
σληοληζηής ΔΔ ΠΔ88

Ληάπες Δσζύκηος

Ηαλνπάξηνο  2021

Περηθερεηαθό Κέληρο Δθπαηδεσηηθού 

τεδηαζκού (ΠΔ.Κ.Δ.) Θεζζαιίας



Ο θαζνξηζκόο ηεο εμεηαζηέαο ύιεο θαζνξίζηεθε κε ηελ Τ.Α. Φ6/124758/Γ4, 

ΦΔΚ 4094/23-9-2020 ε νπνία ηροποποηήζεθε ηειηθά κε ηελ Τ.Α. 

Φ6/3030/ΓΓ4/12-1-2021, ΦΔΚ 50/13-1-2021.

«Καζνξηζκόο δηδαθηέαο - εμεηαζηέαο ύιεο ησλ Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελσλ 

καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο Ζκεξήζησλ θαη Δζπεξηλώλ ΔΠΑ.Λ. θαη ηεο Γ΄ ηάμεο 

ησλ Λπθείσλ ησλ Δληαίσλ Δηδηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ 

(ΔΝ.Δ.Δ.ΓΤ.-Λ.) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021». 

Ο ππνςήθηνο ηνπ Σνκέα Γεσπνλίαο, Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο ζηηο 

εηδηθόηεηεο:

 Σερληθόο Φπηηθήο Παξαγσγήο

 Σερληθόο Εσηθήο Παξαγσγήο

 Σερληθόο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ

 Σερληθόο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ

Δμεηάδεηαη ζηα καζήκαηα:

 ύγτρολες Γεωργηθές Δπητεηρήζεης

 Αρτές Βηοιογηθής Γεωργίας



Τ.Α. Αρηζκ. Φ.153/40138/Α5 ΦΔΚ 1106/31-3-2020 (Άρζρο 6)



Τ.Α. Αρηζκ. Φ.153/40138/Α5 ΦΔΚ 1106/31-3-2020

«Πξόζβαζε απνθνίησλ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ζε πνζνζηά 

ζέζεσλ…         … θαη εθεμήο».

ελδηαθέξεη ην άξζξν 6, Β΄ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ





 Δμεηαζηέα ύιε όπσο ζηελ  Τ.Α. Φ6/3030/ΓΓ4/12-1-2021,             

ΦΔΚ 50/13-1-2021    (κόλν ην ζεσξεηηθό κέξνο)

Μάζεκα:  ύγτρολες Γεωργηθές Δπητεηρήζεης

 Βηβιίν:  ύγτρολες Γεωργηθές Δπητεηρήζεης    

(έσο 4.4.1. Έλλνηα - Οξηζκόο     …ζειίδα 115)

Α.Π.:  ΤΑ 74913/Γ2/10-06-2008  (ΦΔΚ ηβ΄1257)

Μάζεκα:  Αρτές Βηοιογηθής Γεωργίας

 Βηβιία: i) ηοητεία Βηοιογηθής Γεωργίας                      

(έσο 8.2 ΤΚΔΤΑΗΑ     …ζειίδα 289)

Α.Π.:  ΤΑ Γ2/4219-δ/20-8-1999  (ΦΔΚ ηβ΄ 2323) 

ii) Βηοιογηθή Δθηροθή Αγροηηθώλ Εώωλ        

(έσο 2.3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΚΣΡΟΦΖ     …ζειίδα 43)

Α.Π.:  ΤΑ 75012/Γ2/10-6-2008  (ΦΔΚ ηβ΄ 1207)



ύγτρολες Γεωργηθές Δπητεηρήζεης

 ύλνιν ζειίδσλ γηα εμεηάζεηο 73 (θαζαξέο 51-52)

 Σέινο Φεβξνπαξίνπ επηζπκεηό λα βξίζθεηαη ζηε

ζειίδα 96

 Σέινο Μαξηίνπ - Σέινο ηεο ύιεο, ζειίδα 115.

 Τπόινηπν, Απξίιηνο – Μάηνο επαλαιήςεηο θαη

δηαγσλίζκαηα πξνζνκνίσζεο.



