TΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

Γ1.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Αξιολόγηση Τετραμήνων Α΄ τάξης
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για το νέο θεσμό για την αξιολόγηση
του μαθητή, ο οποίος θα εφαρμοστεί από τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020 για όλους
τους μαθητές της Α΄ τάξης.
Σύμφωνα

με

τους

περί

Λειτουργίας

των Δημοσίων

Σχολείων Μέσης

Εκπαίδευσης

(Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2019:
Για τα εξεταζόμενα μαθήματα ισχύουν τα ακόλουθα:
Ο βαθμός κάθε τετράμηνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι το άθροισμα της
προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία εξήντα τοις εκατό (60%)
για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατό (40%) για τη γραπτή αξιολόγηση.
(α) Η προφορική επίδοση αξιολογείται ως ακολούθως:
(i) συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο
(ii) κατ’ οικον. εργασία
(iii) εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα
ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία). Ο συνολικός αριθμός των project
δεν θα υπερβαίνει, κατά κανόνα, τα δύο (2) στη διάρκεια κάθε τετραμήνου για κάθε
μαθητή.
(iv) δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική εργασία.
(β) η γραπτή αξιολόγηση, περιλαμβάνει:
(i) ένα κεντρικό ενενηντάλεπτο (90΄) δοκίμιο αξιολόγησης, το οποίο θα έχει βαρύτητα 30%.
Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα μαθήματα γλωσσών η διάρκεια του κεντρικού
δοκιμίου αξιολόγησης θα είναι εκατό τριάντα πέντε (135΄) λεπτά.
(ii) μια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι σαράντα πέντε (45) λεπτά, η
οποία θα έχει βαρύτητα 10%.
Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ισχύουν τα ακόλουθα:
Ο βαθμός κάθε τετράμηνου είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής
αξιολόγησης, με αναλογία εξήντα τοις εκατό (60%) για την προφορική επίδοση και
σαράντα τοις εκατό (40%) για τη γραπτή αξιολόγηση.

(α) Η προφορική επίδοση αξιολογείται ως ακολούθως :
(i) Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο
(ii) κατ’ οικον. εργασία
(iii) εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα
ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία). Ο συνολικός αριθμός των Project
δεν θα υπερβαίνει, κατά κανόνα, τα δύο (2) στη διάρκεια κάθε τετράμηνου για κάθε
μαθητή.
(iv) δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική εργασία.
(β) Η γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα μόνο προειδοποιημένο σαρανταπεντάλεπτο
(45΄) γραπτό διαγώνισμα ανά τετράμηνο.
Σε κάθε μάθημα έχει ετοιμαστεί πλαίσιο μάθησης για κάθε γνωστικό αντικείμενο ανά
τετράμηνο, το οποίο αφορά στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, στα διδακτέα, στις μορφές
και στις διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και στα χρονοδιαγράμματα του κάθε τετραμήνου
ξεχωριστά. Το πλαίσιο μάθησης θα δοθεί στους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης από τους/τις
διδάσκοντες/ουσες.
Χρονοδιάγραμμα Α΄ Τετραμήνου
•

Στις

29

Νοεμβρίου

2019

σταματά

η

διεξαγωγή

των

γραπτών

45άλεπτων

διαγωνισμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές/τριες η εξεταστέα ύλη με τους
αντίστοιχους Δείκτες Επιτυχίας/προσδοκώμενα στα εξεταζόμενα μαθήματα.
•

Από τις 2-6/12/2019, κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει πρόγραμμα λειτουργίας του
σχολείου,

ως

εργαστηρίου

μάθησης

για

τους/τις

μαθητές/τριες

Α΄

τάξης

Λυκείων/Τεχνικών Σχολών (επαναλήψεις για κάλυψη αναγκών στα εξεταζόμενα
μαθήματα). Το πρόγραμμα που θα αναπτυχθεί αφορά μόνο στη διδασκαλία των
Εξεταζόμενων Μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα θα διεξάγονται κανονικά κατά
τις ημέρες αυτές.
•

Εξετάσεις Α΄ Τετραμήνου: Με βάση εγκύκλιο του ΥΠΠΑΝ, ως εξεταστική περίοδος,
καθορίζεται η περίοδος από τις 9 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2019. Η
εξεταστική περίοδος αυτή περιλαμβάνει τις εξετάσεις Α’ και Β’ σειράς για τα
εξεταζόμενα μαθήματα της Α’ Λυκείου/Τεχνικών Σχολών. Επισημαίνεται ότι κατά την
περίοδο αυτή, οι μαθητές Α’ Λυκείου/Τεχνικών Σχολών, προσέρχονται κανονικά
στα μαθήματά τους στη βάση του ωρολογίου προγράμματος, εκτός από τις
ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων.

•

Από τις 17-19/12/2019, δίνεται το δικαίωμα στους/στις μαθητές/τριες να υποβάλουν
αίτημα για βελτίωση του βαθμού Α΄ Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα.

•

Από τις 7-10/012020 ορίζεται η περίοδος για τις Γραπτές Εξετάσεις για Βελτίωση
Βαθμού του Διαγωνίσματος στα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα.

Χρονοδιάγραμμα Β΄ Τετραμήνου
•

Η λήξη μαθημάτων του B΄ Τετραμήνου για την Α΄ Λυκείου/Τεχνικών Σχολών ορίζεται η
10η Ιουνίου 2020.

•

Ως εξεταστική περίοδος καθορίζεται η περίοδος από τις 25/05-05/06/2020. Η
εξεταστική περίοδος αυτή περιλαμβάνει τις εξετάσεις Α’ και Β’ σειράς για τα
εξεταζόμενα μαθήματα της Α’ Λυκείου/Τεχνικών Σχολών. Επισημαίνεται ότι κατά την
περίοδο αυτή, οι μαθητές Α’ Λυκείου/Τεχνικών Σχολών, προσέρχονται κανονικά
στα μαθήματά τους στη βάση του ωρολογίου προγράμματος, εκτός από τις
ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων.

•

Στις 15/05/2020 σταματά η διεξαγωγή των γραπτών 45άλεπτων διαγωνισμάτων και
ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη στα εξεταζόμενα μαθήματα.

•

Από τις 21-22/5/2020, δίνεται το δικαίωμα στους/στις μαθητές/τριες να υποβάλουν
αίτημα για βελτίωση του βαθμού Β' Τετραμήνου στα μη εξεταζόμενα μαθήματα.

•

Από τις 12-24/6/2020 κάθε σχολική μονάδα αναπτύσσει πρόγραμμα ανατροφοδότησης
και ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας για όσους παραπέμπονται σε ανεξετάσεις.

•

Από τις 24-26/6/2020 πραγματοποιούνται οι ανεξετάσεις της Α' Λυκείου/Τεχνικών
Σχολών.

Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα πιο πάνω αφορούν μόνο την Α΄ τάξη. Η Β΄ και Γ΄ τάξη
συνεχίζουν χωρίς αλλαγές. Η Διεύθυνση του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για
περαιτέρω διευκρινήσεις. Το υλικό θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Ελπίζουμε σε μια καλή συνεργασία και σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

