Προεδρικό ∆ιάταγµα 8/1995
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Άρθρο 1
Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης
1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο
συστηµατικό και αντικειµενικό, το αποτέλεσµα ορισµένης δραστηριότητας σε σχέση µε τους
στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των µέσων και µεθόδων που
χρησιµοποιούνται για την επίτευξη τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η
συστηµατική διαδικασία ελέγχου του βαθµού επίτευξης των επιδιωκόµενων από το
εκπαιδευτικό σύστηµα σκοπών και ειδικών στόχων. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να γίνει σε
ατοµικό επίπεδο, σε επίπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής µονάδας, σε περιφερειακό και σε
εθνικό επίπεδο, µε µέσα και µεθόδους κατάλληλα σε κάθε περίπτωση.
2. Αξιολόγηση του µαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, µε βάση την οποία
παρακολουθείται η πορεία της µάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσµατά της
και εκτιµώνται, παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία σχετίζονται µε το έργο του
σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής-µαθησιακής
διαδικασίας, η οποία αρχίζει µε τον καθορισµό των στόχων και ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο
της επίτευξης τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της
γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής ενηµέρωση εκπαιδευτών και
εκπαιδευόµενων για το αποτέλεσµα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα
καλύτερα δυνατά µαθησιακά αποτελέσµατα.
3. Η αξιολόγηση, ως εξατοµικευµένη εκτίµηση της επίδοσης του µαθητή, δεν είναι
αυτοσκοπός και σε καµία περίπτωση δεν προσλαµβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή
επιλεκτικό για το µαθητή του ∆ηµοτικού Σχολείου. Αυτή δεν αναφέρεται µόνο στην επίδοση
του στα διάφορα µαθήµατα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια
που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δηµιουργικότητά
του, η συνεργασία του µε άλλα άτοµα και ο σεβασµός των κανόνων λειτουργίας του
σχολείου.

Άρθρο 2
∆ιαδικασία Αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση του µαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο ∆ηµοτικό Σχολείο
γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:
α. Στην καθηµερινή προφορική εξέταση και την όλη συµµετοχή του µαθητή στη διδακτική
µαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες.
β. Στα αποτελέσµατα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης, που αποτελούν οργανικό
στοιχείο του σχολικού προγράµµατος και περιλαµβάνονται στο διδακτικό υλικό. Στα
κριτήρια που απευθύνονται στους µαθητές των δύο ανώτερων τάξεων µπορούν να
προστίθενται συνθετότερης µορφής ερωτήµατα, τα οποία είναι δυνατόν να αναφέρονται σε
περισσότερες της µιας γενικές ενότητες.
γ. Στα αποτελέσµατα των εργασιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο µαθητής στο σχολείο ή στο
σπίτι.
2. Εκτός από τα ενσωµατωµένα στο διδακτικό υλικό κριτήρια αξιολόγησης µπορούν να
εκπονούνται πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί
απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια αυτά εντάσσονται στη φυσική ροή της
διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας, περιέχουν ερωτήσεις ποικίλου τύπου και οφείλουν να
καλύπτουν, όπως και τα προηγούµενα, ευρύτερο φάσµα διδακτικών στόχων και όχι µόνο
στην αποµνηµόνευση γνώσεων.

3. Κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα, για ερευνητικούς λόγους ή για την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας του σχολικού έργου σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή για άλλους
παιδαγωγικούς λόγους, είναι δυνατό να πραγµατοποιούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
και άλλα επιστηµονικά όργανα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εξεταστικές δοκιµασίες µε βάση ειδικά
µελετηµένα κριτήρια. Τα τελικά αποτελέσµατα των δοκιµασιών αυτών σε εθνικό, τοπικό ή
και σχολικό επίπεδο, ανάλογα µε το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, γνωστοποιούνται στην
αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στους Σχολικούς
Συµβούλους, στις ∆ιευθύνσεις και στα Γραφεία ΕκπΙσης, καθώς και στα σχολεία των
περιφερειών στις οποίες έγιναν οι δοκιµασίες, χωρίς να αναφέρονται σ' αυτά οι ατοµικές
επιδόσεις των µαθητών κάθε σχολείου.
4. Κατά τη διάρκεια του α' τριµήνου, κάθε µαθητής των δύο ανώτερων τάξεων του
∆ηµοτικού Σχολείου αναλαµβάνει την εκπόνηση µίας τουλάχιστον συνθετικής δηµιουργικής
εργασίας σε αντικείµενο της επιλογής του µε την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι εργασίες,
των οποίων τα θέµατα καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, κατατίθενται τον τελευταίο µήνα
λειτουργίας του σχολείου και παρουσιάζονται από τους µαθητές στην τάξη ή στα πλαίσια
εκδηλώσεων της τάξης ή του σχολείου. Θέµατα δηµιουργικών εργασιών µπορούν να
αντλούνται όχι µόνο από τα καθηµερινά µαθήµατα αλλά και από τη σχολική και κοινωνική
ζωή. Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη αυθεντικής και δηµιουργικής ικανότητας και της κριτικής
σκέψης του µαθητή, η καλλιέργεια του πνεύµατος της αναζήτησης και της έρευνας, η
προώθηση των ειδικών κλίσεων και ενδιαφερόντων του µαθητή και ο εθισµός του στη
συστηµατική και υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές δηµιουργικές εργασίες µπορούν να
αναλαµβάνουν και µικρές οµάδες µαθητών , ώστε να καλλιεργείται το πνεύµα συνεργασίας
και να αναπτύσσεται συνολική προσπάθεια. Οι εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις
δυνατότητες των µαθητών και στα διαθέσιµα σ' αυτούς µέσα, ώστε να µπορούν να γίνουν
από τους ίδιους µε την καθοδήγηση του διδάσκοντος και χωρίς πρόσθετη ειδική βοήθεια.
'0ποια βοήθεια απαιτείται παρέχεται από το διδάσκοντα µέσα στο ωράριο απασχόλησής του
στο σχολείο.
5. Μαθητές µε ειδικές ανάγκες δεν αξιολογούνται και δεν βαθµολογούνται σε όσα µαθήµατα
έχουν αντικειµενική δυσκολία παρακολούθησης και εξέτασης. Συµµετέχουν όµως στη
διαδικασία αυτών ως το σηµείο που αυτοί µπορούν.
6. Η αξιολόγηση των µαθητών των ειδικών τάξεων γίνεται από το δάσκαλο της κανονικής
τάξης σε συνεργασία µε το δάσκαλο της ειδικής τάξης.
7.Μαθητές κανονικών δηµοτικών σχολείων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες
πιστοποιούνται από διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας, (Νόµος 1566/85
άρθρο 33) ή κινητής ιατροπαιδαγωγικής διαγνωστικής οµάδας (Π.∆. 472/83), αξιολογούνται
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά για τους µαθητές της κατηγορίας αυτής.

Άρθρο 3
Περιγραφική Αξιολόγηση
1. Καθιερώνεται ο θεσµός της περιγραφικής αξιολόγησης των µαθητών όλων των τάξεων
του ∆ηµοτικού Σχολείου, η οποία περιλαµβάνει θέµατα που σχετίζονται µε την ευρύτερη
έννοια του όρου, καθώς και τις δραστηριότητες του µαθητή στα πλαίσια του σχολείου. Η
περιγραφική αξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πληροφορούν
λεπτοµερέστερα τόσο το µαθητή όσο και τους γονείς του για τα αποτελέσµατα των
προσπαθειών του στο σχολείο, για τις δυνατότητες και τις κλίσεις του, καθώς και για
ενδεχόµενες ελλείψεις ή αδυναµίες σε ορισµένους τοµείς.
2. Από το δάσκαλο της τάξης τηρείται Παιδαγωγικό Ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται
αναλυτικότερα τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης των µαθητών σύµφωνα µε τις
οδηγίες που θα δοθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το Παιδαγωγικό Ηµερολόγιο
προορίζεται για εσωσχολική χρήση και αποτελεί πηγή ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών που

έχουν σχέση µε την αντίστοιχη τάξη, του ∆/ντή του Σχολείου, του Σχολικού Συµβούλου, του
ίδιου του µαθητή και των γονέων του.

