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Τι είναι οι Δείκτες:

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Οι Δείκτες Επιτυχίας 

αναφέρονται στα  

Μαθησιακά  Αποτελέσματα 

τα οποία αναμένεται να 

επιτευχθούν  από τους 

μαθητές. 

Άρα οι Δείκτες Επιτυχίας 

αναφέρονται στον μαθητή 

και τα προσδοκώμενα

επιτεύγματά του.



ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Οι Δείκτες Επάρκειας 

αναφέρονται στο τι πρέπει να 

διδαχθεί ο μαθητής, για να επιτύχει 

τα καθορισμένα Μαθησιακά  

Αποτελέσματα.

Άρα οι Δείκτες Επάρκειας 

αναφέρονται στον εκπαιδευτικό 

και τι οφείλει να διδάξει, δηλ.

τα διδακτέα, προσαρμοσμένα και 

διαφοροποιημένα σύμφωνα με τις 

πραγματικές ανάγκες των μαθητών. 



«Συνθετική -Δημιουργική Εργασία» 

 Καλλιεργείται η αυτενέργεια, η 
δημιουργικότητα, η μάθηση μέσω 
ανακάλυψης, η συνεργασία και η κριτική 
ικανότητα. Είναι ένα βήμα που 
απομακρύνει τους μαθητές από την 
αποστήθιση και συμβάλλει θετικά στην 
ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 



 Καλλιεργούνται συνθήκες 

που επιτρέπουν την ανάπτυξη της 
δημιουργικής σκέψης και όχι τη 
συσσώρευση βραχυπρόθεσμης γνώσης. 

 Η δημιουργικότητα αναπτύσσεται 
περισσότερο στις μικρές ηλικίες, στα 
χρόνια του δημοτικού σχολείου και 
ακολουθεί φθίνουσα πορεία μετά την 
εφηβεία. 

 Οι μικρότεροι μαθητές ενεργούν πιο 

ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, καθώς 

παροτρύνονται να ανακαλύψουν από 
μόνοι τους, να προτείνουν δημιουργικές, 
αλλά κυρίως πρωτότυπες λύσεις.





1. Κατ’ οίκον εργασίες (προαιρετικά) 
2. Γραπτές βαθμολογητέες 20΄ λ. ασκήσεις στην τάξη, 

βάσει των δεικτών επάρκειας – επιτυχίας 
(προειδοποιημένες). Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
κάθε γνωστικού αντικειμένου.

3. Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις 
καθημερινές εργασίες του Μαθήματος

4. Project – Ατομική ή Συνεργατική εργασία
5. Παιγνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων (quiz)
6. Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης
7. Δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας    ή/και 

εθελοντική εργασία Εκδηλώσεις / διαγωνισμοί

8. Η όλη συμπεριφορά και επίδοση του/της μαθητή/τριας στο 
εργαστήριο / ειδική αίθουσα. 

9. Παραγωγή Γραπτού Λόγου ( Έκθεσης) στα φιλολογικά Μαθήματα 
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 «Δεν φταίνε οι ωραίες ιδέες που δεν 
έχουμε για το συχνό μπλοκάρισμα 
της σκέψης μας, αλλά αυτές που 
ήδη έχουμε».

 Tα παιδιά είναι πολύ περισσότερο 
δημιουργικά από τους μεγάλους.

 Να τα ενεργοποιούμε!...







 Να επινοούμε δημιουργικά εργαλεία

για λύση προβλήματος σε κάθε μάθημα.

 Η διδασκαλία, πέρα από τη μετάδοση 
γνώσης, να ταυτίζεται με τη Λύση Νέου 
Προβλήματος. 

 Καθημερινά, δηλαδή, οι μαθητές να 
καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη 
δημιουργικότητά τους και, 

κατ΄ επέκταση, 

 συνεχώς να την αναπτύσσουν σε 
πολλαπλά επίπεδα.















