
  
                                          

 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                                        

 
Nα διατθρθκεί μζχρι 
Βακμόσ αςφαλείασ 
 
 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ 
Να διατθρθκεί μζχρι 
Βακμόσ αςφαλείασ 
 

Μαροφςι,           2 - 12 -2011 
Αρικ. Πρωτ.       Φ.7Α/709 / 138775 /Γ1 
            
Βακμόσ  Προτερ.                  
 

ΠΡΟ : 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. 
                  τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 
             2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ & 
                  Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ 
                  (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.) 
             3. χολικοφσ υμβοφλουσ Δθμ. Εκπ/ςθσ     
                  (μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε.& Δ.Ε.) 
             4. Δ/νςεισ Π.Ε.  τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) 
             5. Δθμοτικά χολεία με ΕΑΕΠ     
                  (μζςω Δ/νςεων Π.Ε.) 
 

Θζμα : Αξιολόγηςη των μαθητών ςτα νζα διδακτικά αντικείμενα ςτα ςχολεία με Ενιαίο 
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) 

ασ ενθμερϊνουμε ότι, ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν ςτα νζα διδακτικά αντικείμενα 
(Σ.Π.Ε., Αγγλικά ςτθν Αϋ και Βϋ τάξθ και Θεατρικι Αγωγι) μόνο ςτα 800 ςχολεία με Ενιαίο 
Αναμορφωμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), που ορίςτηκαν με τη με αρ. πρωτ. Φ.3/609/ 
60745 /Γ1/28-5 -  2010 Τ.Α (ΦΕΚ 804Β/9-6-2010), κατά το ςχολικό ζτοσ 2011-2012, οι μαθητζσ θα 
αξιολογοφνται ςτα εν λόγω διδακτικά αντικείμενα, όπωσ και ςτα υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα του 
Α.Π.. 
φμφωνα με τθ με αρ. πρωτ. 21072α/Γ2 (ΦΕΚ 303Β/13-3-2001) Τ.Α., βαςικόσ ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ 
του μακθτι είναι θ ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ο εντοπιςμόσ των 
μακθςιακϊν ελλείψεων, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ προςφερόμενθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, κατά δε 
τθν αξιολόγθςθ λαμβάνονται υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ο ατομικόσ τρόποσ και ρυκμόσ 
μάκθςθσ των μακθτϊν. Για τισ μικρζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου, παρζχεται θ δυνατότθτα 
περιγραφικισ αξιολόγθςθσ των επιδόςεων των μακθτϊν με ςαφινεια και πλθρότθτα, ϊςτε να 
κατανοοφνται οι αδυναμίεσ και οι ελλείψεισ τουσ, αλλά και ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ προςπάκειασ, τθσ 
ςυμμετοχισ και τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ, από τουσ ίδιουσ, αλλά και από τουσ γονείσ τουσ. Οι 
μακθτζσ με αναπθρίεσ (Α.Μ.Ε.Α) αξιολογοφνται, δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ δυνατότθτεσ που 
αναπτφςςουν και αξιοποιοφν ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι.  
ασ επιςθμαίνουμε ότι, για τουσ  μακθτζσ που προζρχονται από ςχολεία που ζχουν ςυγχωνευκεί, 
ιςχφουν όςα περιγράφονται  ςτθ με αρ. πρωτ. Φ.7Α/601 / 118098 /Γ1/13 -10 - 2011 εγκφκλιο του Τπ. 
Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ. 
Ωσ εκ τοφτου, παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των Δ/νςεων Π.Ε. τθσ χϊρασ όπωσ ενθμερϊςουν άμεςα 
τισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτάσ τουσ, οι οποίεσ λειτουργοφν με ΕΑΕΠ, προκειμζνου να λάβουν 
ενυπόγραφα γνϊςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί. 
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Εςωτερικι Διανομι:                                                                                        ΚΩΣΑ  ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ 
Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε. 
Σμιμα Γϋ   

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ Π.Ε. 
 ΣΜΗΜΑ Γϋ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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    Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρ. Παπανδρζου 37 
    Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι 
    Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr 
    e-mail: spudonpe@minedu.gov.gr  

  Πλθροφορίεσ:   . Λαπατά 
    Σθλζφωνο: 210- 344 2247 

 

 

 

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
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