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Διδασκόμενα μαθήματα και
αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου


Ομάδα Α΄










Ομάδα Β΄










αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηματικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.
βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.
ββ) Χημεία.
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
βδ) Θρησκευτικά.
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.
βζ) Οικιακή Οικονομία.

γ) Ομάδα Β΄



γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ




Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ των περ. α΄ και
β΄, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διενεργείται
μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου
τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου
τετραμήνου.
Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β΄
μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής
δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας
συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές
του τμήματος ή των τμημάτων.




Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του
πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και
κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία
γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση
συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης.

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 2 του παρόντος δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή
δοκιμασία.».

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ




Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα
μαθήματα της Ομάδας Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η
έως την 15η Ιουνίου.».
«2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και
απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα
εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της
Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο
αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική
Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη
εξέταση.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής
ή απόλυσης,






αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον
δέκα (10) ή
αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον
δεκατρία (13).
β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή
απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού
έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική
εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι
μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν
υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω
προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας
επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4)
μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν
παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ-Χαρακτηρισμός φοίτησης,
συνέπειες








1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό
σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους.
2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και
του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους
κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των
κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των
μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό
φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και
αδικαιολόγητες.
3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο
των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε
πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των
οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να
επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Αξιολόγηση-Βαθμοί












Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων
συνεκτιμώνται τα παρακάτω 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 δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη
δημιουργικότητα κ.λπ.,
β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής
διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,
γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές
εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,
δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).
2. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι: α)
προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες,
αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Χρήση κινητών τηλεφώνων και
Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες.


Εγκύκλιος σχετικά με το τι ισχύει για τα κινητά
τηλέφωνα, τις κάμερες και Ηλεκτρονικές Συσκευές
στις σχολικές μονάδες:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους
κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
 2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους
εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη
ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα
επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.
Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο
οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας
γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του
εκπαιδευτικού.


Covid-μέτρα πρόληψης που
εφαρμόζονται στο σχολείο


Παράλληλα με τον εμβολιασμό μαθητών και εκπαιδευτικών και τα νέα
μέτρα αυξημένων εργαστηριακών και αυτοδιαγνωστικών ελέγχων,
εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα προηγούμενα μέτρα πρόληψης και
προστασίας από τον κορωνοϊό, όπως:










- η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
(εκτός από την ώρα της γυμναστικής και του φαγητού),
- τα διαφορετικά διαλείμματα για σταθερές ομάδες μαθητών,
- οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
- η τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής - χρήση
αντισηπτικών,
- οι επαρκείς, τακτικοί αερισμοί των χώρων,
- τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων,
εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.,
- εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις, σχολικοί περίπατοι, μαθητικά
συνέδρια, διαγωνισμοί και ενδοσχολικές εκδηλώσεις με τήρηση όλων των
γενικών και συγκεκριμένων κατά περίπτωση μέτρων,
- ο σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών.

