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Ν. Χανίων και ςτο Ν. Ρεθφμνου 
 
 
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτησ (ΠΕ.Κ.Ε.. Κρήτησ) 
2. Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ Χανίων 
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ΘΕΜΑ:  Αναπποζαπμογή διδακηέαρ – εξεηαζηέαρ ύληρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων 2020 

ζηα Γενικά και Επαγγελμαηικά Λύκεια 
 

Αγαπεηνί /-έο Σπλάδειθνη, Σπλαδέιθηζζεο, ζαο ελεκεξώλσ γηα ηα αθόινπζα: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη κε δεδνκέλε ηελ γεληθή 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ από ηελ 11ε Μαξηίνπ 2020, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ πξνρώξεζε ζηνλ επαλαθαζνξηζκό ηεο εμεηαζηέαο ύιεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ 

Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε, κε αλαινγηθή κείσζε ζε όια ηα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα καζήκαηα 

ζηελ Γ' ηάμε ηνπ  ζπλόινπ ησλ Γεληθώλ θαη Επαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ ηεο ρώξαο, ζύκθσλα κε ηελ 

πξόνδν πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ηεο ύιεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλεζηάιε 

θαζνιηθά ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Επηζπλάπηνληαη νη ζρεηηθέο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο. Δείηε 

εδώ (Ctrl+κλικ): 

Αξ. Πξση. 44639/Δ2/09-04-2020 

Η ππνπξγηθή απόθαζε γηα ηα ΓΕΛ 

Αξ. Πξση. Φ6/44727/Δ4/09-04-2020 

Η ππνπξγηθή απόθαζε γηα ηα ΕΠΑΛ 

Παξάιιεια, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ δηαςεύδεη πιεξνθνξίεο θαη δεκνζηεύκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζε πηζαλέο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ θαη 

δηαβεβαηώλεη πξνο πάζα θαηεύζπλζε όηη θακία ζρεηηθή απόθαζε δελ έρεη ιεθζεί αλαθνξηθά κε 

απηό ην δήηεκα, ελ αλακνλή ησλ ζρεηηθώλ εηζεγήζεσλ ησλ εηδηθώλ. 

Δπλαηόηεηα θάιπςεο ύιεο εθηόο επαλαιήςεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ, κε εγθύθιην πνπ ππνγξάθεη ε Γεληθή Γξακκαηέαο 

Πξσηνβάζκηαο, Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη Εηδηθήο Αγσγήο, θπξία Αλαζηαζία Γθίθα. 
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Εηδηθόηεξα, όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή εγθύθιην, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνύλ ηελ εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαιύςνπλ θαη ζέκαηα πέξαλ ησλ επαλαιήςεσλ 

ηεο έσο ζήκεξα δηδαρζείζαο ύιεο, θάλνληαο ρξήζε κεζόδσλ ηόζν ζύγρξνλεο όζν θαη αζύγρξνλεο 

δηδαζθαιίαο. 

Ωζηόζν, επηζεκαίλεηαη όηη νπνηεζδήπνηε ελόηεηεο θαιπθζνύλ, πέξαλ ηεο ύιεο πνπ έρεη θαιπθζεί 

έσο ηελ εκεξνκελία αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, δελ ζεσξείηαη ύιε πνπ έρεη 

δηδαρζεί παξά κόλν εθόζνλ απηή παξαδνζεί θαη κε δηα δώζεο δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, όηαλ 

επαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα ζρνιεία. Επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή εγθύθιηνο (Αξ. Πξση. Φ8/44778/Δ4). 

Τν δειηίν ηύπνπ εδώ: 

https://www.minedu.gov.gr/rss/44628-10-04-2020-dt-kalypsi-didaxthei-sas-y-lis-kai-kata-ti-dia-

rkeia-tis-tilekpai-defsis-2 
 

Δεν επέπσεηαι καμία αλλαγή ζηον ηπόπο αξιολόγηζηρ ηος πανελλαδικά εξεηαζόμενος 

μαθήμαηορ «Νεοελληνική Γλώζζα και Λογοηεσνία» ζύμθωνα με ηο ακόλοςθο Δεληίο Τύπος 

ηος Ι.Ε.Π. Δείηε εδώ: 

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/932-tropos-aksiologisis-mathimatos-neoelliniki-glossa-kai-

logotexnia 

 

 

Καλό Πάσχα! 
 
 
 
Πιςτό αντίγραφο 
ςτη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
Εςωτερική Διανομή: Οργανωτική υντονίςτρια ΠΕ.Κ.Ε.. Κρήτησ 

 
Με τιμή 

 
ΗΑΝΕΚΑ ΣΕΡΓΙΑΝΘ 

υντονίςτρια ΕκπαιδευτικοφΖργου  
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 
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