
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ 

 
Η Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) οργανώνει τα ∆ιαγνωστικά 
Τεστ, µια πρωτοποριακή διαδικασία που απευθύνεται σε όλους τους µαθητές που πρόκειται να 
φοιτήσουν στην Α' και τη Β' Λυκείου. 
 
Τα τεστ είναι ανάλογα µε τα διαγνωστικά τεστ ή τεστ κατάταξης που είναι ευρύτατα διαδεδοµένα 
στο εξωτερικό και διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειµένου να εντοπιστούν 
και να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες των µαθητών. Θα είναι διαθέσιµα 3 ∆ιαγνωστικά Τεστ: 
 

4Ένα για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α' Λυκείου, στο οποίο θα εξεταστούν 
τα µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηµατικά. Το τεστ θα δοθεί την Τετάρτη 2 
Σεπτεµβρίου 2015. 
 

4Ένα για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β' Λυκείου (Οµάδα Προσανατολισµού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών), στο οποίοι θα εξεταστούν στα µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα, 
Άλγεβρα και Αρχαία Ελληνικά. Το τεστ θα δοθεί την Πέµπτη 3 Σεπτεµβρίου 2015 
 

4Ένα για τους µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β' Λυκείου (Οµάδα Προσανατολισµού 
Θετικών Σπουδών), στο οποίοι θα εξεταστούν στα µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα, Άλγεβρα και 
Φυσική. Το τεστ θα δοθεί την Πέµπτη 3 Σεπτεµβρίου 2015 
 
Τα τεστ θα δοθούν καταρχάς στις παραπάνω ηµεροµηνίες και στις 11.30 π.µ. Οι µαθητές που δεν 
επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τις υποτροφίες που δίνουν τα φροντιστήρια που συµµετέχουν, 
µπορούν να δώσουν το τεστ αργότερα την ίδια ηµέρα ή άλλη ηµέρα µετά από συννενόηση µε το 
φροντιστήριο της επιλογής τους. 
 
Το κάθε µάθηµα που εξετάζεται στα τεστ, περιλαµβάνει ερωτήσεις από γνωστικές ενότητες που 
έχουν διδαχθεί σε προηγούµενες τάξεις και αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και 
µεθοδολογίες. Τα τεστ θα αποτελούνται από 30-40 ερωτήσεις, θα είναι απλά, σύντοµης διάρκειας 
και θα ληφθεί υπόψη, η αποχή λόγω των θερινών διακοπών από τα µαθήµατα για περισσότερο 
από 2 µήνες.  
 

4Μπορείτε να δείτε τις φροντιστηριακές µονάδες που παρέχουν τα ∆ιαγνωστικά Τεστ κατά 
περιοχή, µε τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την ιστοσελίδα τους, µέσω του ηλεκτρονικού χάρτη 
που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της οµοσπονδίας www.oefe.gr, στο τµήµα Επαναληπτικά Θέµατα-
∆ιαγνωστικά Τεστ-Υποτροφίες.  
 

4Για να συµµετάσχετε, αρκεί να προσέλθετε στο φροντιστήριο της επιλογής σας, την ηµέρα και 
ώρα που αναφέρεται παραπάνω ή οποιαδήποτε άλλη ώρα ή ηµέρα, µετά από συννενόηση µε το 
φροντιστήριο. ∆εν απαιτείται να κάνετε αίτηση (Η αίτηση είναι για τους µαθητές που επιθυµούν, 
εκτός από το ∆ιαγνωστικό Τεστ να είναι υποψήφιοι και για υποτροφία). 
 

4Τα αποτελέσµατα του ∆ιαγνωστικού Τεστ θα ανακοινωθούν στους µαθητές και τους γονείς 
µετά από σχετική συννενόηση µε το φροντιστήριο. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε µε το φροντιστήριο που επιλέγετε.  
 
Σηµείωση: Εάν επιθυµείτε να είστε υποψήφιοι και για τις υποτροφίες που δίνονται από τα 
φροντιστήρια που συµµετέχουν στο πρόγραµµα των υποτροφιών δείτε τις "Οδηγίες Συµµετοχής 
Μαθητών στα ∆ιαγνωστικά Τεστ και το Πρόγραµµα Υποτροφιών της ΟΕΦΕ και του "Όλοι µαζί 
µπορούµε" 