 O ενημερωμένος εκπαιδευτικός οφείλει 
να συμβάλλει, δημιουργώντας κατάλληλα 
περιβάλλοντα μάθησης, έτσι ώστε να 
αναδειχθεί και να εγκαθιδρυθεί η 
κουλτούρα δημιουργίας / καλαισθησίας,
όχι μόνο στο σχολικό περιβάλλον, αλλά
και γενικά ως τρόπος ζωής.











 Μικρή ερευνητική εργασία ή συνθετική 

δημιουργική εργασία.

 Αναλαμβάνεται από μεμονωμένα άτομα ή 

ομάδα ατόμων. Διαθεματικά

 Απαιτεί την επιλογή και εξειδίκευση ενός 

θέματος, τη διερεύνηση και το σχέδιο / 

προγραμματισμό εργασίας.

Ανατίθεται ως πρόσθετη εργασία με βάση
τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 



Α. Επιλογή και εξειδίκευση του θέματος 

Β. Προσδιορισμός των σκοπών και των στόχων

Γ. Καταρτισμός σχεδίου δράσης 

Δ. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων – πληροφοριών 

Ε. Παρουσίαση του project

ΣΤ. Αξιολόγηση του project



 Τo πρότζεκτ θα ελέγχεται από τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες κατά το διάστημα που αυτό 
εκπονείται. 

 Είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών 
ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα αξιοποιηθεί στη 
διδακτική πράξη.

 Σε κάθε μαθητή/τρια δεν πρέπει να ανατίθενται 
περισσότερα από ένα-δύο πρότζεκτ συνολικά 
ανά τετράμηνο, με ενημέρωση του Σχολείου. 
Προϋπόθεση αλλά και αποτέλεσμα της ανάληψης 
πρότζεκτ είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

 Η συνεργασία Ειδικοτήτων για την ανάθεση 
διεπιστημονικών και διαθεματικών πρότζεκτ
πρέπει να ενθαρρύνεται.
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Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης
και ετεροαξιολόγησης

 Οι δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης βοηθούν τους μαθητές 
στην κατανόηση των κριτηρίων αξιολόγησής 
τους και στην εκτίμηση του επιπέδου 
μάθησής τους.

 Ο καθορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων 
αξιολόγησης, μέσα από συζήτηση με τους 
μαθητές, αποτελεί βασική προϋπόθεση. Η 
κατανόηση εκ μέρους των μαθητών των 
κριτηρίων αξιολόγησής τους είναι ένα 
σημαντικό βήμα για να μαθαίνουν πώς να 
εργάζονται και πώς να μαθαίνουν.
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Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε ότι ο/η εκπαιδευτικός, λόγω υπερβάλλοντος ζήλου 

και λόγω της μερικής παρουσίας του/της στο Σχολείο, υπέπεσε σε παραλείψεις, 

αναφορικά με την επιβαλλόμενη διαρκή διαμορφωτική αξιολόγηση, τη σφαιρική 

αλληλοενημέρωση στους συντονισμούς βαθμολογίας των Παιδαγωγικών Ομάδων και 

την έγκαιρη ειδοποίηση των γονέων, όταν αυτό επιβαλλόταν. Ακόμα, δεν είχε τη 

διαφοροποιημένη προσέγγιση των μαθητών, με την ευαισθησία που αρμόζει σε ένα 

μάθημα, όπως η Τέχνη. 

Αποφασίστηκε η διόρθωση στη βαθμολογία, εκεί που κρίθηκε ότι υπήρξε κάποια 

υπερβολή. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να αναφερθεί ότι επικρατεί μία εσφαλμένη αντίληψη 

σε μερίδα μαθητών, οι οποίοι επιδεικνύουν παντελή αδιαφορία ή/και προσδοκούν 

υψηλή βαθμολογία χωρίς να καταβάλουν την παραμικρή προσπάθεια, ως οφείλουν. 

 Το μάθημα των Εικαστικών Τεχνών είναι ένα δημοφιλές μάθημα, το οποίο διδάσκεται 

και αξιολογείται (γραπτά και προφορικά) όπως όλα τα άλλα Μαθήματα του Ωρολογίου 

Προγράμματος. Δεν απευθύνεται σε λίγα ταλαντούχα παιδιά, αλλά σε όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριές μας, τους οποίους η Πολιτεία επιθυμεί να καταστήσει 

φιλότεχνους, αισθητικά καλλιεργημένους και μορφωμένους πολίτες. 

 



ΓΡΑΠΤΗ αξιολόγηση

Διαγώνισμα



1. Δήλωση διαγωνίσματος  (Στο βιβλίο / στον 
υπολογιστή)

2. Ενημέρωση μαθητών  (μία εβδομάδα 
προηγουμένως το λιγότερο:  2 μαθήματα)

3. Καθορισμός ύλης  (Ξεκάθαρα, με γραπτό 
σημείωμα ει δυνατόν)

4. Δύο κεφάλαια  (Υποψήφια είναι τα 
πρόσφατα και τα πιο σημαντικά)
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6. Κατασκευή διαγωνίσματος (στον 

υπολογιστή, πάνω σε τύπο του Σχολείου)

7. Οδηγός οι Δείκτες Επιτυχίας από τον 
μαθητή, δηλ. τα προσδοκώμενα *

8. Οι πιο απλές ερωτήσεις στην αρχή

9. Η βαθμολογία 20/20 με οδηγό διόρθωσης

10. Διόρθωση όσο το δυνατόν πιο σύντομα 
και επιστροφή για υπογραφή από τους 

γονείς- τα μαζεύουμε στο επόμενο μάθημα και 

παραδίδουμε στον συμπληρωμένο φάκελο στον  
συντονιστή  του Μαθήματος
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5. Σύντομη επανάληψη στο προηγούμενο ή 
προ-προηγούμενο μάθημα



Μη εξεταζόμενα Μαθήματα, όπως τα 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΧΝΗ),  θα γίνεται

 μόνον ένα  Διαγώνισμα  ανά 
Τετράμηνο ,  προειδοποιημένο,  45΄ λ.

 ο βαθμός του διαγωνίσματος θα 

αποτελεί το 40% του βαθμού 

κάθε Τετραμήνου (και Β΄ ευκαιρία)

 το υπόλοιπο 60% θα στηρίζεται 
στις μορφές     προφορικής /   
συντρέχουσας   αξιολόγησης τής 
επίδοσης του μαθητή 



















Εξεταζόμενα Μαθήματα (Τέχνης κ.λπ.)
Β΄ και  Γ΄ Λυκείου  

Γραπτή εξέταση  (40%)

 Προαγωγικό Δοκίμιο τύπου κοινού 
διαγωνίσματος, διάρκειας 90΄ λεπτών, με 
δυνατότητα παράτασης για μαθητές που 
τυγχάνουν διευκολύνσεων. Εξαιρείται το μάθημα των Νέων 
Ελληνικών όπου η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 135΄ λεπτά.

 Η εξεταστέα ύλη για κάθε εξεταζόμενο Μάθημα, για τη 
σχολική χρονιά 2019-2020, θα αποτελεί τη διδαχθείσα 
ύλη του Τετραμήνου και θα καθοριστεί μετά από 
συνεννόηση με τον Επιθεωρητή.



 Από τη φετινό σχολικό έτος 2019-2020

οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Λυκείου
θα συμμετέχουν σε   Προαγωγικές εξετάσεις 

στο τέλος του A΄ Τετραμήνου.

