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➢Αξίζει, εξαρχής, να τονιστεί ότι η σύνταξη ενός εξεταστικού

δοκιμίου με σαφείς οδηγίες για τους/τις μαθητές/τριες πάνω στο

γραπτό και στον οδηγό διόρθωσης με τους αντίστοιχους ΔΕ-ΔΕ

για τους/τις φιλολόγους, διευκολύνει και διασφαλίζει κατ’

επέκταση, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την

αντικειμενικότητα της τελικής αξιολόγησης, καθώς και τη

γενικότερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της για βελτίωση της

μαθησιακής διαδικασίας.



Υπενθυμίζεται ότι οι μονάδες αντικατοπτρίζουν:
➢ τον χρόνο συμπλήρωσης της απάντησης (π.χ. απλή αναφορά

βαθμολογείται με 0,50 μονάδα)
➢ τη δυσκολία της απάντησης και
➢ το μέγεθος της προσπάθειας να απαντηθεί η ερώτηση (π.χ. εάν

ζητείται αιτιολόγηση/επεξήγηση).

Αναγκαία η διατύπωση
σαφών ερωτημάτων και
μετρήσιμων κριτήριων.

Ως προς την κατανομή των
μονάδων, καλό είναι να
αποφεύγονται κλάσματα της
μονάδας, ιδιαίτερα μικρότερα
του 0,50 και του 0,25 .



Ως προς τη σύνταξη του δοκιμίου:

➢να αποφεύγονται τα πολλά υποερωτήματα.

➢ όπου υπάρχουν υποερωτήματα, προχωρούν προοδευτικά

με αύξουσα δυσκολία.

➢ να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, ο διαθέσιμος χρόνος

λύσης του γραπτού για τον/τη μαθητή/τρια.

➢ να προσεχθεί γενικότερα, η έκταση του γραπτού.



Ως προς τη διόρθωση του δοκιμίου:

➢ όπου ζητείται περίληψη στα δοκίμια του Λυκείου, να διακρίνεται
αναλυτικά η αξιολόγησή της.

βλ. Κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής περίληψης

http://ellim.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/chrisimo-yliko

➢ όπου ζητείται γραπτός επικοινωνιακός λόγος στο Γυμνάσιο, να  

διακρίνεται αναλυτικά η αξιολόγησή του.

βλ. Οδηγίες δόμησης δοκιμίου Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

http://archeia.moec.gov.cy/sm/306/odigies_domisis_dokimiou_a_b_c_gym.pdf

http://ellim.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/chrisimo-yliko
http://archeia.moec.gov.cy/sm/306/odigies_domisis_dokimiou_a_b_c_gym.pdf


➢όπου ζητείται γραπτός επικοινωνιακός λόγος στο Λύκειο, να διακρίνεται
αναλυτικά η αξιολόγησή του.

βλ. Κριτήρια αξιολόγησης γραπτού λόγου στο Λύκειο   

http://archeia.moec.gov.cy/sm/316/18_12_2006axiologisi_graptou_logou.pdf

ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄, Β΄ και Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΜΟΝΑΔΕΣ 08/20)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 03/20

ΔΟΜΗ: 02/20

ΕΚΦΡΑΣΗ: 02/20

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: 01/20
*Για κάθε 5 ορθογραφικά λάθη αφαιρείται 0,25.

*Απουσία τονισμού: αφαιρείται 1 μονάδα.

http://archeia.moec.gov.cy/sm/316/18_12_2006axiologisi_graptou_logou.pdf

