
                                                             

    

ΠΡΟΣ:

                ΚΟΙΝ.: 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίων και

Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 69/25-11-2014

του Δ.Σ.), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν στον τρόπο αξιολόγησης των

μαθημάτων των Α΄ και  Β΄  τάξεων Ημερησίων και  Α΄  και  Β΄  τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.  για το

σχολικό έτος 2014-2015.

 Σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων

(Ημερήσιων & Εσπερινών)  Επαγγελματικών Λυκείων και  ειδικότερα όσον  αφορά τις  γραπτές

προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα κάτωθι:

1. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη

που ορίζεται  ως εξεταστέα για κάθε  μάθημα κατά το έτος που γίνονται  οι  εξετάσεις.  Οι

ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες

του ΙΕΠ, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ

φάσμα  διδακτικών  στόχων  και  είναι  κλιμακούμενου  βαθμού  δυσκολίας.  Οι  μαθητές

απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα. 

2. Για κάθε θέμα καθορίζεται ορισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα

αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα
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στις  επιμέρους  ερωτήσεις,  εκτός  αν  κατά  την  ανακοίνωση  των  θεμάτων  καθορίζεται

διαφορετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Η αξιολόγηση των επιμέρους μαθημάτων έχει ως εξής: 

Α΄ΤΆΞΗ ΗΜΕΡΉΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎ ΛΥΚΕΊΟΥ

Πολιτική Παιδεία 

Για  το  μάθημα  «Πολιτική  Παιδεία»  (Οικονομία,  Πολιτικοί  Θεσμοί  &  Αρχές  Δικαίου  και

Κοινωνιολογία)  της  Α΄  Τάξης  Επαγγελματικού  Λυκείου η  εξέταση  περιλαμβάνει  δύο ομάδες

θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες

ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με

είκοσι  πέντε  (25)  μονάδες.  Ειδικότερα,  περιλαμβάνει:  μία  ερώτηση  με  πέντε  (5)

υποερωτήματα Σωστού-Λάθους (5Χ3=15 Μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,

που καθεμία βαθμολογείται με πέντε (5) Μονάδες (5Χ2=10 Μονάδες). 

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με

είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η

δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

β) Η  δεύτερη  ομάδα  περιλαμβάνει  δύο  θέματα  με  ερωτήσεις  με  τις  οποίες  ελέγχεται  η

ικανότητα  συνθετικής  και  κριτικής  ανάλυσης  και  εφαρμογής  στην  καθημερινή  πράξη των

γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει δύο ερωτήσεις

διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το  πρώτο θέμα  περιλαμβάνει  δύο (2)  ερωτήσεις  και  βαθμολογείται  με  είκοσι  πέντε  (25)

μονάδες.  Η  πρώτη  ερώτηση  βαθμολογείται  με  δεκατρείς  (13)  μονάδες  και  η  δεύτερη  με

δώδεκα (12) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις και βαθμολογείται  με είκοσι πέντε (25)

μονάδες.  Η  πρώτη  ερώτηση  βαθμολογείται  με  δεκατρείς  (13)  μονάδες  και  η  δεύτερη  με

δώδεκα (12) μονάδες.

Τα θέματα ορίζονται από το διδάσκοντα.
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γ) Το  τρίτο  θέμα  αποτελείται  από  άσκηση  εφαρμογής  της  θεωρίας,  η  οποία  απαιτεί

ικανότητα συνδυασμού και  σύνθεσης  εννοιών,  θεωριών,  τύπων,  νόμων  και  αρχών και

μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα

συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία

επίλυσής  του.  Tο  πρόβλημα  αυτό  ή  η  άσκηση  μπορεί  να  αναλύονται  σε  επιμέρους

ερωτήματα.

2. Η  βαθμολογία  κατανέμεται  ανά  είκοσι  πέντε  (25)  μονάδες  στο  καθένα  από  τα  τέσσερα

θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 5 μονάδες και στο

δεύτερο θέμα η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δώδεκα (12) μονάδες και η δεύτερη με

δεκατρείς  (13)  μονάδες.  Στο  τρίτο  και  τέταρτο  θέμα  η  κατανομή  της  βαθμολογίας  στα

επιμέρους  ερωτήματα  μπορεί  να  διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το  βαθμό  δυσκολίας  και

καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων.

3. Τα θέματα επιλέγονται από τους διδάσκοντες (ή τον διδάσκοντα) το μάθημα.  

Θρησκευτικά

Η  γραπτή  προαγωγική  εξέταση  στα  «Θρησκευτικά»  της  Β΄  τάξης  Ημερησίου  και  Β΄  τάξης

Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες

ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το  πρώτο  θέμα  περιλαμβάνει  πέντε  (5)  ερωτήσεις  αντικειμενικού  τύπου  και

βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25). 

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται

με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η

δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

β) Η  δεύτερη  ομάδα  περιλαμβάνει  δύο  θέματα  με  αντίστοιχες  ερωτήσεις  ευρύτερης

ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά

και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές. 

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει  μία (1) ερώτηση και  βαθμολογείται  με είκοσι  πέντε (25)

μονάδες. 

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε

(25) μονάδες. 
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Τα θέματα της Α΄ και Β΄ Ομάδας ορίζονται από τον διδάσκοντα

Πολιτική Παιδεία

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

Για  το  μάθημα  «Πολιτική  Παιδεία»  (Οικονομία,  Πολιτικοί  Θεσμοί  &  Αρχές  Δικαίου  και

Κοινωνιολογία) της Β΄ Τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης είναι ο ίδιος με αυτόν που

προαναφέρθηκε για την Α΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ"

της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. γίνονται ως εξής:

1. Στους μαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέματα από την εξεταστέα ύλη, με τα οποία ελέγχεται η

γνώση  και  η  κατανόηση  εννοιών  και  ορολογίας,  η  κριτική  ικανότητα,  η  δυνατότητα

αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η ικανότητα του μαθητή να αναλύει, να συνθέτει και να

δημιουργεί, συνδυάζοντας γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

2. Τα τέσσερα θέματα που δίνονται στους μαθητές διαρθρώνονται ως εξής: 

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής

επιλογής,  Σωστού  -Λάθους,  αντιστοίχισης)  με  τις  οποίες  ελέγχεται  η  γνώση  και  η

κατανόηση των βασικών εννοιών και των σπουδαιότερων συμπερασμάτων της θεωρίας σε

όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. 

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση

της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά την εκτέλεση

των  εργαστηριακών  ασκήσεων  ή  άλλων  δραστηριοτήτων  που  έγιναν  στο  πλαίσιο  του

μαθήματος.  Με τις ερωτήσεις μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να αναπτύξουν την

απάντησή τους ή να απαντήσουν σε ένα ερώτημα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν

την απάντησή τους.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η

οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, εντολών και αρχών

και  μπορεί  να  αναλύεται  σε  επιμέρους ερωτήματα που διευκολύνουν τον μαθητή στη

λύση.
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