 Από το 2020 -2021 θα έχουμε Προαγωγικές 
τετραμήνων για τη Β΄ Λυκείου 

 Εισαγωγή των απολυτήριων εξετάσεων για την 
Γ΄ τάξη Λυκείου από το σχολ. έτος 2021-2022

 Η εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων 
εξετάσεων τετραμήνων και στις τρεις Τάξεις 
του Γυμνασίου θα γίνει από το σχολικό έτος 
2021-2022.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ  Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ   
(Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ )

6/9/2019
Έναρξη Μαθημάτων 

Α΄ Τετραμήνου

Ενημέρωση μαθητών / τριών για τα 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα,

τα Διδακτέα, τις μορφές και τις 

διαδικασίες Αξιολόγησης καθώς και τα 

χρονοδιαγράμματα του Α΄ Τετραμήνου

(παράδοση του Πλαισίου 

Μάθησης)



29/11/2019
Τέλος διεξαγωγής γραπτών    

45άλεπτων   Διαγωνισμάτων και των 

20άλεπτων γραπτών βαθμολογητέων

Ασκήσεων σε όλα τα Mαθήματα.

(Ανακοινώνεται εκ νέου η εξεταστέα Ύλη 

με τους αντίστοιχους Δείκτες 

Επιτυχίας/Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

στα Εξεταζόμενα Μαθήματα).

2  έως 6 

12/2019

Κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει 

Πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου, ως 

Εργαστηρίου Μάθησης (επαναλήψεις για 

κάλυψη αναγκών στα Εξεταζόμενα 

Mαθήματα).

Σημείωση: Το Πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί 

αφορά μόνο  στη διδασκαλία των 

Εξεταζόμενων Μαθημάτων ( ενώ η Τέχνη 

και τα υπόλοιπα Mαθήματα θα διεξάγονται 

κανονικά κατά τις ημέρες αυτές).



9  έως  19 

12/2019 

1.    Εξεταστική Περίοδος 

Α΄ Τετραμήνου
για την Α΄ τάξη  Λυκείου

2.     Εξετάσεις Β΄ Σειράς 

Σημ.: Κατά τις ημέρες των Κεντρικών 

Εξετάσεων δεν διεξάγονται μαθήματα,

μόνο για τους μαθητές/τριες

της Α΄  Λυκείου.

10  έως  16 

12/2019

 Ανακοινώνεται  ο βαθμός του 

γραπτού διαγωνίσματος (40%) 

στα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα.

 Η προφορική/συντρέχουσα 

αξιολόγηση συνεχίζεται 

κανονικά, μέχρι το τέλος του Α΄ 

Τετραμήνου.



17  έως  19 

12/2019

Παρέχεται το δικαίωμα στους 

μαθητές/τριες να υποβάλουν 

αίτημα για βελτίωση βαθμού 

στο γραπτό διαγώνισμα

Α΄ Τετραμήνου στην Τέχνη 
(στα μη Εξεταζόμενα Μαθήματα).

7   έως  10        

1/2020

Γραπτές Εξετάσεις για Βελτίωση βαθμού του 

διαγωνίσματος στα Μη Εξεταζόμενα 

Μαθήματα  για τους μαθητές/τριες

που αιτήθηκαν Βελτίωση Βαθμολογίας.

Σημείωση: Οι Εξετάσεις αυτές

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του

ημερήσιου σχολικού προγράμματος

των μαθητών /τριών της Α΄ Λυκείου.



Μέχρι 13  

1/2020

Ανακοινώνεται στους μαθητές/τριες:

 Ο προφορικός βαθμός  (δηλ. η 

συντρέχουσα αξιολόγηση) σε όλα 

τα Μαθήματα ( Εξεταζόμενα και 

Μη)
Σημείωση: Η ανακοίνωση της προφορικής βαθμολογίας

στα Εξεταζόμενα και Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα θα

γίνεται από τους διδάσκοντες κατά το τελευταίο

μάθημα, πριν τη λήξη του Α΄ Τετραμήνου.

