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Υποστηρίζουµε την εφαρµογή της 
αξιολόγησης του/της µαθητή/µαθήτριας στο 
πλαίσιο των τετραµήνων (2019 - 2020), 
διότι:

∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ

 Τερµατίζεται το εξετασιοκεντρικό σύστηµα όπου η επί-
 δοση του/της µαθητή/µαθήτριας καθορίζεται από µια γρα-
 πτή τελική εξέταση και πολλά διαγωνίσµατα

 ∆εν συσσωρεύεται η εξεταστέα ύλη στο τέλος του σχολικού
  έτους, αλλά µοιράζεται σε δύο τετράµηνα

 Στο τέλος του τετραµήνου γίνεται συνολική αξιολόγηση και
  ανατροφοδοτείται ο/η µαθητής/µαθήτρια, ο/η εκπαιδευτικός
  και το σύστηµα για βελτίωση και ενίσχυση

 Υπάρχει έγκαιρη διάγνωση των αδυναµιών, ώστε µε κατάλ-
 ληλες παρεµβάσεις να υπάρχει βελτίωση και πρόοδος των
  µαθητών/µαθητριών

 Ο/η κάθε µαθητής/µαθήτρια γνωρίζει από την αρχή του τε-
 τραµήνου το διάγραµµα του κάθε µαθήµατος, το περιεχό-
 µενο του µαθήµατος, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα/αξιο-
 λογητέα και τον τρόπο που αξιολογείται

 Γίνεται διαφοροποίηση ανάλογα µε τις ανάγκες, τις ικανό-
 τητες και τα ταλέντα κάθε µαθητή/µαθήτριας

ΤΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 Το ∆οκίµιο Εξέτασης Τετραµήνων έχει τη µορφή κοινού
  διαγωνίσµατος, διάρκειας 90 λεπτών µε δυνατότητα παρά-
 τασης για µαθητές/µαθήτριες που τυγχάνουν διευκολύνσεων

 Σε κάθε τετράµηνο εξετάζεται µόνο το 50% της διδαχθείσας
  ύλης και όχι όλη η ύλη του τετραµήνου

 Στο µάθηµα των Νέων Ελληνικών και στα µαθήµατα Γλωσ-
 σών, η διάρκεια της εξέτασης είναι 135 λεπτά µε δυνατότητα
  παράτασης για µαθητές/µαθήτριες που τυγχάνουν διευκο-
 λύνσεων

 Το δοκίµιο εξέτασης και τα διαγωνίσµατα κατέχουν µόνο το
  40% της συνολικής βαθµολογίας του τετραµήνου

 Κανένα διαγώνισµα στα εξεταζόµενα µαθήµατα

 Μόνο ένα προειδοποιηµένο διαγώνισµα στα µη εξεταζόµενα
  µαθήµατα

 Οι µαθητές/µαθήτριες έχουν δεύτερη ευκαιρία βελτίωσης των
  αποτελεσµάτων στα µη εξεταζόµενα µαθήµατα

 Μειώνονται τα διαγωνίσµατα του τετραµήνου. ∆εν θα υπάρ-
 χουν πλέον 30-35 διαγωνίσµατα ανά τετράµηνο

 Όλα τα διαγωνίσµατα είναι προειδοποιηµένα

ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Πολλαπλές µορφές συντρέχουσας αξιολόγησης 

 Οι πολλαπλές µορφές συντρέχουσας αξιολόγησης κατέχουν
  το 60% της συνολικής βαθµολογίας του τετραµήνου

 Αυξάνεται το κίνητρο και η δραστηριοποίηση των µαθητών/
  µαθητριών µέσα στην τάξη

 Ο/η κάθε µαθητής/µαθήτρια αξιολογείται στη βάση των δι-
 κών του/της ικανοτήτων

 Ο/η κάθε µαθητής/µαθήτρια, κατά τη διάρκεια των µαθηµά-
 των και της συντρέχουσας αξιολόγησης, συγκρίνεται µε τον
  εαυτό του/της και όχι µε άλλους

 Παρέχεται καθηµερινή ανατροφοδότηση και ενίσχυση της
  επίδοσης του/της µαθητή/µαθήτριας

ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Καταξιώνεται ο σχολικός χρόνος στη συνείδηση των µα-
 θητών/µαθητριών

 Μειώνεται το άγχος της µιας τελικής εξέτασης, στην οποία
  συσσωρεύεται η ύλη όλης της σχολικής χρονιάς

