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ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το 

σχολικό έτος 2015-2016» 

 

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 53/03-11-2015 

του ∆.Σ.) σας αποστέλλουµε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο αξιολόγησης µαθηµάτων 

του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 : 

Τρόπος εξέτασης των µαθηµάτων  

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

ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε µάθηµα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι 

ερωτήσεις είναι ανάλογες µε εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 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. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέµα αναλύεται σε υποερωτήµατα, η βαθµολογία που 

προβλέπεται για αυτό κατανέµεται ισότιµα στις επιµέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την 

ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθµός για κάθε µια από αυτές. 

Βαθµός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί µέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας: 
 
Αθήνα,        20-11-2015 

Αρ. Πρωτ.   188140/∆2 

ΠΡΟΣ: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

----- 
Ταχ. ∆/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:  www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:  Αν. Πασχαλίδου 
  Β. Πελώνη 
Τηλέφωνο:   210-3443422 
   

• Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης  

• Γραφεία Σχολ. Συµβούλων (µέσω 
των Περιφερειακών ∆/νσεων 
Εκπ/σης)  

• ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπ/σης  

• Γενικά Λύκεια (µέσω των ∆/νσεων 
∆/θµιας Εκπ/σης) 

 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής 

 

ΚΟΙΝ.: 
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…………………………………………………………………………………………………… 

Ζ. Φυσική, Χηµεία, Βιολογία 

1. Στα µαθήµατα Φυσική και Χηµεία στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και 

Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στο µάθηµα Φυσική Οµάδας 

Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών της Β΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης 

Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση γίνεται ως εξής: 

Ι. Στους µαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέµατα από την εξεταστέα ύλη που καθορίζονται ως 

εξής: 

α) Το πρώτο θέµα αποτελείται από πέντε (5) ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου, µε τις οποίες 

ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης. 

β) Το δεύτερο θέµα αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση 

της θεωρίας και οι ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν οι µαθητές κατά την εκτέλεση των 

εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του µαθήµατος. Με 

τις ερωτήσεις µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές να αναπτύξουν την απάντησή τους ή να 

απαντήσουν σε ένα ερώτηµα κλειστού τύπου και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. 

γ) Το τρίτο θέµα αποτελείται από άσκηση εφαρµογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα 

συνδυασµού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόµων και αρχών και µπορεί να αναλύεται 

σε επιµέρους ερωτήµατα. 

δ) Το τέταρτο θέµα αποτελείται από ένα πρόβληµα ή µία άσκηση, που απαιτεί ικανότητα 

συνδυασµού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία επίλυσής 

του. Tο πρόβληµα αυτό ή η άσκηση µπορεί να αναλύονται σε επιµέρους ερωτήµατα. 

ΙΙ. Η βαθµολογία κατανέµεται ανά είκοσι πέντε (25) µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα 

θέµατα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέµα κάθε µία ερώτηση βαθµολογείται µε 5 µονάδες και στο 

δεύτερο θέµα η πρώτη ερώτηση βαθµολογείται µε 12 µονάδες και η δεύτερη µε 13 µονάδες. Στο 

τρίτο και τέταρτο θέµα η κατανοµή της βαθµολογίας στα επιµέρους ερωτήµατα µπορεί να 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας και καθορίζεται στη διατύπωση των θεµάτων. 

2. Στο µάθηµα Βιολογία στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ 

τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι µαθητές εξετάζονται σε 4 ισόβαθµα θέµατα που έχουν την 

ακόλουθη µορφή, περιεχόµενο και σκοπό: 

1ο Θέµα: Περιλαµβάνει πέντε (5) ισόβαθµες ανεξάρτητες ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου, 

όπως: πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, διαζευκτικής απάντησης (από τις οποίες ο µαθητής 

επιλέγει όποια ή όποιες συνεχίζουν ορθά µια ηµιτελή φράση) κ.ά. 
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Το θέµα αποσκοπεί στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της κατανόησης από τον µαθητή 

βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινοµένων από ένα ευρύ τµήµα της εξεταστέας ύλης. 

2ο Θέµα: Περιλαµβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες βαθµολογούνται µε δώδεκα (12) και 

δεκατρείς (13) µονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές µπορεί να αναλύονται σε επιµέρους 

υποερωτήµατα. 

Το θέµα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του µαθητή να ανακαλεί γνώσεις που έχει 

αποκτήσει γύρω από το εξεταζόµενο θέµα (βιολογική έννοια, διαδικασία ή φαινόµενο) και να τις 

εκθέτει ή/και να τεκµηριώνει τις απόψεις του µε πληρότητα και σαφήνεια. 

3ο Θέµα: Περιλαµβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες βαθµολογούνται µε δώδεκα (12) και 

δεκατρείς (13) µονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές µπορεί να αναλύονται σε επιµέρους 

υποερωτήµατα. 

Κάθε µία από τις ερωτήσεις αυτές περιλαµβάνει µια απεικόνιση (εικόνα, διάγραµµα ροής, 

γραφική παράσταση κ.ά.) που µπορεί να αποδίδει µια βιολογική δοµή, λειτουργία ή φαινόµενο. Η 

απεικόνιση συνοδεύεται από σχετικό επεξηγηµατικό κείµενο. 

Ο µαθητής καλείται να απαντήσει σε υποερωτήµατα που µπορεί να αφορούν στη δοµική και 

λειτουργική σχέση των µερών (αν πρόκειται για βιολογική δοµή), στην έκβασή του ή/και στους 

παράγοντες που την επηρεάζουν (αν πρόκειται για λειτουργία ή βιολογικό φαινόµενο) κ.ά. 

