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Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ

Η ζγκυρθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν, 
γονζων και μακθτϊν για όςα προβλζπονται ςχετικά 

με τθν προφορικι εξζταςθ.



Ροιο το Νομοκετικό Ρλαίςιο;

Νόμοι

• Ν. 3699/2008      
(ΦΕΚ 199),

• Άρκρο 28 του         Ν. 
4186/2013 (ΦΕΚ 193) 
και 

• Άρκρο 51 του Ν. 
4547/2018 (ΦΕΚ 102)

Τπουργικζσ Αποφάςεισ…

• Φ.253/155439/Β6/
16-12-2009 (ΦΕΚ 2544),

• 11586/Γ6/28-1-2011
(ΦΕΚ 262) και

• Φ.253/30978/Α5/
23-2-2018 (ΦΕΚ 752).

Τποβολι δικαιολογθτικϊν για προφορικι ι γραπτι εξζταςθ υποψθφίων με 
αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 

βάςει του Ν.3699/2008, ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ ζτουσ 2019
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Ροιεσ κατθγορίεσ ΕΕΑ και Αναπθρίασ 
δικαιοφνται προφορικζσ εξετάςεισ;

1. Άτομα με Ειδικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ…

– ΔΥΣ-λεξία, -αναγνωςία, -γραφία, -ορκογραφία, -αρικμθςία.

2. Άτομα με ςφνκετεσ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ 
δυςκολίεσ, παραβατικι ςυμπεριφορά λόγω κακοποίθςθσ, γονεϊκισ
παραμζλθςθσ και εγκατάλειψθσ ι λόγω ενδοοικογενειακισ βίασ, που 
ζχουν Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ.

3. Άτομα με Διαταραχι Αυτιςτικοφ Φάςματοσ

4. Άτομα με μόνιμθ ι προςωρινι Αναπθρία…

– i) είναι τυφλοί, ςφμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Αϋ) ι ζχουν
ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ τουλάχιςτον 67%

– ii) ζχουν κινθτικι αναπθρία τουλάχιςτον 67% μόνιμθ ι προςωρινι, 
που ςυνδζεται με τα άνω άκρα, 

– iii) πάςχουν από ςπαςτικότθτα των άνω άκρων, 

– iν) πάςχουν από κάταγμα ι άλλθ προςωρινι βλάβθ των άνω άκρων 
που κακιςτά αδφνατθ τθ χριςθ τουσ για γραφι. 



Ρϊσ πιςτοποιοφνται οι ΕΕΑ ι θ Αναπθρία;

• Με ζγγραφο που ζχει εκδοκεί από τα αρμόδια κατά 
περίπτωςθ όργανα, όπωσ:
– Γνωμάτευςθ ΚΕΣΥ ι ΚΕΔΔΥ, Κοινοτικά Κζντρα Ψυχικισ 

Υγείασ Ραιδιϊν και Εφιβων ι Ιατροπαιδαγωγικά κζντρα 
(ΙΡΔ) άλλων Υπουργείων (αναγνωριςμζνα).
• Με ιατρικι βεβαίωςθ Δθμόςιου Νοςοκομείου, που 

κοινοποιικθκε ςε δικαςτικζσ αρχζσ, ςε περίπτωςθ κακοποίθςθσ 
του μακθτι λόγω γονεϊκισ παραμζλθςθσ και εγκατάλειψθσ ι 
ενδοοικογενειακισ βίασ, είτε βεβαίωςθσ από δικαςτικι αρχι ι 
ειςαγγελζα ανθλίκων, ςε περίπτωςθ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ.

– Με ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο… ι 
από Δθμόςιο Κζντρο Υγείασ ςτθν περιοχι του/τθσ 
υποψθφίου/ασ (ΚΕΡΑ ι Α/κμιεσ Υγειονομικζσ Επιτροπζσ).



Σφγκριςθ Ρροφορικοφ & Γραπτοφ Λόγου

Γραπτόσ

1. Μινυμα με λεξιλόγιο, 
ςφνταξθ και ςτίξθ 
(προγραμματιςμζνθ 
αποκικευςθ 
πλθροφοριϊν).