Αρτές Βηοιογηθής Γεωργίας

 ύλνιν ζειίδσλ γηα εμεηάζεηο 88 (θαζαξέο 62-63)

 Σέινο Φεβξνπαξίνπ – ηέινο 1νπ βηβιίνπ ηνηρεία

Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, ζειίδα 289

 Σέινο Μαξηίνπ - Σέινο ηεο ύιεο, 2ν βηβιίν ζειίδα 43

 Τπόινηπν, Απξίιηνο – Μάηνο επαλαιήςεηο θαη

δηαγσλίζκαηα πξνζνκνίσζεο



ύγτρολες Γεωργηθές Δπητεηρήζεης

 Ζ ύιε εμειίζζεηαη θαλνληθά ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία

 Πην κπξνζηά από όινπο βξίζθεηαη ην ΔΠΑΛ πνπ είλαη ζηε

ζειίδα 117 (ηέινο λέαο ύιεο!!!)

 Πην πίζσ από όινπο βξίζθεηαη ην ΔΠΑΛ πνπ είλαη ζηε

ζειίδα 58

 Σα πεξηζζόηεξα ΔΝΔΔΓΤΛ βξίζθνληαη θαλνληθά ζηελ ύιε

ηνπ βηβιίνπ



Αρτές Βηοιογηθής Γεωργίας

 Ζ ύιε είλαη πνιύ κπξνζηά ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία

 Πην κπξνζηά από όινπο βξίζθεηαη ην ΔΠΑΛ πνπ είλαη ζηε

ζειίδα 74 !!! ηνπ 2νπ βηβιίνπ Βηνινγηθή Δθηξνθή Αγξνηηθώλ

Εώσλ

 ε πνιιά ΔΠΑΛ έρνπλ ηειεηώζεη ην 1ν βηβιίν ηνηρεία

Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ζηε ζειίδα 289

 Σα πεξηζζόηεξα ΔΝΔΔΓΤΛ βξίζθνληαη πίζσ ζην βηβιίν

ηνηρεία Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (πην πίζσ είλαη εθείλν πνπ

είλαη ζηε ζειίδα 88 !!!)



Παραηερήζεης

 Παηδαγσγηθά δελ είλαη ζσζηό λα πξνπνξεπόκαζηε ηόζν κπξνζηά ζηελ

ύιε.

 ηόρνο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εκπεδώζνπλ ηελ ύιε

ηνπ καζήκαηνο.

 Ζ λέα γλώζε δελ θαηαθηάηαη εύθνια κε ηελ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία

- έηζη όπσο γίλεηαη ζήκεξα (πνιύ πεξηζζόηεξν ζε δύζθνιεο έλλνηεο).

 Μελ επηηξέπεηε ζην άγρνο πνπ δεκηνπξγεί ε θάιπςε ηεο ύιεο λα

θαζνξίζεη ηνπο ζηόρνπο ζαο.

 Πξνρσξήζηε κε θαλοληθούς ρσζκούς γηα θαιύηερα αποηειέζκαηα.



Ζ θαηαρώξεζε ηεο ύιεο γίλεηαη κε βάζε ηελ εγθύθιην

Φ5/169433/ΓΓ4/14-12-2020, ζηηο:

 16/12/2020,

 27/01/2021,

 24/02/2021,

 24/03/2021 θαη

 12/05/2021

• ε θάζε πεξίπησζε ε εμεηαζηέα - δηδαθηέα ύιε πξέπεη λα

νινθιεξσζεί

• Οη ζρνιηθέο κνλάδεο νθείινπλ λα θαηαρσξίδνπλ ηε δηδαθηέα –

εμεηαζηέα ύιε αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνη καζεηέο ηνπο

δελ επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ

• Όηαλ έλα κάζεκα δηδάζθεηαη κε πεξηζζόηεξα από έλα βηβιία, όηαλ

νινθιεξσζεί ε ύιε λα ζεκεηώλεηαη επηπιένλ ε ιέμε «ΣΔΛΟ ΒΗΒΛΗΟΤ»



ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΔΠΑΛ 2019-20 (34,7% ΔΠΗ ΤΝΟΛΟΤ ΜΑΘΖΣΩΝ)