15/1/2020 Τελευταία Ημερομηνία Παράδοσης στις 

Γραμματείες των Σχολείων:

 Των βαθμών Εξετάσεων Α΄ Τετραμήνου κα

 Των βαθμών εξετάσεων Βελτίωσης Βαθμού

γραπτών διαγωνισμάτων στα Μη

Εξεταζόμενα Μαθήματα (β΄ ευκαιρία)

 Των βαθμών προφορικής επίδοσης του Α΄

Τετραμήνου



10/1/2020  Λήξη Α΄ Τετραμήνου

 Έναρξη της διαδικασίας στη 

σχολική μονάδα για την 

επίδοση των Ενδεικτικών

Α΄ Τετραμήνου

πριν τις 30 Ιανουαρίου 2020



Πρόγραμμα Κεντρικών  Εξετάσεων  A’  Τετραμήνoυ   
Α΄ Τάξη Λυκείων 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2019-2020 
 

Α/Α ΟΜΑΔΑ Μ.Π. ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

1. 
 

ΟΜΠ1, ΟΜΠ2,  
ΟΜΠ3, ΟΜΠ4 

 
 

Νέα Ελληνικά 

 
Δευτέρα 

 
9/12/2019 

(ώρα εξέτασης: Με την έναρξη 
της τρίτης διδακτικής 

περιόδου) 

 
     

 2. 
 
 

 

 
ΟΜΠ1, ΟΜΠ4 

 
ΟΜΠ2  

 
                          ΟΜΠ3 

 
Μαθηματικά Κ.Κ. 

 
Χημεία – Βιολογία 

 
Ιστορία Κ.Κ. 

 

 
Πέμπτη 

 
12/12/2019 

(ώρα εξέτασης: Με την έναρξη 
της τρίτης διδακτικής 

περιόδου) 

     
3. 

 
ΟΜΠ1 

 
 

ΟΜΠ2 
 
 

ΟΜΠ3, ΟΜΠ4 

 
Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία  

(Προσανατολισμού) 
 

Φυσική 
(Προσανατολισμού) 

 
Οικονομικά 

(Προσανατολισμού) 
 

 
 
 

Δευτέρα 
 

16/12/19 
(ώρα εξέτασης: Με την έναρξη 

της τρίτης διδακτικής 
περιόδου) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ



 
 

4. 

 
 

ΟΜΠ1 
 
 

ΟΜΠ2, ΟΜΠ3 
 
 

ΟΜΠ4 

 
 

Ιστορία 
(Προσανατολισμού) 

 
Μαθηματικά 

(Προσανατολισμού) 
 

Αγγλικά 
(Προσανατολισμού) 

 

 
 

Πέμπτη 
 

19/12/19 
(ώρα εξέτασης: Με την έναρξη 

της τρίτης διδακτικής 
περιόδου) 

  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 
Οι εξετάσεις της Β΄ Σειράς θα πραγματοποιούνται 
κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα  από 
αυτήν της Α΄ Σειράς. 

 
 

 

 
 



13/01/2020

 Έναρξη Μαθημάτων 
Β΄ Τετραμήνου

 Ενημέρωση μαθητών και 
μαθητριών για τα 
προσδοκώμενα 
αποτελέσματα, τα 
διδακτέα, τις μορφές και 
τις διαδικασίες 
αξιολόγησης καθώς και 
τα χρονοδιαγράμματα 
του Β΄ Τετραμήνου από 
τον διδάσκοντα/σκουσα
(παράδοση του Πλαισίου 
Μάθησης).



15/5/2020

 1. Τέλος διεξαγωγής 
των γραπτών 
45άλεπτων 
διαγωνισμάτων.

 2. Ανακοινώνεται εκ 
νέου η εξεταστέα Ύλη 
με τους αντίστοιχους 
Δείκτες Επιτυχίας 
/Προσδοκώμενα 
Αποτελέσματα 

στα Εξεταζόμενα   
Μαθήματα.