2. Αφκονία χρόνου 
(πλθροφορίεσ, 
ανακεϊρθςθ).

3. Απουςία ςυνομιλθτι.

4. Μονόδρομθ επικοινωνία.

5. Λόγοσ μεγάλθσ διάρκειασ.

Προφορικόσ

1. Μινυμα με πλοφςιο φορτίο
ερεκιςμάτων (διορκϊςεισ, 
διςταγμοί, παφςεισ, 
επαναλιψεισ, αμθχανία).

2. Ο χρόνοσ περιοριςμζνοσ 
(αντίπαλοσ, εκφορά, μνιμθ, 
ζλεγχοσ, αγωνία).

3. Ραρουςία ςυνομιλθτι 
(ζλεγχοσ αντιδράςεων).

4. Αμφίδρομοσ λόγοσ.

5. Λόγοσ του εδϊ και τϊρα.



Ροια είναι θ πρόκλθςθ;

Να δϊςουμε τθ 
δυνατότθτα ςτο μακθτι να 
αναδείξει τισ πραγματικζσ 

του γνϊςεισ, με 
διευκολφνςεισ 

Χωρίσ να γίνουμε ςε 
καμία περίπτωςθ 

χαριςτικοί (με επιεικι 
αξιολόγθςθ ι ιδιαίτερθ 

μεταχείριςθ)



1ο Μζλθμα;

• Η δθμιουργία κατάλλθλου περιβάλλοντοσ.

– Χϊροσ.

– Ενςυναίςκθςθ.

– Θετικό Κλίμα (ςυςτάςεισ – δικαιϊματα -
υποχρεϊςεισ).

– Επίγνωςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε 
κατθγορίασ και των προτεινόμενων 
διευκολφνςεων.



ΕΜΔ: ΔΥΣ –λεξία, -αναγνωςία, -γραφία, -ορκογραφία
Χαρακτθριςτικά και Διευκολφνςεισ

• Ανεξιγθτεσ δυςκολίεσ 
επεξεργαςίασ του γραπτοφ 
λόγου.

– Αργι ανάγνωςθ

– Ορκογραφικά λάκθ

– Αςυνταξίεσ

– Τονιςμόσ - ςτίξθ

– Τθλεγραφικά κείμενα

– Δυςκολίεσ ςυγκζντρωςθσ

– Αργόσ ρυκμόσ

• Ανάγνωςθ κειμζνου 
από εκπαιδευτικό.

• Χωρίσ υποχρζωςθ για 
κείμενο. 

• Ραραίνεςθ για 
ςυγκζντρωςθ και 
τιρθςθ χρόνου.

• Διάκεςθ χρόνου.



ΕΜΔ: ΔΥΣ – αρικμθςία
Χαρακτθριςτικά και Διευκολφνςεισ

• Θετικζσ Επιςτιμεσ

– Υπολογιςτικά λάκθ.

– Διαχειριςτικζσ 
δυςκολίεσ 
(αναρικμθτιςμοί).

– Αςτοχία ςτθ χριςθ 
ςυμβόλων και 
προςιμων.

• Γενικι παραίνεςθ 
για προςοχι των 

ςυμβόλων και 
προςιμων.

• Σχεδίαςθ 
γραφικισ 

παράςταςθσ από 
τον εξεταςτι κακ’ 

υπόδειξθ του 
εξεταηόμενου. 



ΕΜΔ: Ιςτορία – Βιολογία…
Χαρακτθριςτικά και Διευκολφνςεισ

• Αδυναμία απόδοςθσ 
με ςυνεχι λόγο.

• Υποβολι 
ερωτιςεων για 

διευκόλυνςθ 
διατφπωςθσ γνϊςεων 
αλλά όχι υπόδειξθ τθσ 

απάντθςθσ.
• Επανάλθψθ 

ανάγνωςθσ κάποιου 
κζματοσ από 

επιτθρθτι ι εξεταςτι.
• Ραραίνεςθ για 

χριςθ των γραπτϊν 
ςθμειϊςεων.



Διαταραχι Αυτιςτικοφ Φάςματοσ
Χαρακτθριςτικά και Διευκολφνςεισ

• Αγαποφν τισ ρουτίνεσ.

