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ΘΕΜΑ: Η Αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών  από το σχολικό έτος 2021-

2022 και εφεξής 
 

Αγαπητοί/-ές Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 

Σας γνωστοποιώ τις αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου, 
Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, σύμφωνα με το 
άρθρο  86 του νόμου υπ’ αριθ. 4823/ΦΕΚ 136Α/3-08-2021: 
https://drive.google.com/file/d/12PIqxSs7BEnOMhlvI9jtg17UId41UX3U/view?usp=sharing 

 
 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και 
για την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα 
στοιχεία/κριτήρια: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, 
οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, 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 προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιο τητες, την κριτικη ́  
σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ., 
β) οι εργασίες που εκτελει ́ ο μαθητής στο πλαι σιο της καθημερινη ς μαθησιακη ς διαδικασι ας 
στο σχολει ο η  στο σπι τι, ατομικα ́  η  ομαδικα ́ , 
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, και οι διαθεματικές 
εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, 
 
δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση 
και υποβολη ́ /παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής 
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δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων 
εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μια (1) διδακτικη ́  ώρα και είναι: 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης 
ή 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως 
προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες 
απο ́  μια ωριαία γραπτη ́  δοκιμασία κατα ́  τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικου ́  
προγράμματος και περισσότερες απο ́  τρεις (3) κατα ́  τη διάρκεια του 
εβδομαδιαίου διδακτικου ́  προγράμματος. 

Επισήμανσεις όσον αφορά τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης: 

 Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ των περ. α’ και β’, αντίστοιχα, της 
παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία 
αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να 
επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της 
αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην 
περ. δ’ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. 

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και 
περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού 
προγράμματος. 

 Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, 
φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 
 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 
 Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιου νται με η  χωρι ς προειδοποι ηση των 

μαθητω ν με τη μορφη ́  συντο μων, ποικι λων και κατα λληλων γραπτω ν ερωτη σεων. Ο 
αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασίων που πραγματοποιούνται σε 
κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος. 
 

Ας προσέξουμε και τα ακόλουθα σημεία: 

 Αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία/κριτήρια αξιολόγησης ο προφορικός 
βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων 
στοιχείων. 

 Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, 
δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν 
διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών. 

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και 
για την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα 
στοιχεία/κριτήρια: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, 
οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, 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 
φαινομε νων, τις δεξιο τητες επι λυσης προβλη ματος, τις επικοινωνιακε ς δεξιο τητες, την κριτικη ́  
σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ., 

β) οι εργασίες που εκτελει ́ ο μαθητη ς στο πλαι σιο της καθημερινη ς μαθησιακη ς διαδικασι ας 
στο σχολει ο η  στο σπι τι, ατομικα  η  ομαδικά, 

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, και οι διαθεματικές 
εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, 

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση 
και υποβολη ́ /παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής 
δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων 
εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μια (1) διδακτικη ́  ωχρά και είναι: 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης 
ή 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως 
προηγούμενο μάθημα.  

Επισημάνσεις όσον αφορά τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης 

 Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων 
δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του 
πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με 
εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται τετραμηνιαία 
δοκιμασία αξιολόγησης. Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η 
τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο 
τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι 
διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράμηνο να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της 
τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών 
που προβλέπονται στην περ. γ’ του πρώτου εδαφίου 

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και 
περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού 
προγράμματος. 

 Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, 
φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Οι ολιγο λεπτες δοκιμασι ες 
πραγματοποιου νται με η  χωρι ς προειδοποι ηση των μαθητω ν με τη μορφη ́  συντο μων, ποικι λων 
και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων 
δοκιμασίων που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του 
διδάσκοντος. 

 
Ας προσέξουμε και τα ακόλουθα σημεία: 

 Αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία (βλ. παραπάνω παραγράφους α-ε) ο 
προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των 
υπαρχόντων στοιχείων. 

 Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, 
δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν 
διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών. 



Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και 
για την προφορική βαθμολογία των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα 
στοιχεία/κριτήρια: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, 
οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία 
του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την 
οποία ο εκπαιδευτικός σχηματι ζει εικο να για τις γνω σεις, την κατανο ηση εννοιω ν και 
φαινομε νων, τις δεξιο τητες επι λυσης προβλη ματος, τις επικοινωνιακε ς δεξιο τητες, την κριτικη ́  
σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ., 
β) οι εργασίες που εκτελει ́ ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακη ς διαδικασι ας 
στο σχολει ο η  στο σπι τι, ατομικα ́  η  ομαδικα ́ , 
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, και οι διαθεματικές 
εργασίες, ατομικε ς η  ομαδικε ς, 
 
δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση 
και υποβολη ́ /παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής 
δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων 
εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης), 

 Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μια (1) διδακτικη ́  ωχρά και είναι: 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης 
ή 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως 
προηγούμενο μάθημα.  

 
Επισήμανσεις όσον αφορά τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης: 

 Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του Α’ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά 
μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Αν υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η 
εν λόγω υποχρεωτική τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης που αφορά στα γραπτώς 
εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β’ τετράμηνο. 

 Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα», όπως ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 117, εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού, «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική 
Αγωγή», διενεργείται υποχρεωτικά σε κάθε τετράμηνο, από μία γραπτή ή 
προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός 
αυτών, όπως αναλυτικά και ανά μάθημα καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3 του 
άρθρου 121. 

 Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και 
περισσότερες από τρεις κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού 
προγράμματος. 

 Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, 
φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 
 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 
 Οι ολιγόλεπτες δοκιμασι ες πραγματοποιου νται με η  χωρι ς προειδοποι ηση των 

μαθητω ν με τη μορφη ́  συντο μων, ποικι λων και κατα λληλων γραπτω ν ερωτη σεων. Ο 



αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασίων που πραγματοποιούνται σε 
κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος. 
 

Ας προσέξουμε και τα ακόλουθα σημεία: 

 Αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία/κριτήρια αξιολόγησης ο προφορικός 
βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων 
στοιχείων. 

 Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, 
δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν 
διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών. 

Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4610/2019, περί της αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και των μαθητευόμενων του 
«Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», τροποποιείται, ώστε κατά την 
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών οι εκπαιδευτικοί να συνεκτιμούν και τις 
τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, και το άρθρο 121 διαμορφώνεται ως εξής: 

 
Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 

 Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα 
μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 117 
έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις 
προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός 
συνεκτιμά: 

α) τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα, 
γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο, 
δ) την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες και τις 
τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης του άρθρου 120, 
ε) τις προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και 
στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός 
τηρείται. 

 Αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο Π.Β.Τ. διαμορφώνεται από τη 
συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. 

 Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στις ενδιάμεσες γραπτές, 
πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, τα θέματα 
διατυπώνονται με τρόπο, ώστε να μπορούν να απαντηθούν στον χρόνο που οι 
μαθητές έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελεγχθούν παράμετροι, όπως: 

α) η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών, 
β) η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων, 
γ) η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης, 
δ) η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των 
θεωρητικών γνώσεων, 
ε) η αξιολόγηση δεδομένων, 
στ) η συνδυαστική σκέψη και 
ζ) η ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που απέκτησαν, κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων, για τη διεξαγωγή ή την 
παραγωγή συμπερασμάτων. 
 

 Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής 
δοκιμασίας είναι δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί 



να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης 
απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και 
διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχονται κατά κύριο 
λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής 
ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των 
μαθητών. 

 
 Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη 

διάρκεια των τετραμήνων, εκτός των ενδιάμεσων προφορικών και πρακτικών 
δοκιμασιών και των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας, διενεργούνται 
και τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των οποίων 
αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των 
μαθητών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι 
τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή γραπτών 
ωριαίων δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα, ατομικών ή ομαδικών συνθετικών ή 
διαθεματικών δημιουργικών εργασιών ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των 
σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης. Κατά τη διάρκεια του 
ημερησίου διδακτικού προγράμματος δεν επιτρέπεται να διεξάγονται 
περισσότερες από μία (1) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης για το ίδιο 
Τμήμα και κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος δεν 
επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από τρεις (3) αντίστοιχες δοκιμασίες. 
 

 
Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
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