 Αυξάνεται ο προσωπικός ελεύθερος χρόνος των µαθητών/
  µαθητριών

 Το σχολείο µετατρέπεται σε κοινότητα µάθησης, χαράς και
  δηµιουργίας



Προφορική Αξιολόγηση -
Συντρέχουσα 
(60% της βαθµολογίας)

Ενδεικτικές µορφές αξιολόγησης
 Συµµετοχή του/της µαθητή/µαθήτριας στις καθηµερινές
 εργασίες του µαθήµατος

 Κατ’ οίκον εργασία: είναι θετικά συνδεδεµένη µε τη βελ-
 τίωση της επίδοσης των µαθητών/µαθητριών. Αφορά σε
  ποιοτικές δραστηριότητες που δεν πρέπει να υπερφορτώ-
 νουν το πρόγραµµα και στην προσπάθεια του/της µαθητή/
  µαθήτριας εκτός τάξης

 Η όλη συµπεριφορά και επίδοση του/της µαθητή/µαθή-
 τριας στα εργαστηριακά µαθήµατα και στις ειδικές αίθου-
 σες (εκεί όπου υπάρχουν)

 Μικρές/Σύντοµες προειδοποιηµένες γραπτές ασκή-
 σεις ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας
  και της µάθησης, σε διάφορες µορφές (π.χ. επίλυση ασκή-
 σεων, απαντήσεις ερωτήσεων, συµπληρώσεις, αντιστοιχίσεις
 κ.ά.). Πρέπει να είναι στο µάθηµα της ηµέρας και περιορι-
 σµένες σε αριθµό 

 Πρότζεκτ - Ατοµική ή Συνεργατική Εργασία

 (α)   Παιxνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων (quiz)
 (β)  ∆ραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροα-
  ξιολόγησης

 Παραγωγή και εκτέλεση έργων δηµιουργικότητας
 (π.χ. Μουσική, Θέατρο, Τέχνη, Αθλητισµός, Λογοτεχνία κ.ά.)

 ∆ραστηριότητες ∆ιάκρισης εκτός αίθουσας διδα-
 σκαλίας, οι οποίες σχετίζονται µε συγκεκριµένο µάθηµα
  (π.χ. διάκριση στον διαγωνισµό Μαθηµατικών για τα Μα-
 θηµατικά, Ελληνικής Πρεσβείας για τα Νέα Ελληνικά,
  Debate για τα Αγγλικά κ.ά.)

 ∆ραστηριότητες ∆ιάκρισης/Πιστοποίησης εκτός αί-
 θουσας διδασκαλίας, οι οποίες σχετίζονται µε ευρύτερη κοι-
 νωνική/πολιτιστική προσφορά (π.χ. εθελοντική δράση και
  προσφορά, κοινοτική πρωτοβουλία/φροντίδα κ.ά.)

Υποχρεωτικά και επιπρόσθετα από τις προηγούµενες επιλο-
γές αξιολογείται η παραγωγή Γραπτού Λόγου (Εκθέσεις)

Σε όλες τις µορφές αξιολόγησης λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαι-
τερότητες κάθε µαθητή/µαθήτριας, καθώς και οι ιδιαιτερότητες 
κάθε γνωστικού αντικειµένου 

Σε όλες τις µορφές αξιολόγησης γίνεται διαφοροποίηση ανά-
λογα µε τις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ταλέντα κάθε µαθητή/ 
µαθήτριας

Γραπτή Αξιολόγηση
(40% της βαθµολογίας) 

Εξεταζόµενα µαθήµατα
∆οκίµιο Εξέτασης Τετραµήνων τύπου κοινού διαγωνίσµα-
τος, διάρκειας 90 λεπτών µε δυνατότητα παράτασης για µαθητές/ 
µαθήτριες οι οποίοι/ες τυγχάνουν διευκολύνσεων. Εξαιρείται το 
µάθηµα των Νέων Ελληνικών και τα µαθήµατα Γλωσσών, στα 
οποία η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 135 λεπτά.

Η εξεταστέα ύλη µε τους αντίστοιχους ∆είκτες Επιτυχίας/προσ-
δοκώµενα αποτελέσµατα για κάθε εξεταζόµενο µάθηµα θα
καθοριστεί µετά από συνεννόηση µεταξύ των διδασκόντων/ 
διδασκουσών της κάθε σχολικής µονάδας και για τη σχολική 
χρονιά 2019-2020 θα αποτελεί το 50% της διδαχθείσας 
ύλης κάθε τετραµήνου. 