ΖΜΔΡΖΗΑ ΔΠΑΛ

Α 20.546 27,6%

Β 29.235 39,3%

Γ 24.616 33,1%

ύλοιο 74.397

ΔΠΔΡΗΝΑ ΔΠΑΛ

Α 3.106 11,7 %

Β 11.091 41,7 %

Γ 7.893 29,6%

Γ 4.534 17,0%

ύλοιο 26.624



ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ 2019-20

ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΟΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Ο κόλος ηοκέας κε κείωζε -10% από ηο 2015-16
4794 6,20 %

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΟΣΟ

ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 987 2,66 %

ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ  ΚΑΗ 

ΠΟΣΩΝ

947 2,56 %

ΣΔΥΝΗΚΟ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 85 0,23 %

ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

ΣΟΠΗΟΤ

295 0,80 %







 ύκθσλα κε ην λέν ζρέδην λόκνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ

ηξηηνβάζκηα, από ην 2021 ζηα εκεξήζηα θαη εζπεξηλά ΔΠΑΛ

ππνινγίδεηαη λα εηζαρζεί ε Διάρηζηε Βάζε Δηζαγσγήο (ΔΒΔ), ε

νπνία δηακνξθώλεηαη εληαία από ηνλ κέζν όξν ησλ κέζσλ όξσλ

ησλ βαζκνινγηθώλ επηδόζεσλ όισλ ησλ ππνςεθίσλ αλά

εηδηθόηεηα ζηα δύν καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ζηα δύν

καζήκαηα εηδηθόηεηαο, ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή,

πνπ απνθαζίδεηαη από ηα ηδξύκαηα εηζαγσγήο.

Μ.Ο. = ΜΟΝΔ + ΜΟΜΑ + ΜΟΜΔ1 + ΜΟΜΔ2  

 Σν ΤΠΑΗΘ ζα δίλεη εύξνο γηα ην πνζνζηό Υ% (πρ. 80% έσο 120%

ηνπ Μ.Ο.



 Οη καζεηέο πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο εμεηάζεηο δύζθνια

θαηαθέξλνπλ λα απνζεθεύζνπλ ηνλ όγθν ησλ πιεξνθνξηώλ θαη

όηαλ έξζεη ε ώξα ηεο εμέηαζεο λα ηηο αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε

ηνπο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ κε επηηπρία. Ζ αλάθιεζε ηεο

κλήκεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γλώζε απνδεηθλύεηαη ζε νξηζκέλεο

πεξηπηώζεηο δπζρεξήο, θπξίσο γηα ηνπο καζεηέο πνπ

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, δεδνκέλεο ηεο

πιεζώξαο πιεξνθνξηώλ πνπ δέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

πξνεηνηκαζίαο ηνπο.



 Ζ δηεξγαζία ηεο κειέηεο δηεπθνιύλεηαη θαη ν καζεηήο

απνκλεκνλεύεη θαη αλαθαιεί κε ζρεηηθή επθνιία ηηο

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη κέζσ εηδηθώλ ηερληθώλ

κειέηεο, πνπ κπνξεί λα αθνινπζεί ζηελ πξνζπάζεηά

ηνπ.

 Οη ηερληθέο κειέηεο είλαη κηθξά ηξηθ πνπ κπνξεί λα βξεη

ν εθπαηδεπηηθόο θαη λα θαηεπζύλεη ηνπο καζεηέο ηνπ.



Αρτές Βηοιογηθής Γεωργίας

 Πξνζνρή ζηνπο πίλαθεο ηνπ βηβιίνπ, όηαλ δελ

εμαηξνύληαη από ηελ εμεηαζηέα ύιε πξέπεη λα δηδαρζνύλ

(π.ρ. ζει. 23, θηι. βηβιίν ΒΔΑΕ).

 Τπάξρνπλ ζρεδηαγξάκκαηα θαη εηθόλεο ηα νπνία είλαη

εληόο ηεο ύιεο θαη ρξεηάδνληαη πξνζνρήο π.ρ. 2ν

θεθάιαην βηβιίν ΒΔΑΕ.



