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Άρθρο 3
Διαδικασία αξιολόγησης
1. Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή
 ορίζεται ως εξή
ς:
Α. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή
 κατά
 τη διά
ρκεια των τετραμή
νων συνεκτιμώνται
τα παρακά
τω κριτή
ρια:
α) η συνολική
 συμμετοχή
 του μαθητή
 στη μαθησιακή
 διδασκαλία (τα ερωτή
ματα που θέτει, οι
απαντή
σεις που δίνει, η συμβολή
 του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τά
ξη, η συνεργασία του
με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο
εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις
δεξιότητες επίλυσης προβλή
ματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική
 σκέψη, τη
δημιουργικότητα κτλ.,
β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητή
ς στο πλαίσιο της καθημερινή
ς μαθησιακή
ς διαδικασίας στο
σχολείο ή
 στο σπίτι, ατομικά
 ή
 ομαδικά
,
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή
 ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες
δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες,
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
Β. Όσον αφορά
 τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:
α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική
 ενότητα
για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή
β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδά
χθηκε στο αμέσως προηγούμενο μά
θημα.
Γ. Στα μαθή
ματα της Ομά
δας Α' διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή
 δοκιμασία κατά
 τη διά
ρκεια
του πρώτου τετραμή
νου.
Στα μαθή
ματα της Ομά
δας Β' διενεργείται μία ωριαία γραπτή
 δοκιμασία κατά
 τη διά
ρκεια του
πρώτου τετραμή
νου και μία κατά
 τη διά
ρκεια του δεύτερου τετραμή
νου. Κατά
 το δεύτερο
τετρά
μηνο ο διδά
σκων μά
θημα της δεύτερης ομά
δας δύναται να επιλέξει, αντί της διεξαγωγή
ς
ωριαίας γραπτή
ς δοκιμασίας σε κά
ποιο τμή
μα ή
 κά
ποια τμή
ματα, την ανά
θεση μιας συνθετική
ς
δημιουργική
ς εργασίας μικρή
ς έκτασης στους μαθητές του τμή
ματος ή
 των τμημά
των.
Στα μαθή
ματα της τρίτης ομά
δας δεν διενεργείται καμιά
 ωριαία γραπτή
 δοκιμασία.
Δ. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τον παρακά
τω περιορισμό:
Κά
θε τμή
μα μπορεί να εξετά
ζεται με ωριαία γραπτή
 δοκιμασία μόνο σε ένα (1) μά
θημα την ημέρα
και μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθή
ματα την εβδομά
δα. Για τον σωστό προγραμματισμό αυτών των
γραπτών δοκιμασιών, οι εκπαιδευτικοί καταγρά
φουν έγκαιρα, σε ειδικό τετρά
διο, την ημέρα που
προτίθενται να διενεργή
σουν ωριαία γραπτή
 δοκιμασία σε κά
ποιο τμή
μα, για να ενημερώσουν τους
συναδέλφους τους.
Ε. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τους εξή
ς περιορισμούς:
α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά
 μά
θημα για κά
θε τετρά
μηνο,
β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά
,
γ) τα ερωτή
ματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μά
θημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι
δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

