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Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης  
και Ιδιωτικών ιδίου τύπου 
 

 

Θέμα: Οργάνωση και διεξαγωγή της αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών της Α΄ 
τάξης Λυκείου και Τεχνικών Σχολών 

 
 

 

       Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε για τα ακόλουθα: 
 

2. Ημερήσια θα γίνονται το πολύ δύο εικοσάλεπτες βαθμολογητέες ασκήσεις 
(προειδοποιημένες), σε περιορισμένης ύλης ενότητα, ή μια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση 
διάρκειας μέχρι σαράντα πέντε (45΄) λεπτά. Στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας η 
διάρκεια της γραπτής προειδοποιημένης άσκησης θα είναι μέχρι ενενήντα λεπτά (90΄). 

 

3. Όσον αφορά στα μαθήματα της Μουσικής, Τέχνης και Φυσικής Αγωγής οι 
εκπαιδευτικοί θα αξιολογούν τους/τις μαθητές/τριες με εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα 
άσκηση (προειδοποιημένη). 

 

4. Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών θα γίνεται μία (1) εικοσάλεπτη γραπτή 
βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή στη Νέα Ελληνική Γλώσσα ή στα Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Επίσης, θα γίνονται: α) μια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση 
διάρκειας μέχρι σαράντα πέντε (45΄) λεπτά στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας· β) μια 
γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι ενενήντα (90΄) λεπτά στη Νέα Ελληνική 
Γλώσσα, η οποία θα περιλαμβάνει αδίδακτο κείμενο και παραγωγή επικοινωνιακού λόγου.  

 

5. Η κατ’ οίκον εργασία συνίσταται να είναι στοχευμένη και περιορισμένη ως προς την 
έκτασή της. 

 

6. Μαθητές και μαθήτριες που δικαιολογημένα κατά την κρίση του καθηγητικού 
συλλόγου δεν προσέρχονται στην κανονική γραπτή εξέταση πρώτης σειράς τετραμήνου είτε 
τον Δεκέμβριο είτε τον Ιούνιο, το σχολείο ορίζει δεύτερη σειρά εξέτασης αμέσως μετά την 
πρώτη σειρά εξέτασης. Στις ανεξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται επίσης οι μαθητές/τριες που 
δικαιολογημένα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τετραμήνου, Α΄ και Β΄ σειρά. Νοείται 
ότι, στην περίπτωση των μαθητών/τριων που δικαιολογημένα κατά την κρίση του 
καθηγητικού συλλόγου δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση είτε τον Δεκέμβριο είτε τον 
Ιούνιο, οι μαθητές/τριες εξετάζονται γραπτώς για το αντίστοιχο τετράμηνο που δεν 
προσήλθαν δικαιολογημένα και διατηρούν την προφορική βαθμολογία του τετραμήνου.  

 

7. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 
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