• Αιςκθτθριακζσ 
ενοχλιςεισ.

• Δυςκολία ςτθν 
επικοινωνία, ςτισ 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ.

• Εμμονζσ –
ςτερεοτυπίεσ.

• Επιτρζπονται οι ρουτίνεσ (π.χ. 
ζνα αντικείμενο ςτο κρανίο).

• Επιτρζπεται θ επιλογι κζςθσ.
• Ελαχιςτοποίθςθ - τακτοποίθςθ 

των εξωτερικϊν ερεκιςμάτων 
(ιχοσ, φωσ, κζρμανςθ).

• Ερωτιςεισ ςφντομεσ και 
ςυγκεκριμζνεσ (όχι γενικόλογεσ).
• Ικανό διάςτθμα αναμονισ –

ςιωπισ για να απαντιςει ο 
μακθτισ.

• Δυνατότθτα ςυνοδείασ από 
Εκπαιδευτικό Ρ.Σ. (εξοικείωςθ)



Σφμφωνα με το Ν. 4547/2018, άρκρο 51 παρ.6

• Οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι επιτροπζσ εξετάςεων των 
μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τισ 
προτάςεισ, που αναφζρονται ςτισ εκκζςεισ 

αξιολόγθςθσ - γνωματεφςεισ που ςυντάςςουν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.



Ρροφορικι εξζταςθ ςε Πανελλαδικό επίπεδο 

• Κδια κζματα εξετάςεων

• Κδιοσ χρόνοσ (;)

• Κδιο πρόγραμμα

• Διαφορετικό Εξεταςτικό Κζντρο



Ειδικότερα: Ρανελλαδικζσ (1)

• Στουσ μακθτζσ δίνεται το τετράδιο των εξετάςεων
όπου αναγράφουν τα ατομικά τουσ ςτοιχεία.

• Μετά τον ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ, αυτά
καλφπτονται από τουσ επιτθρθτζσ.



Ειδικότερα: Ρανελλαδικζσ (2)

• Ο χρόνοσ προετοιμαςίασ δεν υπερβαίνει τισ 3 ϊρεσ.

• Ο/Η επιτθρθτθσ/τρια μπορεί να διαβάςει τα κζματα
αν ηθτθκεί από τον/θν εξεταηόμενο/θ.

• Μετά τθ παρζλευςθ του τρίωρου χρόνου
προετοιμαςίασ ι όταν κάποιοσ υποψθφιοσ/α
δθλϊςει ότι είναι ζτοιμοσ για αξιολόγθςθ (πριν τθν
παρζλευςθ του τρίωρου), ξεκινά θ αξιολόγθςθ -
βακμολόγθςθ.



Διαδικαςία εξζταςθσ από τθν επιτροπι (3)

• Η επιτροπι αποτελείται από 3 μζλθ (μπορεί να παρίςταται
Σφμβουλοσ Ε.Α. και Ρροϊςτάμενοσ ι Εκπαιδευτικόσ ΚΕΣΥ μόνο
για παροχι πλθροφοριϊν ι διευκρινιςεων επί ειδικϊν
εκπαιδευτικϊν κεμάτων).

• Ο εξεταηόμενοσ/θ αναπτφςςει προφορικά τισ απαντιςεισ ςτα
κζματα με όποια ςειρά επικυμεί, ςυμβουλευόμενοσ/θ το
τετράδιό του αν κζλει.

• Στθν περίπτωςθ που ο/θ εξεταηόμενοσ/θ επικυμεί να
απαντιςει γραπτά ςε κάποια ερωτιματα, εκφράηει τθν
επικυμία του ςτθν επιτροπι και το δθλϊνει εγγράφωσ ςτο
γραπτό του δοκίμιο, ϊςτε οι ςχετικζσ απαντιςεισ να
αξιολογθκοφν γραπτά και όχι προφορικά.

• Η γραπτι διλωςθ του εξεταηόμενου/θσ υπογράφεται από
τουσ εξεταςτζσ και τον πρόεδρο τθσ επιτροπισ. Πταν
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εξζταςθσ, το τετράδιο
παραδίδεται ςτον πρόεδρο ι τον γραμματζα τθσ επιτροπισ.



