
Τρίμηνη Αξιολόγηση των μαθητών/τριών
Κάθε δέκα περίπου εβδομάδες  το εκπαιδευτικό  προσωπικό δίνει  στους  γονείς  ή στους 
ενήλικους μαθητές την τρίµηνη – συνολική αξιολόγηση µε βαθµολογία και κατάλληλο 
σχολιασµό. 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς δίδεται στους γονείς / κηδεμόνες συνολική αξιολόγηση µε 
report, συγκεκριμένους βαθµούς των τεστ και έντυπο αξιολόγησης µε την περιγραφή της 
χρήσης της γλώσσας για κάθε επίπεδο/τάξη. 

Με  αυτόν  τον  τρόπο  δίνεται  η  δυνατότητα  στους  μαθητές/τριες  να  αναπτύξουν  τη 
δυναµική τους και να συνειδητοποιήσουν τους τρόπους που μπορούν να μάθουν καλύτερα 
και γρηγορότερα τις ξένες γλώσσες. 

Ημερομηνίες για την τρίµηνη αξιολόγηση για το 201…- 201…:

1   _____________________ Ώρα: __________
     Reports – Βαθμολογία  Α’ τριμήνου

2  _____________________ Ώρα: __________
     Reports – Βαθμολογία  Β’ τριμήνου

3   _____________________ Ώρα: __________
Reports – Βεβαιώσεις παρακολούθησης – Βραβεία 

4 _____________________ Ώρα: __________
Απονομή Πιστοποιητικών

Υ.Γ.: Σχετική υπενθύμιση θα γίνει μια εβδομάδα πριν από κάθε  ημερομηνία.

Καινοτόμες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη σύγχρονη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 
Σας ενημερώνουνε ότι οι μαθητές/τριες του σχολείου µας 
α) ακολουθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη σύγχρονη εκμάθηση της 

αγγλικής  γλώσσας  π.χ.  διαδραστικό  μάθημα  με  i-ebook,  επαναληπτικά  tests μέσω 
συστήματος  αυτόματης  απάντησης  μαθητών [students’  response system],  θεατρικό 
παιχνίδι, οργάνωση debates, panel discussions κ.λπ.

β) γράφουν επαναληπτικά tests στο λεξιλόγιο και στη γραµµατική κάθε δύο εβδομάδες 
για συνεχή αξιολόγηση αλλά και για εµπέδωση και ανακύκλωση των γνώσεων. 

γ)   εκτός από την καθορισμένη ύλη που καλύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουν 
τη  δυνατότητα  να  εκτεθούν  σε  έξτρα  διαφορετικά  υλικά  ή  να  εκτελέσουν 
δραστηριότητες ανάλογα με οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας και πρέπει να συζητηθεί 
μέσα στην τάξη. Π.χ. μπορεί να κατεβάσει η καθηγήτρια υλικό από το Ίντερνετ για το 
Buy Nothing Day, για να συζητηθεί μέσα στην τάξη ή να ζητηθεί από τα παιδιά να 
γράψουν μηνύματα υποστήριξης στα Αγγλικά, τα οποία θα σταλούν στα παιδιά μας 
χώρας που επλήγη από μια φυσική καταστροφή π.χ. σεισμό ή τσουνάμι. 

Σελίδα 1 από 1