 Όηαλ ππάξρνπλ θνπθίδεο θάλνπκε

αξίζκεζε. Οη πεξηζζόηεξνη

καζεηέο ζπκνύληαη θαιύηεξα όηαλ

ππάξρεη αξίζκεζε (1,2,…..) παξά

ηηο θνπθίδεο.

 Βάδνπκε ηίηινπο γηα λα ζπκνύληαη 

θαιύηεξα ην πεδίν πνπ δηαβάδνπλ 

δει. ζην παξάδεηγκα «πλζήθεο ή 

πξνϋπνζέζεηο πιήξσο 

αληαγσληζκνύ» νη νπνίεο είλαη 5 

(αξίζκεζε).



Μαζαίλνπκε ζηνπο καζεηέο 

πσο δηαβάδεηαη έλα 

ζεσξεηηθό κάζεκα.

Πξνζπαζήζηε λα 

ππνγξακκίδεηαη ηηο 

ζεκαληηθέο ιέμεηο ή κέξνο 

ησλ θξάζεσλ πνπ είλαη 

ζεκαληηθά (νη καζεηέο ηα 

ζπκνύληαη πην εύθνια). 

Δθπαηδεύζηε ηνπο λα 

ρηίζνπλ επάλσ ζ΄ απηά. 



 εκεηώλνπκε ιέμεηο θιεηδηά

παξαγξάθσλ όπσο «ζπλζήθεο ηεο

δήηεζεο» ή «παξάκεηξνη δήηεζεο»

είλαη.. νη πξνηηκήζεηο ησλ

θαηαλαισηώλ, θαη ην δηαζέζηκν

εηζόδεκα.

 ηα ζρήκαηα κπνξνύκε λα

ζεκεηώζνπκε ηελ θακπύιε πνπ δείρλεη

ηελ αύμεζε θαη εθείλε πνπ δείρλεη ηε

κείσζε. Ο καζεηήο ζπκάηαη θαιύηεξα

ην ζρήκα παξά απηά πνπ αλαθέξνληαη

ζηελ παξάγξαθν.



 Βάδνπκε ηίηινπο (πιαγηόηηηινπο) 

ζηηο παξαγξάθνπο  πνπ καο 

δίλνπλ νξηζκνύο ή παξνπζηάδνπλ 

θάπνην – θάπνηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο

 Αξηζκνύκε θαη κέζα ζηελ 

παξάγξαθν εάλ ρξεηαζηεί π.ρ. ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζειίδα νη θίλδπλνη 

είλαη  δύν (2).  1 νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη 2 νη αζζέλεηεο ησλ 

θπηώλ θαη ησλ δώσλ



Γείρλνπκε κε παξάδεηγκα 

πσο πξνθύπηεη ε ηηκή ηεο 

ειαζηηθόηεηαο ηεο δήηεζεο

Βνεζάεη ην καζεηή λα 

ζπκάηαη  ην απιό 

ΗeΗ<1  αλειαζηηθή δήηεζε

ΗeΗ>=  ειαζηηθή δήηεζε

5

5



Γηνξζώλνπκε ηα ιάζε ή δίλνπκε ηε 

ζσζηή δηαηύπσζε.

Δπεμεγνύκε όπνπ ρξεηάδεηαη - γηα 

θαιύηεξε θαηαλόεζε.



 Οη καζεηέο λα 

γλσξίδνπλ πσο από ηνλ 

έλα ηύπν νδεγνύκαζηε 

ζηνλ επόκελν, κε απιέο 

αληηθαηαζηάζεηο, γηα λα 

ηνλ ζπκνύληαη.



 εκεηώζηε δίπια από θάζε 

πεξίπησζε εάλ ήηαλ ζέκα 

παλειιελίσλ εμεηάζεσλ, 

πνηα ρξνληά ήηαλ θαη ηη είδνο 

εξώηεζε ήηαλ π.ρ.   – Λ, 

αληηζηνίρηζεο, Γ  ζέκα ή Γ 

ζέκα. 

 Απηό βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθό 

αιιά θαη βάδεη ζην πλεύκα 

ησλ εξσηήζεσλ ησλ 

παλειιελίσλ ηνπο καζεηέο.



