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ΔΟΚΙΜΙΟ Α΄ ΤΑΞΗΣ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

1. Γενικές πληροφορίες 

Το σχολείο σας καλείται να χορηγήσει το Δοκίμιο Α΄ τάξης την περίοδο μεταξύ 8 και 14 

Απριλίου 2022. Παρακαλούμε να προωθηθούν τα πιο κάτω αρχεία στους/στις 

εκπαιδευτικούς της Α΄ τάξης του σχολείου σας που διδάσκουν το μάθημα των Ελληνικών. 

 

Tο πακέτο που έχει αποσταλεί στο σχολείο σας περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Δοκίμια για κάθε μαθητή/μαθήτρια Α΄ τάξης  

2. Ετικέτες με τα ονόματα των μαθητών/μαθητριών 

3. Ετικέτα Επιστροφής Πακέτου Σχολείου  

Αν κάποιο από τα πιο πάνω δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο ή αν ο αριθμός των δοκιμίων 

δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των μαθητών/μαθητριών των τμημάτων της Α΄ τάξης του 

σχολείου σας, ενημερώστε σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dokimioA@cyearn.pi.ac.cy. 

Σημειώνεται ότι οι Οδηγίες Χορήγησης βρίσκονται αναρτημένες στον σύνδεσμο Δοκίμιο Α’ 

τάξης στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (www.pi.ac.cy/keea).  

 

2. Χορήγηση δοκιμίων 

Το Δοκίμιο Α’ τάξης θα συμπληρωθεί από όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες των 

τμημάτων Α΄ τάξης του σχολείου σας. Είναι σημαντικό η χορήγηση των δοκιμίων να γίνει από 

τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα των Ελληνικών στα τμήματα αυτά. Η χορήγηση 

αναμένεται να διαρκέσει μέχρι ογδόντα λεπτά (2 διδακτικές περιόδους).  

 

ΠΡΙΝ τη χορήγηση: 

α) Αρχικά́, θα πρέπει να επικολλήσετε τις ετικέτες με τα στοιχεία των 

μαθητών/μαθητριών στο εξώφυλλο του δοκιμίου, στην πάνω αριστερή γωνία. 

Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια να 

πάρει το δοκίμιο με την ετικέτα στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του/της. Καλό 

θα ήταν να επικολλήσετε τις ετικέτες πριν τη μέρα της χορήγησης, ούτως ώστε στην 

περίπτωση που απουσιάζει ετικέτα για κάποιον/κάποια μαθητή/μαθήτρια να 

ενημερώσετε έγκαιρα το ΚΕΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dokimioA@cyearn.pi.ac.cy.  

β) Εξηγήστε στους/στις μαθητές/μαθήτριες ότι πρόκειται για Πρόγραμμα του 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας που στόχο έχει να 

εξετάσει τον βαθμό επίτευξης των βασικών στόχων στο μάθημα των Ελληνικών. 

γ)   Τονίστε ότι τα αποτελέσματα του Προγράμματος θα είναι απολύτως εμπιστευτικά και 

ότι τα παιδιά δεν πρέπει να ανησυχούν για αυτά. Στόχος είναι να μην προκληθεί 

οποιαδήποτε αναστάτωση στους/στις μαθητές/μαθήτριες κατά τη χορήγηση των 

δοκιμίων.  
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δ) Σε περίπτωση που οι μαθητές/μαθήτριες δεν είναι εξοικειωμένοι/εξοικειωμένες με 

τον τύπο άσκησης «πολλαπλής επιλογής», καλείστε να δώσετε ένα παράδειγμα πριν 

την έναρξη της συμπλήρωσης του δοκιμίου, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα άσκησης πολλαπλής επιλογής 

 

ΚΑΤΑ τη χορήγηση  

α) Ζητήστε από τους/τις μαθητές/μαθήτριες να συμπληρώσουν στο εξώφυλλο τα 

προσωπικά τους στοιχεία  (Όνομα, Τάξη, Σχολείο).  