ΡΟΣΟΧΗ

• Εάν ο εξεταηόμενοσ/θ, αντιλθφκεί ότι ζχει 
κατανοιςει λάκοσ μία ερϊτθςθ θ ζχει να ςυμπλθρϊςει 
κάτι ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ, 
μπορεί να ηθτιςει επί πλζον χρόνο από τθν επιτροπι 
για να κάνει ςυμπλθρϊςεισ. 

• Ο χρόνοσ αυτόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει ςυνολικά 
τα 30' (τριάντα λεπτά) και ΕΙΝΑΙ ΣΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΗ 
ΕΤΧΕΡΕΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ να τον δϊςει θ όχι.



Διαδικαςία βακμολόγθςθσ (4)

• Ο Ρρόεδροσ τθσ επιτροπισ παραδίδει το τετράδιο ςτον 
πρϊτο βακμολογθτι, ο οποίοσ αναγράφει αναλυτικά τθν 
βακμολογία και υπογράφει.

• Κατόπιν καλφπτεται ο βακμόσ και το τετράδιο παραδίδεται 
ςτον δεφτερο βακμολογθτι. Αν υπάρχει διαφορά 
μεγαλφτερθ από 12 μονάδεσ, βακμολογεί και τρίτοσ 
βακμολογθτισ.

• Οι εξεταςτζσ κατά τθν διάρκεια τθσ βακμολόγθςθσ μπορεί να 
κρατοφν ςθμειϊςεισ, τισ οποίεσ δεν πρζπει να μοιράηονται με 
τουσ άλλουσ βακμολογθτζσ και τισ καταςτρζφουν μετά το 
πζρασ τθσ εξζταςθσ.

• Τζλοσ, απαγορεφεται ςτουσ εξεταςτζσ να παρζχουν 
οποιαδιποτε πλθροφορία ςτον εξεταηόμενο ι ςε 
οποιονδιποτε άλλον ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ ι τθν 
βακμολογία του εξεταηόμενου.



Μερικζσ ςυμβουλζσ προσ μακθτζσ...

• Επιςκεφτείτε από πριν το εξεταςτικό κζντρο για να μθν
αγχωκείτε για τθν διαδρομι και χρονομετριςτε τθν
απόςταςθ.

• Διαβάςτε (θ ακοφςτε) πολφ - πολφ προςεχτικά τα ερωτιματα.

• Ξεκινιςτε από τα κζματα που ξζρετε καλά και αφιςτε
τελευταία εκείνα που «ςκαλϊςατε».

• Αν αγχωκείτε, αςκιςεισ χαλάρωςθσ (κλείςτε τα μάτια, πάρτε
βακιζσ ανάςεσ και ςκεφτείτε κάτι όμορφο).



• Να ζχετε κατά νου ότι θ διαδικαςία τθσ προφορικισ
εξζταςθσ ςε αυτι τθν φάςθ, κα διαφζρει ίςωσ από αυτι
που ζχετε ηιςει ςτο ςχολείο ςτο εξισ: επειδι είναι μια
διαδικαςία που γίνεται ςε πανελλαδικό επίπεδο, ζχει
επίςθμο χαρακτιρα.

• υνεπϊσ τα μζλθ τθσ επιτροπισ δεν επιτρζπεται να
εκφράηονται με λόγια ι με τισ εκφράςεισ του
προςϊπου τουσ και να δίνουν πλθροφορίεσ για τθν
ορκότθτα ι όχι τθσ απάντθςθσ.

• Με λίγα λόγια, αν ςτζκονται ανζκφραςτοι απζναντί ςασ
δεν ςθμαίνει ότι δεν απαντάτε ςωςτά, είναι επειδι δεν
επιτρζπεται να ςασ δϊςουν πλθροφορίεσ.

• Αν αγχϊνεςτε με όλο αυτό, αντικαταςτιςτε τα πρόςωπα
των μελϊν τθσ επιτροπισ με αγαπθμζνουσ ςασ
κακθγθτζσ και όλα κα πάνε καλφτερα.



