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Γενικές πληροφορίες 

Τα δοκίµια ελληνικών και µαθηµατικών θα συµπληρωθούν από όλους τους µαθητές/τριες των 

τµηµάτων της Στ΄ τάξης του σχολείου σας, εκτός από περιπτώσεις παιδιών που για σοβαρούς 

λόγους (π.χ. παιδιά µε ειδικές ανάγκες) δεν παρακολουθούν το πρόγραµµα της τάξης στα δύο αυτά 

µαθήµατα, καθώς και αλλόγλωσσα παιδιά που πολύ πρόσφατα ήρθαν στην Κύπρο και δεν 

κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθµό την ελληνική γλώσσα.  

 

Η συµπλήρωση του δοκιµίου θα έχει διάρκεια ένα ογδοντάλεπτο (ένα για τα µαθηµατικά και ένα 

για τα ελληνικά). Τόσο τα δοκίµια των ελληνικών όσο και τα δοκίµια των µαθηµατικών, θα πρέπει 

να συµπληρωθούν από τα παιδιά σε ξεχωριστές µέρες εντός της ίδιας εβδοµάδας. Για ευνόητους 

λόγους είναι καλό, όπου υπάρχει η δυνατότητα, να αξιοποιηθεί το πρώτο ή το δεύτερο 

ογδοντάλεπτο. 

 

Κατά τη διάρκεια της χορήγησης 

1. Εξηγήστε στα παιδιά ότι πρόκειται για µια παγκύπρια έρευνα του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισµού που έχει σκοπό να διερευνήσει την επίδοση των παιδιών στο συγκεκριµένο 

µάθηµα (ελληνικά / µαθηµατικά). 

2. Αναφέρετε τις γενικές οδηγίες συµπλήρωσης των δοκιµίων:  

 γράφω µε µολύβι ή πένα  

 δε συνεργάζοµαι µε άλλους 

 δε δικαιούµαι να ρωτήσω οτιδήποτε κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης του βιβλιαρίου 

 προσπαθώ να κάνω όλες τις ασκήσεις του δοκιµίου 

 η συµπλήρωση του δοκιµίου θα έχει διάρκεια ένα ογδοντάλεπτο - αν τελειώσω πιο 

νωρίς παραδίδω το βιβλιάριο και ασχολούµαι σιωπηρά µε κάτι άλλο χωρίς να 

ενοχλώ 

 στην περίπτωση του δοκιµίου των µαθηµατικών απαγορεύεται η χρήση 

υπολογιστικής µηχανής. 

3. Τονίστε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας θα είναι απόλυτα εµπιστευτικά. 
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4. Εξηγήστε ότι υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά δοκίµια (τόσο στα ελληνικά όσο και στα 

µαθηµατικά) που έχουν εξώφυλλο διαφορετικού χρώµατος -  ο κάθε µαθητής/τρια θα 

συµπληρώσει µόνο ένα δοκίµιο σε κάθε θέµα. 

5. ∆ώστε στα παιδιά τα δοκίµια έτσι ώστε τα παιδιά που κάθονται µαζί να πάρουν 

διαφορετικού χρώµατος δοκίµιο. Σε κάθε τµήµα θα πρέπει να δοθούν και τα τέσσερα 

δοκίµια (τόσο στα ελληνικά όσο και στα µαθηµατικά). 

6. Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν πρώτα στο εξώφυλλο τα προσωπικά τους 

στοιχεία (όνοµα, τάξη, σχολείο, ηµεροµηνία γέννησης, κλπ), µετά στην πρώτη σελίδα να 

συµπληρώσουν κάποια επιπλέον δηµογραφικά στοιχεία και µετά να αρχίσουν να 

συµπληρώνουν το δοκίµιο προσεκτικά. Τονίστε ξανά ότι δεν θα δοθούν οποιεσδήποτε 

εξηγήσεις ή διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια συµπλήρωσης των δοκιµίων.  

7. Καθώς τα παιδιά θα συµπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία ο υπεύθυνος δάσκαλος θα 

πρέπει να περάσει από όλους τους µαθητές και να επικολλήσει την ετικέτα µε τα στοιχεία 

του κάθε µαθητή πάνω στο δοκίµιο που συµπληρώνει όπως φαίνεται στο πιο κάτω 

παράδειγµα. Οι ετικέτες εσωκλείονται µαζί µε τα δοκίµια. 

 

Παράδειγµα: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Όταν τελειώσει ο χρόνος συµπλήρωσης του δοκιµίου µαζέψετε όλα τα δοκίµια. Σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψετε σε µαθητές/τριες ή άλλους εκπαιδευτικούς να πάρουν ή να 

φωτοτυπήσουν οποιοδήποτε δοκίµιο. 

 

 

ετικέτα ετικέτα 
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Μετά τη χορήγηση 

Αφού ολοκληρώσετε τη χορήγηση θα πρέπει να επιστρέψετε τόσο τα συµπληρωµένα όσο και τα 

ασυµπλήρωτα δοκίµια µαζί µε τον ονοµαστικό κατάλογο των µαθητών/τριών κάθε τµήµατος στον 

Τοµέα Έρευνας και Αξιολόγησης του Π.Ι. ταχυδροµικά ή προσωπικά. Πάνω στον ονοµαστικό 

κατάλογο, σηµειώστε ποια παιδιά δε συµπλήρωσαν το δοκίµιο και την αιτία για την οποία αυτά τα 

παιδιά δε συµπλήρωσαν το δοκίµιο (τα οποία βεβαίως ανήκουν στις κατηγορίες που ήδη 

αναφέραµε). Παρακαλούµε όπως επιστρέψετε τα συµπληρωµένα δοκίµια στο Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης πριν το τέλος Μαρτίου 2009. 

 

 


