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ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ 
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Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Ηράκλειο, 6-10-2021 
 
Αρθ. Πρωτ: Φ2/2009 
 
ΠΡΟΣ: τις Διευθύνσεις και τους/τις  
Φιλολόγους (ΠΕ02) των ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-
Λ., της Επιστημονικής μου Ευθύνης στα Χανιά 
και στο Ρέθυμνο  
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Ι. Οδηγίες Υ.ΠΑΙ.Θ. και Ι.Ε.Π. για τα φιλολογικά μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. 

και των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. σχολικού έτους 2020-2021 – Λ. ΙΙ. Αξιολόγηση των 

μαθητών/-τριών 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [Αρ. Πρωτ. 

121671/Δ2/28-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1Yi7-IO-dBh2x6Oqnz4NjAf-1R_5mS4S_/view?usp=sharing 
 

 

ΕΠΑ.Λ. 

 
Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α ́, 
Β ́ και Γ ́τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022 [Αρ. Πρωτ. 
Φ3/113254/Δ4/13-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/14AiMBGM5Dj4h4LjvPI_3RO3QJ7H8GBdF/view?usp=sharing 
 
Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της 
Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας 

Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης 
αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). 
[ΦΕΚ 4380/22-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1SKf0A-CB2PT9Ad10HzLSpRdpJIZLOkt7/view?usp=sharing 
 
 

 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ 

 
Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και Γραμματείας του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών 
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Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.). [Αρ. πρωτ. 111224/Δ3/09-09-
2021] 
https://drive.google.com/file/d/19KNpzIf0uRG1lV-KvuOuCslOK5rTNWuG/view?usp=sharing 
 
Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των 
Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.). [Αρ. πρωτ. 
111256/Δ3/09-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1rmpj7FQvK9bjK-ovmuQpMHVp-YD_eaWE/view?usp=sharing 
 
Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Ιστορίας του 
Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων 

– Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.). [Αρ. πρωτ. 111317/Δ3/09-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/149lkbue7knODjROGZGDG1idOeS_LT38g/view?usp=sharing 
 
Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της 
Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας 
Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης 
αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). 
[ΦΕΚ 4380/22-09-2021] 
https://drive.google.com/file/d/1SKf0A-CB2PT9Ad10HzLSpRdpJIZLOkt7/view?usp=sharing 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.  (άρθρο  86 του νόμου υπ’ αριθ. 
4823/ΦΕΚ 136Α/3-08-2021). Από το σχολικό έτος 2021-2022: 
https://drive.google.com/file/d/12PIqxSs7BEnOMhlvI9jtg17UId41UX3U/view?usp=sharing
 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και για την 
προφορική βαθμολογία των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι 
απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του 
με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο 
εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις 
δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική́ σκέψη, τη 
δημιουργικότητα κ.λπ., 
β) οι εργασίες που εκτελεί́ ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο 
σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά́ ή ομαδικά́, 
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, 
ατομικές ή ομαδικές, 
 
δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και 
υποβολή́/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή 
αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης 
τάξης), 

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μια (1) διδακτική́ ωχρά και είναι: 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης 
ή 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο 
μάθημα.  
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Επισήμανσεις όσον αφορά τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης: 

Στα φιλολογικά μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. (γραπτώς εξεταζόμενα στις προαγωγικές 
και απολυτήριες εξετάσεις) διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία 
αξιολόγησης στο Α΄ τετράμηνο. Οι διδάσκοντες δύνανται να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της 
αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών (βλ. παρένθεση στο δ παραπάνω).  Αν 
υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης 
που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β’ τετράμηνο. 

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία 
κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις 
κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος. 

 Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, φυλάσσονται από τον 
εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 
 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 
 Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με 

τη μορφή́ συντόμων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η 
συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασίων που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο 
επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος. 
 

Ας προσέξουμε και τα ακόλουθα σημεία: 
 Αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία/κριτήρια αξιολόγησης ο προφορικός βαθμός 

του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. 
 Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν 

κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει 
επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών. 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ. Πλούσιο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό θα βρείτε στο ιστολόγιο που 

διαχειρίζομαι και επιμελούμαι «ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ»: 
https://tpe-filologika.blogspot.com/ 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Ζανέκα Σ: Η δημιουργική γραφή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (αρχείο pdf) 
2. Παπαλεοντίου Μ. (Φιλόλογος - Λειτουργός Π.Ι.Κ). O λογοτεχνικός γραμματισμός στην 

πεζογραφία. Στοιχεία θεωρίας της αφήγησης (αρχείο pdf) 
 
Είμαι στη διάθεσή σας για απορίες και προβληματισμούς στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου ή στο 
κινητό μου (βλ. στο πάνω μέρος του εγγράφου). 
 
 

Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

Με τιμή 
 
                                                                

ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 
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