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   Κοιν: Περιφερειακή ∆/νση Β/θµιας  

                                                                                                        

 

  

                                                                                         Κοιν :  Περιφερειακή ∆/νση Β/θµιας Εκπαίδευσης   

                                                                                                       Στερεάς Ελλάδας. 

                                                                                                      Τµήµα Επιστηµονικής και 

                                                                                                      Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. 

 

 

 

 

 

Θέµα: «Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις για το µάθηµα της Πολιτικής Παιδείας στις Α΄ & Β΄τάξειςς  

                Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Β΄ και Γ΄ τάξεις  Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Βασικές    

               Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών της 

                Β΄ τάξης Ηµερησίου ΓΕΛ και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ  για το σχολικό έτος 

               2015-2016» 

 

 

 

  Αγαπητές/οι Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι χρήσιµο είναι να αναφέρουµε σχετικά µε τις γραπτές 

προαγωγικές εξετάσεις για το µάθηµα της Πολιτικής Παιδείας και των Βασικών Αρχών Κοινωνικών 

Επιστηµών τα κάτωθι σύµφωνα µε το Π.∆ 46/2016 ΦΕΚ τ.Α74 τα κάτωθι: 

 

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

ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι 

ανάλογες µε εκείνες που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π, 

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.  

 

Συγκεκριµένα, για το µάθηµα της ‘Πολιτικής Παιδείας’ (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές 

∆ικαίου, Κοινωνιολογία) στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Β΄ και Γ΄ τάξεις 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών (Κοινωνιολογία, Οικονοµική 

Επιστήµη και Πολιτική Επιστήµη) της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών της 

Β΄τάξης Ηµερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ,η εξέταση περιλαµβάνει δύο οµάδες θεµάτων: 

 

Λαµία  10/5/2016 

Αριθµ. Πρωτ.:463 

   Προς : Τις καθηγήτριες και τους καθηγητές 

των Ηµερήσιων και Εσπερινών 

Γενικών Λύκειων  που δίδαξαν το 

µάθηµα της Πολιτικής               

Παιδείας και των Βασικών Αρχών 

Κοινωνικών Επιστηµών  κατά το 

σχολικό έτος 2015-2016 των ∆/νσεων 

∆.Ε: Βοιωτίας, Εύβοιας,Φθιώτιδας, 

Ευρυτανίας, Φωκίδας, Μαγνησίας, 

Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας. 

(δια των ∆.∆.Ε.) 

 

                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆.Ε. 

           Νοµού Φθιώτιδας 

Ταχ.∆ιεύθυνση : Κύπρου 85 

Τηλέφωνο- FAX:   2231022965 

e-mail : iren17daki@gmail.com 

Παπαδάκη Ειρήνη 

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ13 
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1. 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 (5*3=15 µονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που κάθε µία   

βαθµολογείται µε πέντε (5) µονάδες (5*2=10µονάδες) . 

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. 

2. 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. 

 

 

Καλή συνέχεια και καλή δύναµη στο έργο σας. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                 H ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                           

                                                                                        ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 