Μη εξεταζόµενα µαθήµατα
Σηµειώνεται ότι στο κάθε µη εξεταζόµενο µάθηµα θα γίνεται µό-
νο ένα προειδοποιηµένο διαγώνισµα ανά τετράµηνο. Ο βαθµός 
του διαγωνίσµατος θα αποτελεί το 40% του βαθµού κάθε τετρα-
µήνου και το υπόλοιπο 60% θα στηρίζεται στις µορφές αξιο-
λόγησης της προφορικής επίδοσης - συντρέχουσας αξιολόγη-
σης του/της µαθητή/µαθήτριας.

Πότε και για ποιους 
µαθητές εφαρµόζονται οι 
εξετάσεις τετραµήνων
Σχολική χρονιά 2019 - 2020
Οι µαθητές/µαθήτριες της Ά  και Β́  τάξης Λυκείου και Τε-
χνικών Σχολών από τη σχολική χρονιά 2019-2020 συµµε-
τέχουν σε προαγωγικές εξετάσεις τετραµήνων.

Σχολική χρονιά 2020 - 2021
Εισαγωγή των απολυτήριων εξετάσεων τετραµήνων για 
τους/τις µαθητές/µαθήτριες της Γ́  τάξης Λυκείου και Τε-
χνικών Σχολών.

Σχολική χρονιά 2021 - 2022
Εισαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων 
τετραµήνων στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου. 

Υφιστάµενη 
Κατάσταση
Η επίδοση καθορίζεται, σχεδόν αποκλειστικά, µε τα γραπτά 
διαγωνίσµατα και από µία τελική εξέταση.

∆εν διαπιστώνονται έγκαιρα οι αδυναµίες των µαθητών/ 
µαθητριών και δεν υπάρχει πρόνοια για συνεχή και αποτελε-
σµατική ανατροφοδότηση και ενίσχυση ανάλογα µε τις ανάγκες 
του/της κάθε µαθητή/µαθήτριας.

Η τελική εξέταση περιλαµβάνει τα διδακτέα όλου του έτους 
(µεγάλη έκταση ύλης), µε αποτέλεσµα να ενισχύεται το άγχος 
και η τάση για φροντιστηριακή υποστήριξη.

Χρησιµοποιείται µόνο η τελική συγκριτική αξιολόγηση στο 
τέλος του σχολικού έτους, παραγνωρίζοντας τη διαγνωστική και 
τις πολλαπλές µορφές συντρέχουσας αξιολόγησης.

Ο εκπαιδευτικός ως αξιολογητής για την επίδοση τελικού 
βαθµού κατάταξης των µαθητών/µαθητριών.

Αξιολόγηση
Τετραµήνων - Οφέλη
Μαθητή/Μαθήτριας
∆ίνεται έµφαση στις πολλαπλές µορφές αξιολόγησης (συ-
ντρέχουσα αξιολόγηση) και στις προειδοποιηµένες ασκήσεις
ελέγχου για διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας της διδασκα-
λίας και για ανατροφοδότηση της µάθησης 

Συνεχής ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της µά-
θησης: Εντοπίζονται έγκαιρα οι αδυναµίες των µαθητών/µαθη-
τριών και δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ανα-
λαµβάνουν στοχευµένες παρεµβάσεις για τη βελτίωση και 
πρόοδο των µαθητών/µαθητριών.

Η αξιολόγηση των διδακτέων δεν συσσωρεύεται στο τέλος 
του χρόνου, αλλά µοιράζεται σε δύο τετράµηνα. Επιπλέον, 
δίνεται δεύτερη ευκαιρία βελτίωσης αποτελεσµάτων στα µη 
εξεταζόµενα µαθήµατα. Κάθε σχολική µονάδα οργανώνεται και 
λειτουργεί ως εργαστήρι µάθησης, πριν και µετά τις εξετάσεις, 
ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση του/της µαθητή/µαθήτριας. 

Αξιοποιείται η διαγνωστική και συντρέχουσα αξιολόγη-
ση: ∆ίνεται έµφαση στη διάγνωση των αναγκών και στη βελ-
τίωση της επίδοσης των µαθητών/µαθητριών. Ο/η κάθε µαθη-
τής/µαθήτρια συγκρίνεται µε τον εαυτό του/της και αποτιµάται η 
πρόοδος από τετράµηνο σε τετράµηνο.

Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός: Αναλαµβάνει στοχευµέ-
νες παρεµβάσεις για τη βελτίωση των µαθησιακών αποτελεσµά-
των και της ποιότητας της διδασκαλίας του, µε βάση τον αναστο-
χασµό της διδακτικής πράξης, τη συντρέχουσα αξιολόγηση, κα-
θώς και τα αποτελέσµατα του πρώτου τετραµήνου.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