• Δμεγνύκε ηηο έλλνηεο πνπ είλαη δύζθνιεο ή άγλσζηεο …

 π.ρ.  αεηθόξα είλαη ζύλζεηε ιέμε αεί + θέξσ 

αεί ζεκαίλεη πάληα επνκέλσο  αεί + θέρω = πάληα θέρω

αεηθόρα γεωργία είλαη ε γεσξγία πνπ πάληα θέρεη

 π.ρ. εγγεηοδηαρζρωηηθά προβιήκαηα = πξνβιήκαηα πνπ    

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηάρζρωζε ηες γες

έγγεηος πνπ αλαθέξεηαη ζηε γε.

• ην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ππνρξεσηηθά δηαγώληζκα, γηα λα δέλνπλ 

θαιύηεξα νη έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό.

• πλδπαζκόο εξσηήζεσλ από όια ηα θεθάιαηα. 

• Να πξνζνκνηάδνπλ κε εθείλα ησλ Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ



Απνθεύγνπκε ηελ άξλεζε π.ρ.

Λάζος: Δελ αποηειεί ηελ θαιύηερε ιύζε ο ζσλδσαζκός βηοιογηθής
θαιιηέργεηας γηα παραγωγή δωοηροθώλ θαη βηοιογηθής εθηροθής δώωλ
ζε επίπεδο εθκεηάιιεσζες ή περηοτής …

ωζηό: Ο ζπλδπαζκόο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο γηα παξαγσγή
δσνηξνθώλ θαη βηνινγηθήο εθηξνθήο δώσλ ζε επίπεδν εθκεηάιιεπζεο ή
πεξηνρήο απνηειεί ηελ θαιύηεξε ιύζε …

Γελ βάδνπκε όιες ηηο εξσηήζεηο ζωζηές ή όιες ηηο εξσηήζεηο ιάζος.

Γελ βάδνπκε εξσηήζεηο σζηνύ – Λάζνπο νη νπνίεο είλαη εύθνιεο ή
απηνλόεηεο όπσο:

Δύθοιε ερώηεζε: Η πώιεζε ηωλ αγροηηθώλ προϊόληωλ ζε αλοητηές
(ιαϊθές) αγορές αποηειεί έλαλ παραδοζηαθό ηρόπο δηάζεζες ηες
γεωργηθής παραγωγής ζηε τώρα κας.

Οη εξσηήζεηο σζηνύ – Λάζνπο πξέπεη λα έρνπλ θαη απηέο θάπνην βαζκό
δπζθνιίαο.



Οη εξσηήζεηο απηνύ ηνπ 

ηύπνπ πξέπεη λα είλαη θαιά 

ζρεδηαζκέλεο. 

εκαληηθό λα αλαθέξνληαη 

ζηελ ίδηα ελόηεηα θαη λα κελ 

είλαη ασηολόεηε ε 

αληηζηνίρηζε.

Πάληα ζηε ζηήιε Β λα 

περηζζεύεη κηα εξώηεζε.

Λάζος



ωζηό



 Πξνζέρνπκε ηε δηαηύπσζε ησλ 
εξσηήζεσλ (όηαλ δελ ππάξρεη 
ζηάληαξ απάληεζε ή ππάξρνπλ θαη 
άιιεο απαληήζεηο)  π.ρ. ζηε 
δηπιαλή ζειίδα ηνπ βηβιίνπ δελ
ξσηάκε

 Πνηα είλαη ηα θνηλσληθά          
πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο 
γεσξγίαο;

αιιά ζέηνπκε ηελ εξώηεζε σο     
εμήο:

 Να αλαθέξεηε δύν από ηα 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο 
Διιεληθήο γεσξγίαο.