Το θέµα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του µαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις 

και δεξιότητες (ανάλυσης, σύνθεσης κ.τ.λ.) που έχει αποκτήσει, προκειµένου να εντοπίζει, να 

αντλεί, να αξιολογεί και να επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδοµένα που του παρέχει η 

απεικόνιση και το επεξηγηµατικό κείµενο που τη συνοδεύει, ώστε να εξάγει συµπεράσµατα και 

να διατυπώνει πλήρεις, σαφείς και στοιχειοθετηµένες απαντήσεις. 

4ο Θέµα: Περιλαµβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες βαθµολογούνται µε δώδεκα (12) και 

δεκατρείς (13) µονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές µπορεί να αναλύονται σε επιµέρους 

υποερωτήµατα. 

Κάθε ερώτηση αποτελεί δοκιµασία στην οποία ο µαθητής καλείται είτε να διερευνήσει µια 

πραγµατική ή υποθετική κατάσταση που περιγράφεται στην εκφώνηση (π.χ. την έκβαση µιας 

βιολογικής διαδικασίας) είτε να επιλύσει ένα πρόβληµα που άπτεται εφαρµογών της Βιολογίας 

στην καθηµερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, είτε να λύσει µια άσκηση εφαρµόζοντας την 

κατάλληλη µεθοδολογία και αξιοποιώντας βιολογικούς νόµους και θεωρίες. 

Το θέµα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ικανότητας του µαθητή να αξιοποιεί, σε συνδυασµό, 

γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει από ποικίλες περιοχές της ύλης, προκειµένου να 

διερευνά και να ερµηνεύει καταστάσεις ή να επιλύει προβλήµατα που σχετίζονται µε τις 

εφαρµογές της Βιολογίας στην καθηµερινή ζωή. 
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3. Η εξέταση στα µαθήµατα Φυσική και Χηµεία της Οµάδας Προσανατολισµού Θετικών 

Σπουδών στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη ∆΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

γίνεται ως εξής 

Στους µαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέµατα που έχουν την παρακάτω µορφή: 

α) Το πρώτο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε 

όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.  

β) Το δεύτερο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις, µε τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της 

θεωρίας και η κριτική ικανότητα των µαθητών και συγχρόνως οι νοητικές δεξιότητες που 

απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που 

έγιναν στο πλαίσιο του µαθήµατος.  

γ) Το τρίτο θέµα αποτελείται από µία άσκηση εφαρµογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί 

ικανότητα συνδυασµού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών, τύπων, νόµων και αρχών. Η άσκηση 

µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους ερωτήµατα.  

δ) Το τέταρτο θέµα αποτελείται από ένα πρόβληµα ή µία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα 

συνδυασµού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαδικασία 

επίλυσής του. Tο πρόβληµα αυτό ή η άσκηση µπορεί να αναλύονται σε επιµέρους ερωτήµατα.  

Η βαθµολογία κατανέµεται ανά είκοσι πέντε (25) µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέµατα.  

4. Η εξέταση στη Βιολογία ως µάθηµα Γενικής Παιδείας και Οµάδας Προσανατολισµού 

Θετικών Σπουδών στη Γ΄ τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και στη ∆΄ τάξη Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου γίνεται ως εξής 

Στους µαθητές δίνονται τέσσερα (4) θέµατα που έχουν ως εξής: 

α) Tο πρώτο και δεύτερο θέµα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον 

έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και τεκµηρίωσης θεµάτων 

σχετικών µε την εξεταστέα ύλη και της κατανόησης από το µαθητή βιολογικών εννοιών, 

διαδικασιών ή φαινοµένων. 

β) Tο τρίτο θέµα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του 

µαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση κ.τ.λ.) για την 

αξιολόγηση δεδοµένων και την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

γ) Tο τέταρτο θέµα αποτελείται από µία άσκηση ή ένα πρόβληµα και στοχεύει στον έλεγχο της 

ικανότητας του µαθητή να χρησιµοποιεί, σε συνδυασµό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για 

την επίλυσή τους. 

Η βαθµολογία κατανέµεται κατά 25 µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέµατα. 
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Η. Πολιτική Παιδεία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών, Γεωλογία & ∆ιαχείριση 

Φυσικών Πόρων, Κοινωνιολογία, Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και 

Υπηρεσιών, Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας, Ιστορία Κοινωνικών Επιστηµών  

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Για το µάθηµα «Γεωλογία & ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων» στην Α΄ τάξη Ηµερησίου 

Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου η εξέταση περιλαµβάνει δύο οµάδες 

θεµάτων: 

α) 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. 

β) Η δεύτερη οµάδα αποτελείται από 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. 

Η βαθµολογία κατανέµεται ανά είκοσι πέντε (25) µονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέµατα. 

Η κατανοµή της βαθµολογίας στις ερωτήσεις κάθε θέµατος, µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα 

µε το βαθµό δυσκολίας σε καθεµία από αυτές, η οποία κατανοµή καθορίζεται κατά τη διατύπωση 

των θεµάτων και ανακοινώνεται στους µαθητές γραπτώς.   

………………………………………………………………………………………………… 

 

Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. 

Για την αξιολόγηση των µαθηµάτων θα εκδοθεί Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

 

 

 

 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή                                                  

• ∆/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης ∆.Ε., Τµ. Α΄ 

• Αυτ. ∆/νση Παιδείας, Οµογ., ∆ιαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων 

• ∆ιεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης 

• ∆/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης 

• ∆ιεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τµ. Α΄  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ 


