Κεντρικές Εξετάσεις Τετραμήνων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Α ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ - (Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ )
Έναρξη Μαθημάτων Α΄ Τετραμήνου
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Ενημέρωση μαθητών και μαθητριών για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τα
διδακτέα, τις μορφές και τις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και τα
χρονοδιαγράμματα του Α΄ Τετραμήνου από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα
(παράδοση του Πλαισίου Μάθησης).
Τέλος διεξαγωγής των γραπτών 45άλεπτων διαγωνισμάτων.
Ανακοινώνεται εκ νέου η εξεταστέα ύλη με τους αντίστοιχους Δείκτες
Επιτυχίας/Προσδοκώμενα Αποτελέσματα στα Εξεταζόμενα Μαθήματα.
Κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου, ως
εργαστηρίου μάθησης (επαναλήψεις για κάλυψη αναγκών
στα Εξεταζόμενα Μαθήματα)
Σημείωση: Το Πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί αφορά μόνο στη διδασκαλία των
Εξεταζόμενων Μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα θα διεξάγονται
κανονικά κατά τις ημέρες αυτές.
Εξεταστική Περίοδος Α΄ Τετραμήνου για την Α΄ Λυκείου /Τεχνικών Σχολών
Εξετάσεις Β΄ Σειράς για την Α΄ Λυκείου /Τεχνικών Σχολών
Σημείωση: Κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων ΔΕΝ διεξάγονται
μαθήματα ΜΟΝΟ για τους μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Τάξης Λυκείων και
Τεχνικών Σχολών
Ανακοινώνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες ο βαθμός του γραπτού
διαγωνίσματος (40%) στα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα.
Η προφορική/συντρέχουσα αξιολόγηση συνεχίζεται κανονικά μέχρι το τέλος
του Α΄ Τετραμήνου.
Εξεταστική Περίοδος Α΄ Τετραμήνου για την Α΄ Τάξη Λυκείου και Τεχνικών
Σχολών
Εξετάσεις Β΄ Σειράς για την Α΄ Τάξη Λυκείου και Τεχνικών Σχολών
Σημείωση: Κατά τις ημέρες των Κεντρικών Εξετάσεων δεν διεξάγονται
μαθήματα μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Τάξης Λυκείων και
Τεχνικών Σχολών.
Παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές και τις μαθήτριες να υποβάλουν αίτημα
για βελτίωση βαθμού στο γραπτό διαγώνισμα Α΄ Τετραμήνου στα μη
Εξεταζόμενα Μαθήματα.
Γραπτές Εξετάσεις για Βελτίωση βαθμού του διαγωνίσματος στα Μη
Εξεταζόμενα Μαθήματα από τους μαθητές και τις μαθήτριες που αιτήθηκαν
Βελτίωση Βαθμολογίας.
Ανακοινώνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες:
Ο προφορικός βαθμός – συντρέχουσα αξιολόγηση στα Εξεταζόμενα Μαθήματα
– Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα
Σημείωση: Η ανακοίνωση της προφορικής βαθμολογίας στα Εξεταζόμενα και
Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα θα γίνεται από τους διδάσκοντες/τις διδάσκουσες
κατά το τελευταίο μάθημα πριν από τη λήξη του Α΄ Τετραμήνου.
Τελευταία Ημερομηνία Παράδοσης στις Γραμματείες των Σχολείων:
Των βαθμών Εξετάσεων Α΄ Τετραμήνου και
Των βαθμών εξετάσεων Βελτίωσης Βαθμού γραπτών διαγωνισμάτων στα Μη
Εξεταζόμενα Μαθήματα (β΄ ευκαιρία) του Α΄ Τετραμήνου
Του βαθμού προφορικής επίδοσης
Λήξη Α΄ Τετραμήνου και
Έναρξη της διαδικασίας στη σχολική μονάδα για την επίδοση των ενδεικτικών
Α΄ Τετραμήνου, πριν το τέλος του Ιανουαρίου 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Β ΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ - (Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ )
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Έναρξη Μαθημάτων Β΄ Τετραμήνου
Ενημέρωση μαθητών και μαθητριών για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
τα διδακτέα, τις μορφές και τις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και τα
χρονοδιαγράμματα του Β΄ Τετραμήνου από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα
(παράδοση του Πλαισίου Μάθησης).
Τέλος διεξαγωγής των γραπτών 45άλεπτων διαγωνισμάτων σε όλα τα
μαθήματα.
Κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου, ως
Εργαστηρίου Μάθησης (επαναλήψεις για κάλυψη αναγκών στα εξεταζόμενα
μαθήματα).
Σημείωση: Το Πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί αφορά μόνο στη διδασκαλία
των Εξεταζόμενων Μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα θα διεξάγονται
κανονικά κατά τις ημέρες αυτές.
Ανακοινώνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες ο βαθμός του γραπτού
διαγωνίσματος (40%) στα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα (κατά το τελευταίο
μάθημα του εκπαιδευτικού στην τάξη).
Η προφορική/συντρέχουσα αξιολόγηση συνεχίζεται κανονικά μέχρι το τέλος
του Β΄ Τετραμήνου.
Σημείωση: Η βαθμολογία ανακοινώνεται κατά την τελευταία διδακτική
συνάντηση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές.
Παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές και τις μαθήτριες να υποβάλουν
αίτημα για βελτίωση βαθμού στο γραπτό διαγώνισμα Β΄ Τετραμήνου στα μη
Εξεταζόμενα Μαθήματα).
Κατά τις ημέρες αυτές, διενεργούνται:
Γραπτές Εξετάσεις για Βελτίωση βαθμού του διαγωνίσματος στα Μη
Εξεταζόμενα Μαθήματα από τους μαθητές και τις μαθήτριες που αιτήθηκαν
Βελτίωση Βαθμολογίας.
Σημείωση: Οι Εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του
ημερήσιου σχολικού προγράμματος των μαθητών και μαθητριών της Α΄
Τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.
Ανακοινώνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες η προφορική επίδοση (60%)
στα Εξεταζόμενα Μαθήματα – Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα
Σημείωση: Η ανακοίνωση της προφορικής βαθμολογίας στα Εξεταζόμενα και
Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα θα γίνεται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κατά
το τελευταίο μάθημα πριν από τη λήξη του Β΄ Τετραμήνου.
Λήξη Μαθημάτων Β΄ Τετραμήνου
Πρόγραμμα ανατροφοδότησης και ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας
για όσους παραπέμπονται σε εξετάσεις, ανάλογα με τις διαγνωσμένες
ανάγκες τους.
Τελευταία Ημερομηνία Παράδοσης ΟΛΩΝ των Βαθμολογιών Β’ Τετραμήνου
προς τις Γραμματείες των Σχολείων
Ανεξετάσεις Α΄Τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

Διάφορα

