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ΤΙ ΙΣΧΥΕΙΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ:

αξιολογείται η επίδοση των μαθητών σε κάθε μάθημα της 

οικείας τάξης και χορηγείται Έλεγχος Προόδου με 

περιγραφική αποτύπωση και κλίμακα βαθμολογίας (για 

συγκεκριμένες τάξεις).

* Ειδικά για το σχολ.έτος 2020-2021 (πέρυσι) 

σημειώθηκε αυξημένος αριθμός μαθητών που 

επαναλαμβάνουν την τάξη.



ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΗΣ & ΣΚΟΠΙΜΗ διαδικασία που 
εντάσσεται στη διαδικασία της ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 
3Α/1995, άρθρα 1,2,3,4, Υπουργικές Αποφάσεις 21072α/Γ2/28-2-
2003 και 21072β/Γ2/28-2-2003)

Αφορά την επίδοση και την πρόοδο σε 
σχέση με πρότερη κατάσταση και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Απόκτηση γνώσεων

Απόκτηση δεξιοτήτων

Διαμόρφωση στάσεων, αξιών και 
συμπεριφορών

(πδ 4358/2017. άρθρο 1)

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8UTALmb-_Qtl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTAzQgoK1r2PcifYA2QIraYxCGF6InIjQWJnNS5xA7-E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8aHyK_kVuaY55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYZjQtN2HijNtrrCjSWI0xgLmQS2oZjfRQhZ4xKnkghY


ΜΟΡΦΕΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝΑ/ΘΜΙΑ:

Αρχική ή 
διαγνωστική 
αξιολόγηση 

(ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ)

Διαμορφωτική ή 
σταδιακή 

αξιολόγηση 

(ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ)

Τελική ή συνολική 
αξιολόγηση 

(ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ)



ΜΟΡΦΕΣ& ΜΕΣΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.Γραπτές δοκιμασίες, διάρκειας λίγων λεπτών ως και μιας 
διδακτικής ώρας, κατά περίπτωση.

2.Προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις κατανόησης, διαφόρων τύπων.

3.Ανάπτυξη μικρού γραπτού δοκιμίου με τη βοήθεια ερωτήσεων.

4.Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, προφορικές ή γραπτές.

5.Θέματα σύμπτυξης περιεχομένου, προφορικά ή γραπτά.

6.Ερωτήσεις κρίσης: προσφέρονται περισσότερο για την 
αξιολόγηση βαθύτερης κατανόησης του περιεχομένου μιας 
ενότητας ή ενός βιβλίου.

7.Συνθετικές δημιουργικές εργασίες



ΤΟΝΕΟΤΕΡΟΣΤΟΙΧΕΙΟΤΟΥ 4823/2021:

«Κάθε σχολικό έτος διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις 

διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/ τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών 
σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα 

ευρύτερων/γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής 
Γλώσσας και των Μαθηματικών. Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η 
εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων 
σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του πρώτου εδαφίου είναι ανώνυμα και 
δεν συνεκτιμώνται από τους διδάσκοντες κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των 
μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα» (άρθρο 104-αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού συστήματος)

Ο τρόπος, ο χρόνος διεξαγωγής, ο τρόπος 

επεξεργασίας & αξιολόγησης αποφασίζεται από 

τον Υπ.Παιδείας



Επιπλέον, για
τα εργαστήρια
δεξιοτήτων
προβλέπεται:

Ως μεθοδολογία: η περιγραφική αξιολόγηση

Ως τεχνική: ο φάκελος portfolio & το φύλλο 

προόδου

Βασικά εργαλεία της αξιολόγησης των 

δεξιοτήτων είναι: 

α) το φύλλο προόδου *μαθητή/μαθήτριας 

στους τέσσερις κύκλους δεξιοτήτων, 

τετράβαθμης κλίμακας ικανότητας (αρχόμενη, 

αναπτυσσόμενη, ικανοποιητική, εξαιρετική) το 

οποίο συμπληρώνεται από τον/την 

εκπαιδευτικό με την ολοκλήρωση κάθε 

θεματικού κύκλου και 

β) το portfolio μαθητή (έντυπο ή ηλεκτρονικό) 

20556/Ε3/22-02-2021



ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΟΔΟΥ


