέβαια, αναγκαίες είναι πριν τη λήξη των μαθημάτων οι επαναλήψεις αλλά και 

οι σημειώσεις για επανάληψη-αφομοίωση σε σημεία της ύλης που αποτέλεσαν 

κεντρικό στόχο της διδασκαλίας σε ετήσια βάση καθώς και οι περιεκτικές 

σημειώσεις όπου τυχόν χρειάζεται για ολοκλήρωση περιεχομένων (π.χ. στην 

Ιστορία).  

 

Παράλληλα χρειάζεται να ενισχύσουμε ψυχολογικά τους μαθητές, προσπαθώντας 

να μειώσουμε το άγχος των εξετάσεων και να καλλιεργήσουμε θετική διάθεση 

και στάση ως προς την προετοιμασία, την ηρεμία και την αξία της ψυχραιμίας. 

Για τους έφηβους μαθητές οι εξετάσεις είναι συχνά «δοκιμασίες» και ο τρόπος 

αντιμετώπισης που συνηθίζουν να έχουν τους συνοδεύει πολλές φορές και στη 

διάρκεια των σπουδών τους και στη ζωή τους, γι’ αυτό η ενθάρρυνση και η 

καλλιέργεια ψυχραιμίας είναι πολύτιμα «μαθήματα» που μπορούμε ως 

εκπαιδευτικοί να τους προσφέρουμε.  

Όπως καταλαβαίνουμε, ιδιαιτέρως απαραίτητη είναι η ψυχολογική ενίσχυση και 

η καλλιέργεια θετικής και ψύχραιμης ματιάς στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου οι 

οποίοι θα αντιμετωπίσουν προσεχώς τις «γραπτές δοκιμασίες» σε πανελλαδικό 

επίπεδο. Ό,τι για τους έμπειρους καθηγητές είναι πια «διαδικασία», για τους 

μαθητές που πρώτη φορά «δοκιμάζονται» σε πανελλαδικές εξετάσεις είναι 

πρωτόγνωρο και προκαλεί άγχος, οπότε η συναισθηματική υποστήριξη είναι 

παιδαγωγικά απαραίτητη. 
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Γ. Ζητήματα Παιδαγωγικής  κατά τις εξετάσεις  

 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.  

 Πέρα από τα προηγούμενα, εμείς οι εκπαιδευτικοί, και ως εισηγητές και ως 

επιτηρητές, μέσα από τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καλούμαστε να 

«διδάξουμε» στους μαθητές μας όχι μόνο την αξία των γνώσεων αλλά και του 

ήθους και της αξιοπρέπειας των διαγωνιζόμενων.  Οι εξετάσεις πληρούν τον 

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

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

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. 

 

Παρακαλώ πολύ να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για κάθε θέμα που 

τυχόν σας προβληματίσει σχετικά με τις εξετάσεις των μαθητών. 

 Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. 

 Με τιμή,  

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

με έδρα το Ηράκλειο 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΝΑ 
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