Γραπτές Εξετάσεις με βάση το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση
Οδηγίες Χρήσης του Ιστότοπου

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.127(I)/2015), οι υποψήφιοι για διορισμό στην
εκπαίδευση μπορούν να εξασφαλίσουν, μέσω των γραπτών εξετάσεων, μοριοδότηση για
σκοπούς καθορισμού της σειράς προτεραιότητας στον πίνακα διορισίμων μέχρι και 50%.
Οι γραπτές εξετάσεις χωρίζονται σε τρία μέρη και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Το πρώτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται με 32%, αφορά εξέταση στο γνωστικό
αντικείμενο.
2. Το δεύτερο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται με 10%, αφορά εξέταση δεξιοτήτων.
3. Το τρίτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται με 8%, αφορά εξέταση για τη γνώση της
ελληνικής γλώσσας.
Επομένως, ο επισκέπτης αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να βρει όσες πληροφορίες
χρειάζεται, εάν ανατρέξει στο αντίστοιχο τμήμα που αφορά το κάθε μέρος της εξέτασης.
Εξέταση για τη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
Υπάρχει αναρτημένο κείμενο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση αυτή.
Εξέταση Δεξιοτήτων
Υπάρχει αναρτημένο κείμενο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση αυτή.
Εξέταση Γνωστικού Αντικειμένου
Το υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό το μέρος αφορά σε πληροφορίες για τη γενική μορφή
των εξετάσεων των γνωστικών αντικειμένων και, στη συνέχεια, γίνεται λεπτομερής
αναφορά σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο κάθε
υποψήφιος για κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά. Συγκεκριμένα:
Στην 1η στήλη, με την ονομασία “Γνωστικό Αντικείμενο”, αναγράφεται η ονομασία κάθε
γνωστικού αντικειμένου για το οποίο θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση.
Στη 2η στήλη, με την ονομασία “Εξεταστέα Ύλη ΑΠ (:Αναλυτικών Προγραμμάτων) Περιεχόμενο”, γίνεται περιγραφή του περιεχομένου/θεματικών ενοτήτων του κάθε
γνωστικού αντικειμένου ξεχωριστά.
Στην 3η στήλη, με την ονομασία “Εξεταστέα Ύλη ΑΠ – Δείκτες Επάρκειας και Επιτυχίας”,
παρουσιάζονται οι υπό αναφορά δείκτες, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.
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Σημειώνεται ότι όσον αφορά στην εξεταστέα ύλη που σχετίζεται με την Γ΄ Λυκείου, επειδή
δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί οι τελικοί δείκτες επάρκειας και επιτυχίας σε σχέση με τα
νέα αναλυτικά προγράμματα, θα υπάρχει ξεχωριστός φάκελος με το υφιστάμενο αναλυτικό
πρόγραμμα.
Στην 4η στήλη, με την ονομασία “Ενδεικτικά Διδακτικά Εγχειρίδια”, περιλαμβάνονται όλα τα
σχετικά διδακτικά εγχειρίδια για εύκολη αναφορά/χρήση όλων των υποψηφίων.
Στην 5η στήλη παρουσιάζεται η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να
απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος για θέματα εξεταστέας ύλης και θέματα
εγχειριδίων. Τονίζεται ότι για τα θέματα αυτά οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να
απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων η οποία δεν είναι αρμόδια για θέματα
εξεταστέας ύλης. Σημειώνεται ότι στο κάτω σημείο της ίδιας σελίδας υπάρχει και το
τηλέφωνο της κάθε Διεύθυνσης στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι υποψήφιοι σε
περίπτωση που είναι αναγκαίο να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς και δεν μπορούν να
το επιλύσουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στην τελευταία στήλη αναγράφεται η ημερομηνία ανάρτησης τού υλικού, η οποία αποτελεί
και μέρος της ταυτότητάς του. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε
διαφοροποίηση του ήδη δημοσιευθέντος υλικού στο επόμενο χρονικό διάστημα, με
επιπρόσθετες πληροφορίες/συμπληρώσεις, θα αναγράφεται στο σημείο αυτό η νέα
ημερομηνία δημοσίευσης, για να ξέρουν οι υποψήφιοι ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε
διαφοροποίηση του υλικού, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.
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