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Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο 
κατατάσσονται σε 3 ομάδες: 
 
→ Ομάδα  Α΄ 
→ Ομάδα  Β΄ 
→ Ομάδα  Γ΄ 



                                ΙΣΤΟΡΙΑ 

                                 ΑΓΓΛΙΚΑ 

 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΦΥΣΙΚΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 



ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Β΄ ΟΜΑΔΑ 
ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ          

ΓΑΛΛΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 



ΜΟΥΣΙΚΗ 

Γ΄ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 



 
     Τα νέα  Ωρολόγια Προγράμματα 

  

Τα ωρολόγια προγράμματα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ 
τάξεων του Ημερησίου  και Εσπερινού Γυμνασίου, που θα 
ισχύσουν από το σχολικό έτος 2020-2021, έχουν ως εξής: 

 



        Ημερήσιο Γυμνάσιο 
 



   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ : 
 διενεργείται  

μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου 
τετραμήνου  

και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου 



    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

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 
δε διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται 

σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής 
εργασίας μικρής έκτασης 

 

 



    Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ : 
 

δε διενεργείται καμία ωριαία γραπτή δοκιμασία 

 



Εξεταστική περίοδος 

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις  

στα μαθήματα της Ομάδας Α’   διεξάγονται σε 
εξεταστική περίοδο που διαρκεί  
από την 1η έως την 15η Ιουνίου 



  Διάρκεια  γραπτών  εξετάσεων 
 
 

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 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Α΄ ΟΜΑΔΑ 
 
 ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ 

  Του Α΄ Τετραμήνου 
 

  Του Β΄ Τετραμήνου 
 

  Των  ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Β΄ & Γ΄ ΟΜΑΔΑ 
 

 ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ 

ΒΑΘΜΩΝ: 
 
Του Α΄ Τετραμήνου & 

 

Του Β΄ Τετραμήνου 



Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης: 
 όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 

τουλάχιστον δέκα (10)  
ή 

 όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας 
επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13) 



ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

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 
 



Επαναληπτικές εξετάσεις 

 Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι 
προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή 

επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη 
ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και 

γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. 
Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′ και της Ομάδας Γ′ οι επαναληπτικές 

εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή 
επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη 

ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις 
 

 Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α′ και Β′ τάξης 
δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ′ τάξης δεν κριθεί άξιος 

απόλυσης επαναλαμβάνει την τάξη 

 



ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΛΥΣΗ 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι  οποίοι 
εξετάζονται βάσει των διατάξεων της Υ.Α.  με 

Αρ.Πρ.28722/Γ/12-3-2010 (Β΄ 276) 

προάγονται ή απολύονται με Μέσο Όρο  ετήσιας 

επίδοσης μαθημάτων τουλάχιστον 

δώδεκα (12) 



  1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

    1-15  Ιουνίου 

Β΄  
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Α΄  
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 



Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Α΄ ΟΜΑΔΑ: 

Γραπτές & προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα αυτής  της 

ομάδας 

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ: 

μόνο  προφορικές εξετάσεις στα μαθήματα

 αυτής της  ομάδας, στα οποία έχουν παραπεμφθεί 



ΜΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές της Α΄ &  Β΄ Τάξης, αν και  μετά 
τις επαναληπτικές εξετάσεις  Ιουνίου δεν 

κριθούν άξιοι προαγωγής  (δηλ. δεν έχουν 
σε κάθε μάθημα  βαθμό ετήσιας επίδοσης 

τουλάχιστον  δέκα (10), 

επαναλαμβάνουν την τάξη 



Οι μαθητές που προέρχονται από  
σχολεία άλλων χωρών, 

βαθμολογούνται, προάγονται  ή 

απολύονται με ειδικές 

διατάξεις 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 



 Διαδικασία αξιολόγησης 
 

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 κτλ., 



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, οι διαθεματικές εργασίες 



δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες 
 

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες  

(τεστ) 



   Χαρακτηρισμός φοίτησης-συνέπειες 
 

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή  

ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των 

απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια  

του διδακτικού έτους. 

 
!!!Σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον  

χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν 

διακρίνονται σε δικαιολογημένες και  

αδικαιολόγητες 



 Επαρκής 
Χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον το  

σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις  

εκατόν δεκατέσσερις (114) 

 
 Ανεπαρκής 

Χαρακτηρίζεται 

σημείωσε πάνω από εκατόν 

η φοίτηση μαθητή που 

δεκατέσσερις 

(114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η 

φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι  
υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή  τους 
στην ίδια τάξη 



 Ενημέρωση γονέων 

 Υποχρεώσεις 

 γονέων μαθητών 

 που απουσιάζουν 

 

Για την τακτική  

παρακολούθηση της  

φοίτησης των 

μαθητών 

ευθύνονται εξ  ολοκλήρου 

οι κηδεμόνες τους 



  Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε  από το σχολείο οφείλει να 
γνωστοποιεί στο  σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα 

 
  Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη 
υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης 

 



Καλή σχολική χρονιά 

 

1ο Γυμνάσιο Σπάρτης 