Άρθρο 4
Κλίµακα βαθµολογίας
1. Στις τάξεις Α' και Β' γίνεται µόνο περιγραφική αξιολόγηση. Στο βιβλίο Μητρώου και
Προόδου δεν καταχωρίζεται καµία βαθµολογία. Οι στήλες για τις τάξεις αυτές στο
παραπάνω βιβλίο παραµένουν κενές και συµπληρώνονται στο τέλος του διδακτικού έτους µε
την ένδειξη "προάγεται" ή "επαναλαµβάνει την τάξη".
2. Στις τάξεις Γ' και ∆' εκτός από την Περιγραφική αξιολόγηση χρησιµοποιείται κλίµακα
βαθµολογίας που έχει ως εξής: Άριστα (Α), Πολύ Καλά (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν Καλά (∆). Με
το "Σχεδόν Καλά (∆)" βαθµολογούνται όσοι εµφανίζουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες. Για
τους µαθητές αυτούς καθώς και για τους µαθητές των τάξεων Α' και Β' που συναντούν
ανάλογες δυσκολίες, εφαρµόζονται προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου η βαθµολογία καταχωρίζεται µε τα
σύµβολα των λεκτικών χαρακτηρισµών δηλαδή µε τα κεφαλαία γράµµατα Α΄, ή Β΄ ή Γ΄ ή ∆΄.
Η διαδικασία αυτή τηρείται και µε τους ελέγχους προόδου των µαθητών. Κατά την έκδοση
των αποτελεσµάτων στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου αναγράφεται η λέξη "προάγεται"
χωρίς βαθµολογική ένδειξη.
3. Στις τάξεις Ε' και ΣΤ' εκτός από την περιγραφική αξιολόγηση χρησιµοποιείται κλίµακα
βαθµολογίας που είναι λεκτική και αριθµητική και έχει ως εξής: Άριστα (9-10), Πολύ Καλά
(7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν Καλά (1-4). Στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου η βαθµολογία
καταχωρίζεται µε αριθµητικό σύµβολο. Με "Σχεδόν Καλά" βαθµολογούνται όσοι
εµφανίζουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες. Για τους µαθητές αυτούς εφαρµόζονται
προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Αν κατά την
εξαγωγή του Μέσου Όρου της ετήσιας επίδοσης του µαθητή κατά µάθηµα όσο και του
Γενικού Μέσου Όρου όλων των µαθηµάτων προκύπτει κλάσµα ίσο ή µεγαλύτερο από το
µισό της ακέραιας µονάδας, τότε αυτό λογίζεται ως ακέραια µονάδα και προστίθεται στο
ακέραιο µέρος του Μέσου Όρου. Το κλασµατικό αυτό υπόλοιπο παραλείπεται αν είναι
µικρότερο από το µισό ακέραιας µονάδας.

Άρθρο 5
Παιδαγωγικές συσκέψεις -Ενηµέρωση γονέων -Έλεγχος Προόδου
1. Η πρόοδος των µαθητών , καθώς και οι δυσκολίες µάθησης που αυτοί παρουσιάζουν,
αποτελούν αντικείµενα συχνών συστηµατικών συζητήσεων του συλλόγου διδασκόντων .
Σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αλληλοενηµέρωση των
εκπαιδευτικών για ζητήµατα αξιολόγησης, καθώς και η λήψη µέτρων για την πρόληψη της
σχολική αποτυχίας.
2. Με τη λήξη κάθε τριµήνου πραγµατοποιούνται παιδαγωγικές συσκέψεις, στις οποίες
µετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό, και έχουν ως θέµα την εκτίµηση της προόδου των
µαθητών σε επίπεδο τάξης και σχολείου.
3. Η ενηµέρωση των γονέων γίνεται µε ευθύνη του δασκάλου της τάξης. Η συνεργασία µε
τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να
κατανοήσει καλύτερα τον µαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο
γνωστοποιεί στους γονείς τη ηµέρα και ώρα που κάθε δάσκαλος δέχεται σε συνεργασία µε
τους γονείς των µαθητών.
4. Ο δάσκαλος της τάξης, σε συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου καλεί κάθε τρίµηνο
τους γονείς των µαθητών της τάξης του για να τους ενηµερώσει για την πρόοδο τους. Η
ενηµέρωση γίνεται οµαδικά, όταν πρόκειται για γενικά εκπαιδευτικά θέµατα και προσωπικά,
όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν συγκεκριµένο µαθητή.

5. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέµατα αξιολόγησης των µαθητών,
καθώς και οι συναντήσεις µε τους γονείς, εντάσσονται στον ετήσιο και τριµηνιαίο
προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό
Σύµβουλο. Στις συναντήσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει και ο Σχολικός Σύµβουλος.
6. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου πραγµατοποιείται η προβλεπόµενη
από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου συνάντηση και δίνεται στους γονείς ή κηδεµόνες
των µαθητών "έλεγχος προόδου", ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε υπουργική απόφαση.
Στην Α' τάξη πρώτος έλεγχος προόδου δίνεται στο τέλος του δεύτερου τριµήνου.

Άρθρο 6
'Εναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την ίδια ηµεροµηνία καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 ,2,3 και 4 του
Π.∆. 462/91 (ΦΕΚ 171τΑ).

