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Θέμα: «Πποκήπςξη μιαρ (1) θέσηρ μαθητή/τπιαρ για τη Β΄ Τάξη τος Π.Γ.Π.» 
 

 

Τν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ,  έρνληαο ππόςε ηελ κε αξηζκό 77446/Γ6/2015 - 

ΦΔΚ Β 910/19-5-2015 Υ.Α, πξνθεξύζζεη ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο καζεηή/ηξηαο 

γηα ηε Β΄ Τάμε ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο κε ηε δηαδηθαζία εμεηάζεσλ 

ζύκθσλα κε  ηελ παξαπάλσ Υπνπξγηθή Απόθαζε. Γηα ην ζθνπό απηό πξνζθαιεί 

ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ θαηά ην 

ζρνιηθό έηνο 2015-2016, ζηε Β΄ Τάμε Γπκλαζίνπ λα ππνβάιινπλ από ηηο 24 -02-

2016 έσο θαη 03-03-2016 αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ από ώξα 09:00π.κ 

έσο 12:30κ.κ. 

Η  εξέταση θα ππαγματοποιηθεί τη Δεςτέπα 7 Μαπτίος 2016 από  09:00 π.μ. έωρ 

12:00 μ.μ.  
 

Οη καζεηέο ζα αμηνινγεζνύλ ζε δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζήο ηνπο ζε πξνεγνύκελεο ζρνιηθέο Τάμεηο θαη ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ, ζηελ νπνία 

θνηηνύλ ζήκεξα, ζε κηα εληαία ηξίσξε γξαπηή δνθηκαζία. Η δνθηκαζία ζα αλαθέξεηαη  

ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλσλ τηρ  Ελληνικήρ Γλώσσαρ, τα Μαθηματικά και τα 

Φςσικά. 

Υπνγξακκίδνπκε όηη δελ νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο εμεηαζηέαο ύιεο ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ζε νπδεκία πεξίπησζε δελ ειέγρνληαη γλώζεηο, νη νπνίεο 

πξνϋπνζέηνπλ απνκλεκόλεπζε. 

Η πξνεηνηκαζία, ε νξγάλσζε θαη ε δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο (ηεζη), θαζώο θαη ε 

αμηνιόγεζε ησλ γξαπηώλ ησλ καζεηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από επηηξνπή πνπ ζα 

νξηζζεί κε επζύλε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ηνπ Π.Γ.Π. 

Δηδηθόηεξα, ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο (ηεζη), ην νλνκαηεπώλπκν θαη 

ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ καζεηώλ ζα θαιύπηνληαη θαηά ηελ επίδνζε ησλ ζεκάησλ θαη 

κε επζύλε ησλ επηηεξεηώλ ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο. Τα γξαπηά δνθίκηα 

βαζκνινγνύληαη από 0 έσο 120 κόξηα (40 κόξηα αλά γλσζηηθό πεδίν) κε άξηζηα ηα 

120 κόξηα. Η βαζκνιόγεζε ζα γίλεη από δπν βαζκνινγεηέο γηα θάζε γλσζηηθό πεδίν. 

Αλ ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν βαζκώλ είλαη κεγαιύηεξε από 6 κόξηα, ηόηε ην γξαπηό 

νδεγείηαη ζε αλαβαζκνιόγεζε. Σηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιόγεζεο θαιύπηνληαη νη 

βαζκνί ησλ δπν πξώησλ βαζκνινγεηώλ θαη πξνσζείηαη ην γξαπηό ζε ηξίην 

βαζκνινγεηή. Ο ηειηθόο βαζκόο πξνθύπηεη από ην κέζν όξν ηνπ βαζκνύ ηνπ ηξίηνπ 
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βαζκνινγεηή θαη ηνπ βαζκνύ ηνπ ελόο εθ ησλ δπν πξώησλ βαζκνινγεηώλ πνπ είλαη 

πιεζηέζηεξνο πξνο απηόλ ηνπ ηξίηνπ. Αλ ν βαζκόο ηνπ ηξίηνπ βαζκνινγεηή είλαη ζην 

κέζν όξν ησλ βαζκώλ ησλ δπν πξώησλ βαζκνινγεηώλ, αλεμάξηεηα από ηε δηαθνξά, 

ηόηε ν βαζκόο ηνπ γξαπηνύ είλαη ν βαζκόο ηνπ 3
νπ

 βαζκνινγεηή. Σε πεξίπησζε 

ηζνβαζκίαο, γίλεηαη θιήξσζε κεηαμύ ησλ ηζνβαζκνύλησλ ελώπηνλ ηνπ Γηεπζπληή θαη 

ηνπ Σπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη ησλ ελδηαθεξόκελσλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ. 
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