Ρροβλθματιςμοί…

• Είναι όντωσ διευκολυντικι θ προφορικι εξζταςθ 
ςτισ Ρανελλαδικζσ;

• Ροια ι αξιοπιςτία τθσ προφορικότθτασ χωρίσ 
δυνατότθτα καταγραφισ και επαναβακμολόγθςθσ;

• Ρόςο ζτοιμα είναι τα παιδιά γι αυτζσ τισ εξετάςεισ 
χωρίσ ανάλογθ διδαςκαλία και εξάςκθςθ;

• Μιπωσ πρζπει να ςτραφοφμε ςε άλλεσ 
προςεγγίςεισ; (π.χ. αξιοποίθςθ ΤΡΕ κλπ)



Ρροφορικι εξζταςθ ςε ενδοςχολικό επίπεδο

• Η προφορικι εξζταςθ αφορά κάκε είδουσ εξζταςθ ςε
ςχζςθ με τθ ςχολικι διαδικαςία: τεςτ, ωριαία διαγωνίςματα,
προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ.

• Κρίνεται ςκόπιμο ο μακθτισ να παραδίδει γραπτό ςτα
ωριαία διαγωνίςματα και ςτα τεςτ όπωσ και οι ςυνομιλικοί
του.
• Το γραπτό ωςτόςο δε κα βακμολογείται κακϊσ πρζπει να
ακολουκεί άμεςα (ςτο διάλειμμα) προφορικι εξζταςθ των
ίδιων κεμάτων.

• Η διεξαγωγι τθσ προφορικισ εξζταςθσ πρζπει να γίνεται
ςε κλίμα αςφάλειασ, αποδοχισ και ςεβαςμοφ τθσ
ιδιαιτερότθτάσ του μακθτι.



Ενδοςχολικό επίπεδο

• Στα κεωρθτικά μακιματα (π.χ. Ιςτορία, Νεοελλθνικι
Λογοτεχνία – Γλϊςςα, Ζκκεςθ) να επικεντρϊνεται ςτθν
κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν και ςτθν προφορικι
παρουςίαςθ των επιχειρθμάτων του.

• Στα πρακτικά μακιματα π.χ. Μακθματικά, Φυςικι,
Χθμεία είναι πικανό ο μακθτισ να κάνει υπολογιςτικά λάκθ
ςτισ πράξεισ ι να αδυνατεί ςτθν απομνθμόνευςθ τφπων και
οριςμϊν. Ο κακθγθτισ χρειάηεται να παρεμβαίνει, να
επιςθμαίνει το λάκοσ και να του ηθτά να προχωριςει.



Τα κζματα μποροφν να τροποποιοφνται…

• α) Ωσ προσ τθν παρουςίαςθ τουσ: Οι ερωτιςεισ των
διαφόρων μακθμάτων είναι απαραίτθτο να ξαναδιαβάηονται
από τον κακθγθτι και να παρζχονται επιπλζον εξθγιςεισ,
ϊςτε να είναι απόλυτα κατανοθτό το περιεχόμενό τουσ.

• β) Ωσ προσ το χρόνο: Ραροχι περιςςότερου χρόνου.

• γ) Ωσ προσ τθ μορφι ερωτιςεων: Είναι καλφτερο να
αποφεφγονται οι ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου ι να
αναλφονται ςε υποερωτιςεισ. Ππου είναι εφικτό να
επιλζγονται εναλλακτικζσ μορφζσ ερωτιςεων όπωσ
πολλαπλϊν επιλογϊν, κλειςτζσ ερωτιςεισ, ερωτιςεισ
αντιςτοίχιςθσ, ςυμπλιρωςθσ κενϊν.



Η Ρρόκλθςθ;

Να δϊςουμε τθ 
δυνατότθτα ςτο μακθτι να 
αναδείξει τισ πραγματικζσ 

του γνϊςεισ, με 
διευκολφνςεισ 

Χωρίσ να γίνουμε ςε 
καμία περίπτωςθ 

χαριςτικοί (με επιεικι 
αξιολόγθςθ ι ιδιαίτερθ 

μεταχείριςθ)



ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΟΧΗ 
ΣΑΣ!!!


