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Προς: 

Τα Γενικά Λύκεια των νομών Φθιώτιδας 

και Ευρυτανίας. 

Κοιν.: 

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας. 

Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης. 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών των Γενικών Λυκείων» 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή και δημιουργική σχολική χρονιά και καλή δύναμη στο 

δύσκολο έργο σας. Παράλληλα, καθώς ξεκινά το νέο σχολικό έτος, κρίνω σκόπιμο να σας ενημε-

ρώσω για το θέμα της διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθητών των Γενικών Λυκείων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 46/2016, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74/τ. Α΄/22-4-2016, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

1. Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μα-

θημάτων διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα Αρ-

χαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Άλ-

γεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες. Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές 

δοκιμασίες είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών στα μαθή-

ματα στα οποία θεωρούνται απ’ αυτούς αναγκαίες. 

2. Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι: Να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσδιο-

ρίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη 

διδασκαλία τους. 

3. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από 

τους διδάσκοντες. 

4. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων, σε συνεργασία με τον 

Διευθυντή του Σχολείου, σε μία διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των μαθητών. 

5. Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθη-

τή. 

6. Για την επίδοση των μαθητών στις διαγνωστικές δοκιμασίες ενημερώνονται οι γονείς των μα-

θητών κατά τις επισκέψεις τους στο σχολείο. 
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Η διαγνωστική δοκιμασία είναι επώνυμη και όχι ανώνυμη. Ο μαθητής αναλαμβάνει την ευθύνη 

του τι γράφει. Επίσης είναι χωρίς προειδοποίηση, ωστόσο οι μαθητές είναι ενήμεροι του ότι δεν 

λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία της δοκιμασίας αυτής. Για τα Μαθηματικά, σκόπιμο είναι η δι-

αγνωστική δοκιμασία να γίνει χωριστά για τους κλάδους της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας. Οι 

ερωτήσεις των τεστ πρέπει να απαντηθούν όλες σε μια διδακτική ώρα (45 λεπτά) κάθε φορά. Η 

διαγνωστική δοκιμασία είναι υποχρεωτική για την Α΄ τάξη. Για τις άλλες τάξεις αφήνεται στην 

κρίση του διδάσκοντα. Αν για παράδειγμα ο διδάσκων αναλαμβάνει για πρώτη φορά ένα τμήμα 

της Β΄ τάξης για το οποίο δεν έχει την εμπειρία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, τότε θα ήταν 

χρήσιμο ένα διαγνωστικό τεστ στο τμήμα αυτό. 

Τα θέματα των διαγνωστικών δοκιμασιών μπορούν να είναι κοινά σε επίπεδο σχολικής μονά-

δας, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγνωστική δοκιμασία θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε όλα τα τμή-

ματα της τάξης, έπειτα από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση, 

οι διδάσκοντες μπορούν να θέσουν ο καθένας τα δικά του θέματα στο τμήμα του. Καθώς όμως τα 

θέματα αυτά θα πρέπει να είναι παρόμοιου βαθμού δυσκολίας και περιεχομένου, χρήσιμο θα 

ήταν να προκύψουν έπειτα από συζήτηση μεταξύ των διδασκόντων. 

Τα θέματα όπως και τα δοκίμια των μαθητών στη διαγνωστική δοκιμασία θα πρέπει να φυλα-

χθούν στο σχολείο με ευθύνη του διδάσκοντα, καθώς μπορεί να ζητηθούν ενδεικτικά από τον 

Σχολικό Σύμβουλο. Πολύ χρήσιμη θα ήταν επίσης μια στατιστική μελέτη της βαθμολογίας των 

μαθητών. 

Η βαθμολόγηση των απαντήσεων στοχεύει στη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού να εξάγει τα 

αναγκαία συμπεράσματα και δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό. Για το λόγο αυτό, βαθμολογι-

κά αποτελέσματα δεν πρέπει να δίνονται στους μαθητές, αφού αυτοί δεν βαθμολογούνται με 

βάση τις διαγνωστικές δοκιμασίες. Είναι όμως δυνατό να γίνει συζήτηση για τα αποτελέσματα 

της δοκιμασίας είτε στην τάξη είτε ατομικά εφόσον ζητηθεί. Το συνολικό αποτέλεσμα του τεστ 

βοηθά τον εκπαιδευτικό να εκτιμήσει γρήγορα το μέσο επίπεδο του τμήματος και να προσαρμό-

σει το μάθημά του. Για τους πολύ καλούς ή τους πολύ αδύνατους μαθητές ο εκπαιδευτικός θα 

προσαρμόσει ανάλογα τη διδασκαλία του. 

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων. 

http://www.pe03.gr/abc/diagnostika-test/diagnostiko-3-gel-hmer-a-alg-01.html 

http://www.pe03.gr/abc/diagnostika-test/diagnostiko-3-gel-hmer-a-alg-02.html 

http://www.pe03.gr/abc/diagnostika-test/diagnostiko-3-gel-hmer-a-geo-01.html 

http://www.pe03.gr/abc/diagnostika-test/diagnostiko-3-gel-hmer-a-geo-02.html 

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα φύλλο excel χρήσιμο για τη στατιστική επεξεργασία. 

http://www.pe03.gr/abc/diagnostika-test/statistiki-epexergasia.html 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών 

 

Δημήτριος Σπαθάρας 
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