
http://didefth.gr  

 

                                                                                                  Λαμία, 9/4/2014 

1111499914/05/2012 

                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:292 

α 

                                                               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:  Οδηγίες για την Τράπεζα Θεμάτων  Α΄ Λυκείου 

Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις για το Γυμνάσιο και το 

Λύκειο. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

παρακολουθώ από κοντά την αγωνία που εκδηλώνετε καιρό τώρα για πληροφόρηση 

σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων. Έχοντας, μόλις σήμερα, λάβει το ενημερωτικό 

φυλλάδιο με τις οδηγίες από το ΙΕΠ, σας το κοινοποιώ και θεωρώ ότι είναι απολύτως 

κατατοπιστικό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί  πως οι δύο δοκιμασίες που θα 

επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων θα είναι κοινού επιπέδου γλωσσομάθειας 

αλλά διαφοροποιημένης δυσκολίας.  Οι  δύο δοκιμασίες που θα φτιάχνει ο/η 

εκπαιδευτικός μόνος/η  του/της, θα πρέπει και αυτές όχι μόνο να είναι αντίστοιχου 

επιπέδου με τα δείγματα θεμάτων που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, 

αλλά να «μιμούνται» τα θέματα που περιλαμβάνονται ως «μοντέλα» για να 

βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό στο έργο του.  

Η προσεκτική μελέτη των Οδηγιών θεωρείται ιδιαιτέρως χρήσιμη. 

 

 

 

                                  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας 

Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Ν. Φθιώτιδας 

Δέσποινα Ακριώτου 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 06 

Νομών : ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 85 

Τ.Κ. - Πόλη: 351 00 - ΛΑΜΙΑ 

Τηλ: 22310 - 28816 

 Fax: 22310 - 28816 

Email:  dakriotou@sch.gr 

 

Προς : Διευθυντές των Δημοσίων και 

Ιδιωτικών Γυμνασίων, Γενικών 

Λυκείων, Ε.Π.Α.Λ. 

Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ν. Φθιώτιδας και Ν. Ευρυτανίας. 

 

Καθηγητές/Καθηγήτριες ΠΕ06 

Γυμνασίων, Λυκείων & ΕΠΑΛ 

(δια της Διεύθυνσης) 

 

 

 Kοιν:  Προϊστάμενο Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.  
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Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις στο μάθημα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ στο 

Γυμνάσιο και στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

 

 
1. Στα ΓΥΜΝΑΣΙΑ σύμφωνα με το Π,Δ. 465/81, ΦΕΚ 129 τ. Α', άρθρο 10 και τη 
διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Γ2 /241/25-1-85: 

Α. Δίνεται διδαγμένο κείμενο 70-100 λέξεων στην Α' τάξη και 100-130 λέξεων 
στις Β' και Γ' τάξεις. Ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν στην ξένη 
γλώσσα σε τέσσερις (4) ερωτήσεις που ελέγχουν την κατανόηση 
πληροφοριών και μηνυμάτων και όχι τη δυνατότητα απλής αναπαραγωγής ή 
μικρής τροποποίησης φράσεων του κειμένου. 

Β. Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις μέσα ή έξω από το κείμενο σχετικές με 
την γραμματική και με τη σύνταξη της ξένης γλώσσας που ελέγχουν την 
ικανότητα του μαθητή να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να παράγει κάποιο 
μήνυμα, π.χ. συμπλήρωση φράσεων ή λέξεων, τροποποίηση μερών του 
κειμένου, (όπως με αλλαγή του υποκειμένου, του χρόνου, του σκοπού μιας 
ενέργειας σε μια πρόταση ή παράγραφο κλπ) Κάθε ερώτηση-παρατήρηση 
μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) ή                   τρεις (3) υπο- ερωτήσεις. 

Γ. Από τους μαθητές των Β' και Γ' τάξεων ζητείται επί πλέον να γράψουν με 
υπαγόρευση διδαγμένο κείμενο 50-70 λέξεων για τον έλεγχο της 
ορθογραφίας. 

Βαθμολογία: Στην Α' τάξη η κάθε ερώτηση-παρατήρηση βαθμολογείται με 
μονάδες 0-2,5. Στις Β' και Γ' τάξεις κάθε ερώτηση- παρατήρηση βαθμολογείται 
με μονάδες 0-2 και η ορθογραφία με μονάδες 1-4. Η αναγωγή στον τελικό βαθμό 
γίνεται στην κλίμακα του είκοσι, δηλαδή (10+10) για την Α' τάξη και (8+8+4) 
για τις τάξεις Β' και Γ' Οι μαθητές εξετάζονται, ανάλογα με το επίπεδο τους, σε 
διαφορετικά θέματα ανά τμήμα κάθε τάξης. 

 

 
2. Στα ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ για τις  Β' και Γ' τάξεις σύμφωνα με το Π.Δ. 60, ΦΕΚ 65 
τ. Α', 30-3-2006 και Π. Δ. 12, ΦΕΚ 22, τ. Α', 13-2-09: 

Α. Δίνεται διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις (4) ερωτήσεις 
κατανόησης του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υπο-
ερωτήματα. 

Β. Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων 
μέσα από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο (2) έως τέσσερα (4) 
ερωτήματα. 

Γ. Ο μαθητής εξετάζεται στην παραγωγή γραπτού λόγου (καθοδηγούμενου ή 
ελεύθερου) 120-150 λέξεων. 

 

Βαθμολογία: Κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις του Α' μέρους, 35% στις 
παρατηρήσεις του Β' μέρους και 30% στην παραγωγή του γραπτού λόγους στο Γ' 
μέρος (35 μονάδες για το Α' μέρος, 35 μονάδες για το Β' μέρος και 30 μονάδες για 
το Γ' μέρος). Η αναγωγή στον τελικό βαθμό γίνεται στην κλίμακα του είκοσι, 
δηλαδή (7+7+6). 

3. Στα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, 
σύμφωνα με το 
Π.Δ. 50, ΦΕΚ 81, τ. Α', 8-5-2008 με θέμα «Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών 
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του Επαγγελματικού Λυκείου» και Π.Δ. 51. ΦΕΚ 82, τ. Α', 8-5-2008 με θέμα 
«Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών» 
 

Α. Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις 
ερωτήσεις κατανόησης του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε 
περισσότερα υποερωτήματα. Β. Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο-

συντακτικών φαινομένων, μέσα ή 

έξω από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα 

ερωτήματα. 
Γ. Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-

150 λέξεων. 
 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α' και β' 
και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου. Η αναγωγή στον τελικό βαθμό 
γίνεται στην κλίμακα του είκοσι, δηλαδή (7+7+6). 

 

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

 Σας στέλνω επίσης τις καλύτερες μου ευχές για το Πάσχα σε σας και 

τις οικογένειές σας! 

 
 

    

 

 

 

 

 

                                  

          Η  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

          Δρ.  Δέσποινα Ακριώτου 

 

 
 


