
ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 20ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

«ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» 

Σήμερα, 6η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συνδέσμου 

στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, οδός Λέσβου 4, Νέα Σμύρνη, ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου του Συνδέσμου Αθανάσιου Τσιμπερδώνη συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου στο οποίο παρέστησαν, πέραν του Προέδρου, τα μέλη Κων/νος Φέγγος, 

Κων/νος Μπαλατσούκας, Δημήτριος Παπαδημητρίου, Γεώργιος Αρώνης, Γεώργιος 

Γεωργίτσης και Γεωργίου Πατεριμού. Απόντες ήταν οι Κων/νος Παναγούλιας Σωκράτης 

Γαρνέλης, Δημήτριος Καρράς, και Γεώργιος Δαφνής. 

Η συνεδρίαση συνεκλήθη με μοναδικό θέμα τη διαμόρφωση των προτάσεων του 

Συνδέσμου Αποφοίτων προς το Σχολικό Συμβούλιο του Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής 

σχετικά με τα κριτήρια και τον τρόπο εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α’ Γυμνασίου για το 

έτος 2015-16 σύμφωνα με το από 5/3/15 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Αν. Κουράκη με αρ. πρ. 36579/Δ6.   

Το  Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης και 

διαμόρφωσε τις ακόλουθες προτάσεις τις οποίες και ανέλαβε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

να υποβάλει στη Διεύθυνση του Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής:  

1. Η εισαγωγή των μαθητών/-τριών στο Γυμνάσιο θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλες 

γραπτές εξετάσεις γνώσεων που θα βαθμολογούνται. 

2. Θα πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως και πέραν κάθε αμφιβολίας το αδιάβλητο των 

εξετάσεων, από τη μυστικότητα των θεμάτων μέχρι τη βαθμολόγηση. 

3. Τα θέματα των εξετάσεων θα πρέπει να καλύπτουν με ισορροπία το ευρύτερο 

δυνατό φάσμα σχολικών αλλά και γενικών γνώσεων της ηλικίας των 

διαγωνιζόμενων μαθητών/-τριών σε τρόπο ώστε η αξιολόγηση να μην είναι 

μονόπλευρη και τα θέματα να μην είναι προβλέψιμα ώστε να εκμηδενίζεται έτσι η 

αναγκαιότητα των φροντιστηρίων. 

4. Τα θέματα των εξετάσεων θα πρέπει να είναι πολλά και απλά (ή κλιμακούμενης 

δυσκολίας) και όχι λίγα και δύσκολα ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 

διακριτικότητα επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων και χωρίς ανάγκη 

φροντιστηρίου. Η μικρή εξεταστέα ύλη και τα στριφνά θέματα ευνοούν τα 

φροντιστήρια. Θα βλέπαμε δυο δίωρα τεστ (με διάλειμμα ανάμεσα) ή ένα τρίωρο.  

5. Η εξεταστέα ύλη θα πρέπει να απορρέει από όλη τη σχολική ύλη των τάξεων του 

δημοτικού και όλων των μαθημάτων με ισορροπία ανάμεσα σε θέματα «θετικής» 

και «θεωρητικής» κατεύθυνσης στην οποία θα πρέπει εκτός των μαθηματικών και 

τη γλώσσας να εξετάζονται παράλληλα γνώσεις ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτισμού, 

φυσικής ακόμη και αγγλικής γλώσσας. 

6. Τα ερωτήματα θα πρέπει να τίθενται με τρόπο τέτοιο που να μην είναι εύκολο να 

αμφισβητηθεί ή να δημιουργηθούν ερωτηματικά στο βαθμολογητή γύρω από την 

ορθή ή τη λαθεμένη απάντηση και το βαθμό που θα πρέπει αυτός να βάλει. 

7. Κάθε γραπτό θα πρέπει να βαθμολογείται από 2 τουλάχιστον βαθμολογητές και σε 

περίπτωση απόκλισης να βαθμολογείται και από τρίτο.  

 



Μετά από τα πιο πάνω και αφού δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα από τα μέλη του Δ.Σ. ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. έλυσε τη Συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που 

υπογράφεται πιο κάτω. 

 
Ο Πρόεδρος: 
 
Αθανάσιος Τσιμπερδώνης 
 

Τα παρόντα μέλη του ΔΣ 
 

Γεώργιος Γεωργίτσης     Γεώργιος Αρώνης 
 
 
Δημήτριος Παπαδημητρίου    Γεωργίου Πατεριμού 
 
 
Κων/νος Φέγγος     Κων/νος Μπαλατσούκας 
 
 


