Σεμινάρια Επιθεωρητών
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Τετραμήνων
Σεπτέμβριος 2020

Νομοθεσία
Σύμφωνα με την τροποποίηση του βασικού νόμου και με
την προσθήκη ειδικής διάταξης για τις εξετάσεις των
δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης:
 Η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών για σκοπούς

προαγωγής έχει τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά
2019-2020 και εφαρμοστηκε για την Α΄ Λυκειου.
 Για τη Β’ Λυκείου η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών
θα τεθεί σε ισχύ από τη φετινή σχολική χρονιά 2020-2021
και για τη Γ΄ Λυκειου θα τεθει σε ισχυ απο τη σχολικη
χρονιά 2021-2022.
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 Η

εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων
εξετάσεων τετραμήνων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου
θα γίνει από τη σχολική χρονιά 2022-2023 με βάση τα
πορίσματα και εισηγήσεις της αξιολόγησης της Ειδικής
Συμβουλευτικής
Επιτροπής
Προετοιμασίας
και
Αξιολόγησης των διαδικασιών αξιολόγησης του μαθητή
που συστήνεται δυνάμει του Κανονισμού 47 των περί
Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Κανονισμών.
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Οργάνωση Σχολικής Χρονιάς
 (α) Κάθε σχολική χρονιά για σκοπούς κατανομής

της διδασκόμενης ύλης, αξιολόγησης των μαθητών
και ωρολογίου προγράμματος διακρίνεται σε (2)
τετράμηνα:
Α΄ τετραμηνο: Απο την εναρξη των μαθηματων
i.
μέχρι τη λήξη των εξετάσεων προαγωγής και
απολυσης Α΄ τετραμήνου το τρίτο δεκαήμερο
Ιανουαρίου και
ii. Β΄ τετραμηνο: Απο την επομενη ημερα της ληξης
των εξετασεων Α΄ τετραμήνου μέχρι τη λήξη των
εξετασεων προαγωγης και απολυσης του Β΄
τετραμήνου
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Οργάνωση Σχολικής Χρονιάς (2)
 (β) Η λήξη των μαθημάτων για το Α΄ τετράμηνο

γίνεται την πέμπτη(5η) εργάσιμη μέρα μετά το
τέλος των διακοπών των Χριστουγέννων.
 «Μετά το πέρας των εξετάσεων προαγωγής και

απολυσης Α΄ τετραμήνου ακολουθεί πρόγραμμα
ανατροφοδότησης και
ενισχυτικής/υποστηρικτικήςδιδασκαλίας για τα
εξεταζόμενα μαθήματα η διάρκεια του οποίου
καθορίζεται από τον διδάσκοντα».
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Αξιολόγηση μαθητή/τριας
Εξεταζόμενα μαθήματα

Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση (40%)
Περιλαμβάνει:
(i) ένα κεντρικό ενενηντάλεπτο (90΄) δοκίμιο

αξιολόγησης, με υποχρέωση παροχής των
απαιτούμενων διευκολύνσεων για μαθητές/τριες
που δικαιούνται, όπως ορίζονται από την ειδική
επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
(ii) Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα
μαθήματα Ξένων Γλωσσών η διάρκεια της ενιαίας
γραπτης αξιολογησης ειναι 135΄.
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Αξιολόγηση μαθητή/τριας
Εξεταζόμενα μαθήματα
Συντρέχουσα αξιολόγηση (ενεργού συμμετοχής) (60%)
Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς ελέγχου
που δύναται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης :
i.
συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο.
ii.

κατ’ οίκον εργασία.

iii.

γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη

iv.

ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) με ανάθεση και
καθοδήγηση από τον διδάσκοντα καθηγητή

v.

δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική εργασία.

Για τις δημιουργικές εργασίες και τις γραπτές ασκήσεις στην τάξη για κάθε ένα από τα μαθήματα γίνεται
συντονισμός των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τη διεύθυνση στο επίπεδο της κάθε παιδαγωγικής
ομάδας, ώστε να μην υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση των μαθητών.
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Αξιολόγηση μαθητή/τριας
Μη εξεταζόμενα μαθήματα
 Ο βαθμός κάθε τετραμήνου καθορίζεται ως εξής: 40% του βαθμού

κάθε Τετραμήνου από γραπτή προειδοποιημένη αξιολόγηση (45΄)
που γίνεται στη διάρκεια του τετραμήνου, και το υπόλοιπο 60% θα
στηρίζεται στην αξιολόγηση μέσα από συνεχή έλεγχο, με διάφορες
μεθόδους, του/της μαθητή/τριας.
Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς
ελέγχου που δύναται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές
αξιολόγησης :

i.
ii.
iii.
iv.
v.
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συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο.
κατ’ οίκον εργασία.
μικρή γραπτή προειδοποιημένη άσκηση στην τάξη
ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) με
ανάθεση και καθοδήγηση από τον διδάσκοντα καθηγητή
δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που
σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική
εργασία.

 Κατά τη διάρκεια της περιόδου που διενεργούνται οι

ενιαίες γραπτές αξιολογήσεις στα εξεταζόμενα
μαθήματα δεν διεξάγονται μαθήματα:

Νοείται ότι για τις σχολικές χρονιές 2020 – 2022
διεξάγονται μαθήματα για όσους δεν παρακάθονται
στις ενιαίες γραπτές αξιολογήσεις.
 Η Β΄ σειρα της ενιαιας γραπτης αξιολογησης
πραγματοποιειται ακριβως μετα την περιοδο της Α΄
σειράς.
 Στην περιοδο της Β΄ σειρας περιλαμβανονται και οι
εξετάσεις βελτίωσης της βαθμολογίας για τα μη
εξεταζόμενα.
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