β) Σε περίπτωση που απουσιάζει κάποια σελίδα, παρακαλούμε να αντικαταστήσετε το 

ελαττωματικό δοκίμιο με το εφεδρικό που σας έχει αποσταλεί. Διαφορετικά, 

παρακαλούμε να φωτοτυπήσετε τη/τις σελίδα/σελίδες που απουσιάζουν και να 

τη/τις συρράψετε στο δοκίμιο του/της μαθητή/μαθήτριας. 

γ) Αναφέρετε σύντομα τα εξής: 

 γράφω με μολύβι  

 δεν συνεργάζομαι με άλλους/άλλες  

 δικαιούμαι να κάνω ερωτήσεις κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του δοκιμίου 

(μόνο σε ό,τι αφορά στην κατανόηση των οδηγιών των ασκήσεων) 

 προσπαθώ να κάνω όλες τις ασκήσεις του δοκιμίου 

 ο χρόνος συμπλήρωσης του δοκιμίου είναι μέχρι ογδόντα λεπτά και αν 

τελειώσω πιο νωρίς, παραδίδω το βιβλιάριο και απασχολούμαι σιωπηρά με 

κάτι άλλο 

δ) Διαβάστε τις οδηγίες για την κάθε άσκηση του δοκιμίου και δώστε τις απαραίτητες 

επεξηγήσεις στους/στις μαθητές/μαθήτριες. Επεξηγήσεις σε σχέση με τις οδηγίες 

μπορείτε να δίνετε και κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης, όποτε κριθεί αναγκαίο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ, οι μαθητές/μαθήτριες δεν πρέπει να κατευθύνονται προς τις ορθές 

απαντήσεις.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τονίστε στους/στις μαθητές/μαθήτριες ότι στην άσκηση 2 είναι σημαντικό να 

απαντήσουν με ολοκληρωμένη πρόταση και όχι μονολεκτικά (π.χ. κούνια, κυνηγητό). 

 

 

 

 

Κύκλωσε τη λέξη που ταιριάζει, για να είναι ορθή η πιο κάτω 

πρόταση: 

Ο Άρης  ____________  παγωτό.  

(α)  πίνει 

(β)  τρώει 

(γ)  παίζει 
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ΜΕΤΑ τη χορήγηση 

α) Όταν ολοκληρωθεί́ ο χρόνος συμπλήρωσης του δοκιμίου, ο/η υπεύθυνος/υπεύθυνη 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να συλλέξει όλα τα δοκίμια. 

β) Βεβαιωθείτε ότι όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες έχουν συμπληρώσει σωστά́ τα 

προσωπικά́ τους στοιχεία στο εξώφυλλο. 

γ) Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια εμπίπτει στις πιο κάτω κατηγορίες (1-4), 

σημειώστε τον αντίστοιχο κωδικό στην πάνω δεξιά γωνία του δοκιμίου.  

1: απουσία τη μέρα της χορήγησης  

2: μαθητής/μαθήτρια με μεταναστευτική βιογραφία 

3: μαθητής/μαθήτρια που λαμβάνει Ειδική Εκπαίδευση (συμπεριλαμβάνονται μόνο 

οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στην Ειδική Μονάδα του σχολείου ή 

λαμβάνουν Ειδική Εκπαίδευση για σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες) 

4: μαθητής/μαθήτρια που εμπίπτει στις κατηγορίες 2 και 3 (μεταναστευτική 

βιογραφία και Ειδική Εκπαίδευση) 

Αφού ολοκληρωθεί η χορήγηση, τα δοκίμια πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς στο ΚΕΕΑ 

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα δοκίμια 

σε κιβώτιο ή/και φάκελο, αφού επικολλήσετε την Ετικέτα Επιστροφής Πακέτου Σχολείου, 

στην οποία αναγράφεται η διεύθυνση του ΚΕΕΑ και ο κωδικός του σχολείου.  

 

Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΕΑ 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dokimioA@cyearn.pi.ac.cy. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.  

 

Από το ΚΕΕΑ 
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