Σχολική Χρονιά 2019-2020
20 Ιανουαρίου 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 :
Αξιολόγηση Μαθητή/Μαθήτριας– ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Αγαπητές οικογένειες,
Μια από τις βασικές πολιτικές που προωθεί συστηματικά το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών. Από τη φετινή σχολική χρονιά
εφαρμόζεται μια νέα διαδικασία καταγραφής της προόδου σε συγκεκριμένο έντυπο για κάθε παιδί (Σχολική
Έκθεση Προόδου – Σ.Ε.Π.) με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αφορούν: α) τη γενική παρουσία του
παιδιού στο σχολείο και β) την επίδοση στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά.
Η Σ.Ε.Π. συμπληρώνεται για κάθε παιδί, που φοιτά από την προδημοτική μέχρι και τη Στ΄ τάξη του
δημοτικού σχολείου, δύο φορές τον χρόνο, στο τέλος του πρώτου τετραμήνου (μέσα Ιανουαρίου) και προς το
τέλος του δεύτερου τετραμήνου (αρχές Ιουνίου) και αρχειοθετείται στο σχολείο. Οι γονείς των παιδιών θα
ενημερωθούν, μόνο προφορικά, σχετικά με την πρόοδο του παιδιού τους στη βάση και του περιεχομένου
της Σ.Ε.Π. Η ενημέρωση αυτή θα έχει περιγραφική μορφή. Δεύτερη ενημέρωση θα γίνει τον Ιούνιο.
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε οικογένεια θα λάβει πρόσκληση ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ για συνάντηση
γονέων με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων για κάθε παιδί ξεχωριστά. Οι συναντήσεις θα
είναι ολιγόλεπτες, θα πραγματοποιηθούν σε πρωινό χρόνο και αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα
Φεβρουαρίου. Παρακαλούμε όλες τις οικογένειες να ανταποκριθούν στην πρόσκληση για την ενημέρωση.
Οι συναντήσεις θα είναι εστιασμένες στην πρόοδο του παιδιού με βάση και το περιεχόμενο της Σχολικής
Έκθεσης Προόδου.
Εννοείται ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το σχολείο, οι οικογένειες θα συνεχίσουν να έχουν την
ευχέρεια επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του σχολείου για κάθε σημαντικό θέμα που
αφορά τα παιδιά. Απευθύνουμε παράκληση να αξιοποιήσουμε τις συναντήσεις για ενημέρωση σε σχέση με
την πρόοδο των παιδιών. Η ενημέρωση αυτή την περίοδο, συμπίπτει με την ολοκλήρωση του πρώτου
τετραμήνου και οι συναντήσεις θα μας δώσουν την ευκαιρία να αξιολογήσουμε και συζητήσουμε την πορεία
κάθε παιδιού για να λάβουμε αποφάσεις για την υποστήριξη κάθε παιδιού στη συνέχεια.
Με θερμούς χαιρετισμούς,
Κωνσταντίνος Μιχαήλ
Διευθυντής
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