19 έως 22 /5/2020

 Κάθε σχολική μονάδα 
αναπτύσσει πρόγραμμα 
λειτουργίας του σχολείου, 
ως Εργαστηρίου Μάθησης 
(επαναλήψεις για κάλυψη 
αναγκών στα Εξεταζόμενα 
Μαθήματα).

 Σημείωση: Το Πρόγραμμα 
που θα αναπτυχθεί αφορά 
μόνο  στη διδασκαλία των 
Εξεταζόμενων 
Μαθημάτων, ενώ τα 
υπόλοιπα Μαθήματα θα 
διεξάγονται κανονικά 
κατά τις ημέρες αυτές.



25/5/2020 έως
5/6/2020

 1. Εξεταστική 
Περίοδος 
Β΄ Τετραμήνου για 

την Α΄ Τάξη  Λυκείου 

 2. Εξετάσεις Β΄ Σειράς 
για την Α΄ Τάξη Λυκείων

 Σημείωση: Κατά τις 
ημέρες των Εξετάσεων δεν 
διεξάγονται μαθήματα 
μόνο για τους μαθητές και 
τις μαθήτριες

 της Α΄ Τάξης Λυκείων.



Μέχρι
20/5/2019

21 έως 22 /5/2020

• Ανακοινώνεται στους μαθητές και τις 
μαθήτριες ο βαθμός του γραπτού 
διαγωνίσματος (40%) στα Μη Εξεταζόμενα 
Μαθήματα (κατά το τελευταίο μάθημα του 
εκπαιδευτικού στην τάξη).

• Η προφορική/συντρέχουσα αξιολόγηση 
συνεχίζεται κανονικά μέχρι το τέλος του Β΄ 
Τετραμήνου. 

Σημείωση: Η βαθμολογία ανακοινώνεται 
κατά την τελευταία διδακτική συνάντηση 
του εκπαιδευτικού με τους μαθητές.

 Παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές 
και τις μαθήτριες να υποβάλουν αίτημα 
για βελτίωση βαθμού στο γραπτό 
διαγώνισμα Β΄ Τετραμήνου στα μη 
Εξεταζόμενα Μαθήματα).



25/5/2020 έως 

5/6/2020

 Κατά τις ημέρες αυτές, 
διενεργούνται:

 Γραπτές Εξετάσεις για 
Βελτίωση βαθμού του 
διαγωνίσματος στα Μη 
Εξεταζόμενα Μαθήματα από 
τους μαθητές/τριες που 
αιτήθηκαν Βελτίωση 
Βαθμολογίας.

Σημείωση: Οι Εξετάσεις αυτές 
πραγματοποιούνται κατά τη 
διάρκεια  του ημερήσιου 
σχολικού προγράμματος των 
μαθητών/τριών της Α΄ Τάξης 
Λυκείων.



9 έως 10/6/2020

10/6/2020

 Ανακοινώνεται στους μαθητές και 
τις μαθήτριες η προφορική 
επίδοση(60%) στα Εξεταζόμενα 
Μαθήματα – Μη Εξεταζόμενα 
Μαθήματα

 Σημείωση: Η ανακοίνωση της 
προφορικής βαθμολογίας στα 
Εξεταζόμενα και Μη Εξεταζόμενα 
Μαθήματα θα γίνεται από τους/τις 
διδάσκοντες/ουσες κατά το 
τελευταίο μάθημα πριν από τη 
λήξη του Β΄ Τετραμήνου. 

 Λήξη Μαθημάτων 
Β΄ Τετραμήνου



12 έως      

24/6/2020

 Πρόγραμμα ανατροφοδότησης και 

ενισχυτικής/υποστηρικτικής 
διδασκαλίας για όσους 
παραπέμπονται σε εξετάσεις, 
ανάλογα με τις διαγνωσμένες 
ανάγκες τους.



