ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Ι. Είδη και περιεχόμενο διαγωνισμάτων
Τα διαγωνίσματα για τον μαθητή της Γ΄ τάξης μπορεί να είναι:
•
•
•

Ολιγόλεπτα, στο μάθημα της ημέρας.
Διάρκειας μίας διδακτικής περιόδου στο μάθημα της ημέρας.
Διάρκειας μιας ή δύο διδακτικών περιόδων (ανάλογα με τις οδηγίες του Υ.Π.Π.Α.Ν.) σε
ενότητα, κοινά ή όχι (προειδοποιημένα).

Για τον μαθητή της Α΄ και Β’ τάξης ισχύουν από φέτος αλλαγές (βλέπε σελίδα 16)
Οι μαθητές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα μαθήματα της ημέρας.
Οι γονείς με δήλωσή τους μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω προσωπικού κωδικού,
στις ημερομηνίες διεξαγωγής δηλωμένων διαγωνισμάτων.
ΙΙ. Απουσία από το διαγώνισμα
Απουσία από το διαγώνισμα δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει δικαιολογητικό από γιατρό ή τον
κηδεμόνα (για πάρα πολύ σοβαρό οικογενειακό λόγο). Μαθητής, που απουσιάζει από το διαγώνισμα,
εξετάζεται με την πρώτη ευκαιρία, κατά την κρίση του καθηγητή.
Μαθητής, που αρνείται αδικαιολόγητα να λάβει μέρος σε διαγώνισμα ή βρίσκεται στο
Σχολείο και δεν προσέρχεται στην τάξη κατά την ώρα του διαγωνίσματος, βαθμολογείται
με μονάδα (1) .
Μαθητής που τελειώνει το διαγώνισμα, παραμένει στην τάξη μέχρι τη λήξη της διδακτικής
περιόδου. Νοείται ότι αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των τελικών γραπτών εξετάσεων ή των
ανεξετάσεων.
ΙΙΙ. Δολίευση
Μαθητής, που αποδεδειγμένα συλλαμβάνεται να αντιγράφει κατά τη διάρκεια διαγωνίσματος ή
γενικά παρουσιάζει ή αποπειράται να παρουσιάσει ως δική του την εργασία συμμαθητή του ή μέρος
της, διαπράττει σοβαρό παράπτωμα, το οποίο αντιμετωπίζεται με:
(α) Παιδαγωγικό Διάλογο/Παρατήρηση/Επίπληξη ή/και
(β) Εκτέλεση Κοινοφελούς Σχολικής Εργασίας/Αποβολή δύο ημερών.
Όπου είναι δυνατό, τα σχετικά τεκμήρια επισυνάπτονται στο γραπτό του δοκίμιο και ο διδάσκων ή ο
επιτηρητής καθηγητής αναγράφει απαραίτητα σχετική παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο του μαθητή.
Μαθητής που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα (1).
Παιδαγωγικά μέτρα λαμβάνονται και για τους μαθητές, που συνεννοούνται προφορικά ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την ώρα της εξέτασης.
ΙV. Βαθμός διαγωνίσματος – Προφορική βαθμολογία τετραμήνου
Ο βαθμός του διαγωνίσματος δεν είναι ο βαθμός του τετραμήνου.
Για τον μαθητή της Γ΄ Λυκείου, στην αξιολόγηση για τον βαθμό του τετραμήνου λαμβάνεται
υπόψη, πέραν από το/τα διαγώνισμα/τα, η όλη προσπάθεια του μαθητή κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων, η προφορική επίδοση, η συμμετοχή στη διεξαγωγή του μαθήματος ή στη λύση των
ασκήσεων μέσα στην τάξη, η συνέπεια στην έγκαιρη ετοιμασία της εργασίας που δίνεται για το σπίτι
και γενικά το ενδιαφέρον του μαθητή για το μάθημα. Μεγάλη σημασία αποδίδεται στην ευσυνείδητη
προσπάθεια και συνεργασία του μαθητή σε όλα τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του
μαθήματος.

