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ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ»                                         ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ                 Μ12/Γ7 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2022– 2023  

 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 

Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
Κάθε σχολική χρονιά για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης, αξιολόγησης των μαθητών/τριών και 
ωρολογίου προγράμματος διακρίνεται σε (2) τετράμηνα: 
 
Α΄ Τετράμηνο: Από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη των Εξετάσεων Προαγωγής και Απόλυσης Α΄ 
Τετραμήνου (30/01/2023). 
 
Β΄ Τετράμηνο: Από την επόμενη ημέρα της λήξης των Εξετάσεων Α΄ Τετραμήνου (31/01/2023) μέχρι τη λήξη των 
Εξετάσεων Προαγωγής και Απόλυσης του Β΄ Τετραμήνου. 
Η λήξη των μαθημάτων για το Α΄ Τετράμηνο γίνεται την πέμπτη (5η) εργάσιμη μέρα μετά το τέλος των διακοπών 
των Χριστουγέννων (13/1/2023). Ως εξεταστική περίοδος καθορίζεται η περίοδος από τις 16/01/2023 μέχρι και τις 
27/01/2023. 
 
Ως εξεταστική περίοδος για το Β΄ Τετράμηνο καθορίζεται η περίοδος από τις 15/05/2023 μέχρι και τις 26/05/2022. 
 
Μετά το πέρας των Εξετάσεων Προαγωγής και Απόλυσης Β΄ Τετραμήνου ακολουθεί πρόγραμμα 
ενισχυτικής/υποστηρικτικής διδασκαλίας για τα εξεταζόμενα μαθήματα, πριν την διεξαγωγή των ανεξετάσεων 
Ιουνίου. 
 
Οφέλη Μαθητή/Μαθήτριας 

Δίνεται έμφαση στις πολλαπλές μορφές αξιολόγησης (συντρέχουσα αξιολόγηση) και στις προειδοποιημένες 
ασκήσεις ελέγχου για διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και για ανατροφοδότηση της 
μάθησης.  
 
Γίνεται συνεχής ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της μάθησης: εντοπίζονται έγκαιρα οι αδυναμίες των 
μαθητών/τριών και δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν στοχευµένες παρεμβάσεις για 
τη βελτίωση και πρόοδο των μαθητών/τριών. 
 
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.  
 
Αξιοποιείται η διαγνωστική και συντρέχουσα αξιολόγηση: δίνεται έμφαση στη διάγνωση των αναγκών και στη 
βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/τριών. Ο/η κάθε μαθητής/τρια συγκρίνεται µε τον εαυτό του/της και 
αποτιμάται η πρόοδος από τετράμηνο σε τετράμηνο.   
 
Ο εκπαιδευτικός ως παιδαγωγός: Αναλαμβάνει στοχευµένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και της ποιότητας της διδασκαλίας του, µε βάση τον αναστοχασµό της διδακτικής πράξης, τη 
συντρέχουσα αξιολόγηση, καθώς και τα αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 
 

Η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο ανάπτυξης, που επιτυγχάνεται με τη διάγνωση των 
αδυναμιών και τις κατάλληλες παρεμβάσεις για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όλων των 
μαθητών/τριών ανεξαιρέτως.  
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Ο βαθμός κάθε Τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι το άθροισμα της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης 
στο τέλος του Τετραμήνου και της αξιολόγησης για την ενεργό συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο μάθημα 
(συντρέχουσα αξιολόγηση), με αναλογία σαράντα τοις εκατό (40%) και εξήντα τοις εκατό (60%) αντίστοιχα.   
 
Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση (40%) 

 Mία (1) γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μίας (1) διδακτικής περιόδου ανά τετράμηνο 
για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.  
  

 Ένα (1) γραπτό κείμενο επικοινωνιακού λόγου (έκθεση ιδεών), διάρκειας μίας (1) διδακτικής 
περιόδου, ανά τετράμηνο για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα εξεταζόμενα μαθήματα των 
ξένων γλωσσών.  

 

 Μία (1) γραπτή προειδοποιημένη άσκηση μικρότερης διάρκειας θα γίνεται εκεί και όπου κρίνεται 
αναγκαίο, όχι μεγαλύτερης διάρκειας είκοσι λεπτών (20΄).  

 
Συντρέχουσα αξιολόγηση (ενεργού συμμετοχής) (60%) 
Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς ελέγχου που δύναται να 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης:   

 Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο.   

 Κατ’ οίκον εργασία.   

 Γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις στην τάξη. 

 Ατομική ή ομαδική μελέτη-project* (δημιουργική εργασία) με ανάθεση και καθοδήγηση από τον διδάσκοντα 
καθηγητή.  

 Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και 
εθελοντική εργασία. 

* Για τις δημιουργικές εργασίες και τις γραπτές ασκήσεις στην τάξη για κάθε ένα από τα μαθήματα γίνεται 
συντονισμός των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τη διεύθυνση στο επίπεδο της κάθε παιδαγωγικής ομάδας, 
ώστε να μην υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση των μαθητών. 

 
ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Ο βαθμός κάθε Τετραμήνου για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, είναι το άθροισμα της γραπτής προειδοποιημένης 
αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του Τετραμήνου και της αξιολόγησης για την ενεργό συμμετοχή του/της 
μαθητή/τριας στο μάθημα (συντρέχουσα αξιολόγηση), με αναλογία σαράντα τοις εκατό (40%) και εξήντα τοις 
εκατό (60%) και αντίστοιχα.   

Γραπτό Προειδοποιημένο διαγώνισμα (40%) 

 Ένα προειδοποιημένο σαρανταπεντάλεπτο (45΄) διαγώνισμα. 