Λαλζαζκέλε δηαηύπσζε

 Με πνηεο κνξθέο εκθαλίδεηαη ε γεσξγηθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηνλ αγξνηηθό ρώξν;

ωζηή δηαηύπσζε (όπσο δηαηππώλεηαη ζην βηβιίν)

 Με πνηεο κνξθέο, θπξίσο, εκθαλίδεηαη ε γεσξγηθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηνλ αγξνηηθό ρώξν;



Σα ζέκαηα ζηηο παλειιήληεο είλαη ηέζζερα (θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο)

ΘΔΜΑ Α

 πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο σζηνύ – Λάζνπο, Αληηζηνίρηζεο,

Κελνύ, Πνιιαπιήο επηινγήο θαη είλαη ζπλήζσο ην πην εύθνιν.

Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη έσο ηξεηο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ

εξσηήζεσλ Α1, Α2, Α3. (25 Μνλάδεο)

ΘΔΜΑ Β

 πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο αλάπηπμεο θαη κπνξεί λα έρεη δύν ή θαη

ηξία επηκέξνπο εξσηήκαηα Β1, Β2, Β3, απηά κπνξνύλ λα έρνπλ

θαη ππνεξσηήκαηα. (25 Μνλάδεο)

ΘΔΜΑ Γ

 πεξηιακβάλεη θαη απηό εξσηήζεηο αλάπηπμεο θαη κπνξεί λα έρεη

δύν ή θαη ηξία επηκέξνπο εξσηήκαηα Γ1, Γ2, Γ3, απηά κπνξνύλ

λα έρνπλ θαη ππνεξσηήκαηα. Δίλαη απμεκέλεο δπζθνιίαο ζε

ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα. (25 Μνλάδεο)



ΘΔΜΑ Γ

 Δίλαη ην πην δύζθνιν ζέκα.

 Υσξίδεηαη ζε εξσηήκαηα (ηα ηειεπηαία ρξόληα ζπλήζσο ζε 2).

 Γελ κπαίλνπλ εξσηήζεηο σζηνύ – Λάζνπο, Πνιιαπιήο

επηινγήο, Αληηζηνίρηζεο, Αλάπηπμεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ απιή

απνζηήζηζε.

 ην Γ ζέκα ειέγρεηαη ε θξηηηθή θαη ζπλδπαζηηθή ζθέςε ησλ

ππνςεθίσλ θαη ε ηθαλόηεηα εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθώλ

γλώζεσλ πνπ έρεη απνθηήζεη …

 ηηο εμεηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ ηα ζέκαηα είλαη απμεκέλεο

δπζθνιίαο.



 Προζοτή…

Όιεο νη εξσηήζεηο πξέπεη 

λα γξάθνπλ ην ζύλνιν 

ησλ κνλάδσλ πνπ 

παίξλνπλ (ελδηάκεζα θαη 

ζην ηέινο).

Όπσο ζην δηπιαλό 

παξάδεηγκα.



ηα δηαγσλίζκαηα 

λα αποθεύγοληαη 

ηα εύθοια (γηα 

εθπαηδεπηηθό θαη 

καζεηέο) ζέκαηα.



επηέκβξηνο 2020



Ηνύληνο 2020



Δπαλαιεπηηθές 
2019 

ΓΔ                 

Αρτές 

Βηοιογηθής 

Γεωργίας



 Φηηάρλνπκε νινθιεξσκέλα «δηαγωλίζκαηα 

προζοκοίωζες Παλειιελίωλ» πξηλ ηηο εμεηάζεηο θαη 

θξνληίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαγσληζκάησλ λα 

αθνινπζνύκε ηε κνξθή θαη ηνλ ηύπν ησλ εξσηήζεσλ ησλ 

παλειιελίσλ.

 Καιό είλαη ηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα λα 

γίλνληαη ζηηο πρώηες ώρες ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ελλνείηαη ότη όιες καδί.



 Ζ ύιε είλαη από ην πξώην γξάκκα έσο ηελ ηειεπηαία

ηειεία ηεο θαζνξηδόκελεο από ην Τ.ΠΑΗ.Θ. ύιεο.

 Γελ σπάρτοσλ sos ζέκαηα.

 Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη δηαβαζκηζκέλες

δσζθοιίας.

 Όιεο νη ερωηήζεης πξέπεη λα σπάρτοσλ ζηο βηβιίο.

 Γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε ηεθκεξησκέλε απάληεζε.



Δσταρηζηώ 

γηα ηελ προζοτή ζας…


