
 

Υφιστάμενη Κατάσταση Με τη συνεχή αξιολόγηση τετραμήνων 
• Η αξιολόγηση καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό από τα 

διαγωνίσματα και τις τελικές εξετάσεις.  
• Οι μαθητές παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους 

ιδιαίτερα όσοι παρουσιάζουν περισσότερες αδυναμίες 
λόγω: 

o Μεγάλου αριθμού διαγωνισμάτων ανά μάθημα κατά τη 
διάρκεια κάθε τετραμήνου.  

o Βαρυφορτωμένου γνωστικού φορτίου στις υφιστάμενες 
γραπτές προαγωγικές εξετάσεις. 

 

• Απουσιάζει ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας 
• Μειώνονται τα διαγωνίσματα, τα οποία  είναι μόνον 

προειδοποιημένα. 
• Η Αξιολόγηση τετραμήνων  έχει τη μορφή κοινού 

διαγωνίσματος 90 λεπτών και αφορά στο 50% της 
διδαχθείσας ύλης (Νέα Ελληνικά 135 λεπτά). 

•  Ο όγκος της ετήσιας εξεταστέας ύλης μοιράζεται στις 
εξετάσεις των δύο Τετραμήνων. 

•  Υπάρχει αποφόρτωση και μείωση του άγχους. 
 

• Δεν διαπιστώνονται έγκαιρα, οι αδυναμίες των μαθητών 
και δεν προγραμματίζονται αποτελεσματικές 

παρεμβάσεις για βελτίωση της επίδοσης. 
 

• Η νέα γνώση κατανέμεται με τέτοιο τρόπο ώστε υπάρχει 
επαρκής χρόνος για εμπέδωση και ευκαιρία διαπίστωσης 

των αδυναμιών και των ελλείψεων  
• Καθιερώνεται ο έγκαιρος και επαρκής εντοπισμός των 

διδακτικών αναγκών του μαθητή στοχεύοντας στη 
βελτίωση των μαθησιακών του αποτελεσμάτων.  

 
• Απουσιάζει η  συστηματική ανατροφοδότηση όλων  των 

εμπλεκόμενων φορέων (μαθητών, γονέων/κηδεμόνων, 
εκπαιδευτικών, Διεύθυνσης σχολικής μονάδας) για τις 
ανάγκες των μαθητών και την ανάπτυξή τους κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους. 

 

• Δίνεται η δυνατότητα συχνότερης ανατροφοδότησης 
όλων των εμπλεκομένων (Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας, 
εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες) ώστε να 
επισημαίνονται τα προβλήματα και να παρέχεται βοήθεια 
στους μαθητές. 

 
• Αναγκαιότητα αξιοποίησης διαφορετικών τεχνικών 

αξιολόγησης (προφορική, παρατήρηση, αξιολόγηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων ) και όχι μόνο της 
γραπτής αξιολόγησης.  

 

• Παρέχονται ευκαιρίες μάθησης και διαφοροποίησης των 
τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης και δίνεται η ευκαιρία 
στους μαθητές να αξιολογηθούν πέραν του γραπτού 
λόγου 

• Αποτρέπεται η αποστήθιση και η εξέταση άγονων 
πληροφοριών 



• Υποστηρίζεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και 
αξιών συνεχούς ανάπτυξης 

Παρέχεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα: 
•  να προχωρεί στον απαραίτητο αναστοχασμό σε σχέση 

με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του, αλλά και 
των διδακτικών μεθόδων και μέσων που χρησιμοποιεί 

• να αναλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας του, για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της διδασκαλίας 
και της μάθησης 

Με τη συνεχή αξιολόγηση τετραμήνων δίνεται η ευκαιρία 
στους μαθητές των μη εξεταζόμενων μαθημάτων δίδεται η 
ευκαιρία να υποβάλουν αίτημα για βελτίωση του βαθμού 
τους τόσο κατά το Α΄ Τετράμηνο όσο και κατά το Β΄ 
Τετράμηνο. 
 

 

 