Συντρέχουσα αξιολόγηση (ενεργού συμμετοχής) (60%) 
Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς ελέγχου που δύναται να 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης:   

 Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο.   

 Κατ’ οίκον εργασία.   

 Μικρή γραπτή προειδοποιημένη άσκηση στην τάξη. Θα γίνεται εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο, όχι 
μεγαλύτερης διάρκειας των είκοσι λεπτών (20΄) 

 Ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) με ανάθεση και καθοδήγηση από τον διδάσκοντα 
καθηγητή.  

 Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και 
εθελοντική εργασία. 

* Για τις δημιουργικές εργασίες και τη γραπτή άσκηση στην τάξη για κάθε ένα από τα μαθήματα γίνεται 
συντονισμός των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τη διεύθυνση στο επίπεδο της κάθε παιδαγωγικής ομάδας, 
ώστε να μην υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση των μαθητών. 
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Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης της γραπτής βαθμολογίας 
τους (40%),  (δεύτερη ευκαιρία) με μια επιπλέον γραπτή εξέταση στο τέλος του Τετραμήνου. Ο βαθμός που 
προκύπτει από την εξέταση βελτίωσης της γραπτής βαθμολογίας είναι και ο τελικός αντίστοιχος βαθμός.  

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης  

Σε σχέση με τις μορφές αξιολόγησης για την ενεργό συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο μάθημα 

(συντρέχουσα αξιολόγηση - 60% της συνολικής βαθμολογίας) επισημαίνονται τα εξής:  

Συμμετοχή στην τάξη ή/ και στο εργαστήριο  

 Αξιολογείται η ενεργός συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η προσφορά του/της μαθητή/τριας σε καθημερινή 

βάση μέσα στην τάξη, όπως και οι δεξιότητες παρουσίασης των εργασιών τους, η συνεργατικότητα και η 

συμβολή τους στο εποικοδομητικό κλίμα εργασίας στην τάξη. Στα εργαστηριακά μαθήματα, καθορίζονται 

συγκεκριμένα κριτήρια ανά ειδικότητα και αφορούν στην αξιολόγηση της διαδικασίας, στον βαθμό 

ανταπόκρισης στις οδηγίες, στην ακρίβεια των μετρήσεων, στην ανάπτυξη διερευνητικής επιστημονικής 

στάσης, στην εφαρμογή των προϋποθέσεων ασφάλειας στην εργασία, στη συνεργατική στάση και στις 

δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.   

Κατ’ οίκον εργασία  

 Είναι θεμελιακό διδακτικό καθήκον, το οποίο, σύμφωνα με την εκπαιδευτική έρευνα, είναι θετικά 

συνδεδεμένο με τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/τριών.    

Αφορά ποιοτικές δραστηριότητες που δεν πρέπει να υπερφορτώνουν το πρόγραμμα του/της μαθητή/τριας 

εκτός τάξης. Τονίζεται ότι τόσο η κατ’ οίκον εργασία, όσο και οι καθημερινές ασκήσεις στην τάξη, θα 

αναφέρονται στους ήδη καθορισμένους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της κεντρικής γραπτής αξιολόγησης.   

Μία γραπτή προειδοποιημένη άσκηση στην τάξη, όχι μεγαλύτερης διάρκειας των είκοσι λεπτών (20΄). 

Οι γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις θα πρέπει να ορίζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους της 

συντρέχουσας αξιολόγησης του μαθητή/μαθήτριας και να επικεντρώνονται στους Δείκτες Επιτυχίας-

Επάρκειας. Θα γίνονται εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο.  

Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης (project)  

Προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού.  

Η δημιουργική εργασία μελέτης (project) θα παρακολουθείται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κατά το 

διάστημα εκπόνησής της. Η συνεργασία ειδικοτήτων για την ανάθεση διεπιστημονικών και διαθεματικών 

projects πρέπει να ενθαρρύνεται.  

Νοείται ότι, για τις δημιουργικές εργασίες μελέτης που ανατίθενται σε κάθε μαθητή/τρια, καθώς και για τις 

γραπτές ασκήσεις στην τάξη για κάθε ένα από τα μαθήματα, γίνεται συντονισμός των εκπαιδευτικών σε 

συνεργασία με τη διεύθυνση στο επίπεδο της κάθε παιδαγωγικής ομάδας, ώστε να μην υπάρχει υπερβολική 

επιβάρυνση των μαθητών/τριών.   

Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία  

Πρέπει να σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, αλλά να διεξάγονται εκτός αίθουσας διδασκαλίας.  

Αφορούν δραστηριότητες, οι οποίες επιτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Τετραμήνου: ιδιαίτερες επιδόσεις 

και δραστηριοποίηση μαθητών/τριών σε σχολικές δραστηριότητες, σε ενδοσχολικούς ή/και εξωσχολικούς 

διαγωνισμούς και εκδηλώσεις, ατομικές δημιουργικές εργασίες.   

 Κατά τη διάρκεια της περιόδου που διενεργούνται οι ενιαίες γραπτές αξιολογήσεις στα εξεταζόμενα 
μαθήματα δεν διεξάγονται μαθήματα. 

 Η Β΄ σειρά της ενιαίας γραπτής αξιολόγησης πραγματοποιείται ακριβώς μετά την περίοδο της Α΄ σειράς.  

 Στην περίοδο της Β΄ σειράς περιλαμβάνονται και οι εξετάσεις βελτίωσης της γραπτής βαθμολογίας για τα 
μη εξεταζόμενα μαθήματα. 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        21 Σεπτεμβρίου 2022 