15/6/2020

24 έως 

26/6/2020

 Τελευταία ημερομηνία 
παράδοσης των 
βαθμών Β΄ 
Τετραμήνου στις 
Γραμματείες των 
Σχολείων

 Ανεξετάσεις
Α΄Τάξης Λυκείων



Ομάδες Θεματοθετών (5 μέλη):

ΒΔ ειδικότητας/Σύμβουλος στο ΥΠΠ (όπου 
υπάρχει) και 3 εκπαιδευτικοί

 Οι διδάσκοντες/σκουσες τα Εξεταζόμενα 
Μαθήματα είναι υποψήφιοι θεματοθέτες. 

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στον  Επιθεωρητή αλλά και 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν συγγενείς που 
συμμετέχουν στις εξετάσεις.

 Ο Επιθεωρητής θα καταρτίσει τον τελικό 
κατάλογο των θεματοθετών.



Χρόνος εργασίας 
Θεματοθετών:

 Οι ομάδες 
εργάζονται σε 
απογευματινό χρόνο 
για την ετοιμασία 
των θεμάτων 

(Α΄και Β΄Σειράς) και 
Οδηγών Διόρθωσης.

Χώροι Εργασίας 
Θεματοθετών:

 Θα καθοριστούν 
σύντομα από τη 
Διεύθυνση Μέσης 
Γενικής 
Εκπαίδευσης.



Παράδοση Εξεταστικών 
Δοκιμίων – Οδηγών 
Διόρθωσης:

Τα θέματα Α΄και Β΄Σειράς 
και οι Οδηγοί Διόρθωσης, 
θα αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά σε Λειτουργό 
που θα οριστεί, τουλάχιστον 
μία ημέρα πριν την εξέταση 
του Μαθήματος.

Οι Οδηγοί Διόρθωσης θα 
αποστέλλονται στα Σχολεία 
την ίδια ημέρα των 
εξετάσεων του κάθε 
Μαθήματος, με το πέρας 
του χρόνου εξέτασης.

Αποστολή των Θεμάτων 
σε Όλα τα Σχολεία:

Θα πραγματοποιείται 
μέσω ειδικής 
πλατφόρμας που θα 
δημιουργηθεί από την 
Υπηρεσία ΤΠΕ της Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης, με 
ειδικό σύστημα 
(encrypted), νωρίς το 
πρωί στα σχολεία, μέσω 
ειδικού κωδικού που θα 
αποστέλλεται μόνον στον 
Διευθυντή του Σχολείου.



Διόρθωση Γραπτών

 Τα γραπτά του κάθε 
Μαθήματος 
συγκεντρώνονται στο 
Γραφείο του Υπεύθυνου 
ΒΔ των Εξετάσεων.

 Οι Διδάσκοντες 
παραλαμβάνουν αριθμό 
γραπτών για διόρθωση 
ίσο με τον αριθμό των 
μαθητών που διδάσκουν.

 Τα διορθωμένα γραπτά 
παραδίδονται στον 
Συντονιστή ΒΔ του κάθε 
Μαθήματος, ανοίγονται 
και διανέμονται στους 
διδάσκοντες/σκουσες. 























Α ν α ζ η τ ο ύ ν τ α ι 

Ι δ έ ε ς  . . .  !



























































































ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   
μαθητές    130  2018 = 35

Μ.Ο. =    12,2 9,5

ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ   
μαθητές   250 2018 =  257

Μ.Ο. =  12,4 10,7

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ     μαθητές   600















































































































2η Μπιενάλε Χαρακτικής 

Κύπρου
σε συνεργασία με τη Σχολή - Μουσείο Χαρακτικής     Χαμπή

Προηγήθηκαν εργαστήρια χαρακτικής και σεμινάρια

επιμόρφωσης.

Η Έκθεση των βραβευθέντων έργων καθώς και

η τελετή Βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στη

νέα Κρατική Πινακοθήκη - ΣΠΕΛ,

στις αρχές Νοεμβρίου του 2019.
































































