Για τον μαθητή της Α΄και Β΄ Λυκείου ισχύουν από φέτος μεγάλες αλλαγές.
− Ο βαθμός κάθε τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι το άθροισμα της προφορικής
και της Ενιαίας γραπτής αξιολόγησης
(α) Προφορική Αξιολόγηση: το άθροισμα της αξιολόγησης για την ενεργό συμμετοχή
του/της μαθητή/τριας στο μάθημα (60%)
I. Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη/εργαστήριο
II. Κατ’ οίκον εργασία
III. Γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις
IV. Ατομική ή ομαδική μελέτη-project
V. Δραστηριότητες διάκρισης, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα ή/και
εθελοντική εργασία.
(β) Ενιαία Γραπτή αξιολόγηση (40%):
I.
Ένα κεντρικό ενενηντάλεπτο (90΄) δοκίμιο αξιολόγησης (για το μάθημα των Νέων
Ελληνικών και τα μαθήματα ξένων γλωσσών η διάρκεια του δοκιμίου θα είναι εκατόν
τριάντα πέντε (135΄) λεπτά)
−

Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, ο βαθμός κάθε τετραμήνου είναι το άθροισμα της
προφορικής επίδοσης (60%) και της γραπτής αξιολόγησης (40%).
(α) Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που αφορά στις εναλλακτικές μορφές
αξιολόγησης και αξιολογείται ως ακολούθως:
I.
II.
III.
IV.
V.

Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη/εργαστήριο
Κατ’ οίκον εργασία
Μικρή Γραπτή προειδοποιημένη άσκηση
Ατομική ή ομαδική μελέτη-project
Δραστηριότητες διάκρισης, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα ή/και
εθελοντική εργασία

(β) Η γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει ένα μόνο προειδοποιημένο σαρανταπεντάλεπτο
(45’) γραπτό διαγώνισμα ανά τετράμηνο
Στα μη εξεταζόμενα μαθήματα, ο μαθητής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για βελτίωση
της βαθμολογίας του (δεύτερη ευκαιρία) με μια επιπλέον γραπτή εξέταση στο τέλος του
τετράμηνου. Ο βαθμός που προκύπτει από την εξέταση βελτίωσης βαθμολογίας είναι και ο
τελικός βαθμός της γραπτής αξιολόγησης.
V. Επιστροφή διαγωνισμάτων - Υπογραφή από τους γονείς
Τα διορθωμένα γραπτά διαγωνίσματα παραδίδονται το συντομότερο δυνατό στους μαθητές, οι οποίοι
οφείλουν να τα προσκομίσουν στους γονείς/κηδεμόνες τους για ενημέρωση. Ο γονιός/κηδεμόνας
του μαθητή πρέπει απαραίτητα να υπογράφει πάνω στο γραπτό, ως απόδειξη ότι έχει λάβει γνώση.
Τα γραπτά επιστρέφονται στον αρμόδιο καθηγητή το επόμενο μάθημα μετά την παράδοσή τους στους
μαθητές.
Η πλαστογράφηση υπογραφής του γονιού/κηδεμόνα συνιστά σοβαρό παράπτωμα και
επιφέρει επιβολή παιδαγωγικών μέτρων. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Α.Ν., σε
περίπτωση απώλειας γραπτής δοκιμασίας ή άρνησης ή αμέλειας εκ μέρους του μαθητή να
την παραδώσει εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ο διδάσκων καθηγητής δεν παραδίδει άλλη
γραπτή δοκιμασία παρά μόνο ενημερώνει τον μαθητή για τον βαθμό του. Οι γονείς μπορούν
να δουν το γραπτό στο Σχολείο, αν το επιθυμούν.
VI. Αναβαθμολόγηση Εξεταστικών Δοκιμίων Προαγωγικών Εξετάσεων
Μετά την ολοκλήρωση των προαγωγικών εξετάσεων ο μαθητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την
αναβαθμολόγηση του γραπτού του, η οποία γίνεται από το Υ.Π.Π.Α.Ν. (από τους επιθεωρητές). Για
τον σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθύνεται στη Διεύθυνση του Σχολείου, καταβάλλοντας το σχετικό
τέλος, που ορίζεται από το Υπουργείο. Η υποβολή των γραπτών δοκιμίων στο Υπουργείο για
αναβαθμολόγηση γίνεται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων κάθε εξεταστικής περιόδου. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν γίνεται
αναβαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμίων των Παγκύπριων εξετάσεων.

