
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ      

    ΓΟΝΕΩΝ  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 4ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ 



Παρακαλούμε να επισκέπτεσθε 
τακτικά και να ενημερώνεσθε  από 
την ηλεκτρονική διεύθυνση του  
σχολείου. 

http://blogs.sch.gr/4gymaiga/ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ   
(BLOG) 

ή σε κάποια μηχανή αναζήτησης 
πληκτρολογήστε :                                     
«Ιστολόγιο 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω» 



               ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
                       ΚΑΙ                                                
      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ     
                ΜΑΘΗΤΩΝ 



●Περίοδοι   διδασκαλίας                      
● Ομάδες μαθημάτων 

• Η διδασκαλία των μαθημάτων 
διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους 
(τετράμηνα).  

• Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) 
διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 
Ιανουαρίου              και 

•  η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) 
από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.  



Α-ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ     (Γραπτώς 
εξεταζόμενα τον Ιούνιο σε όλη την ύλη) 

• 1) Νεοελληνική Γλώσσα  
και Γραμματεία      
(Γλωσσική Διδασκαλία     και 
Νεοελληνική Λογοτεχνία) 

• 2) Μαθηματικά  

• 3) Φυσική  

• 4) Ιστορία 

• Στα μαθήματα  αυτά 
διενεργείται μόνο 
μια ωριαία γραπτή 
εξέταση κατά τη 
διάρκεια του 1ου 
τετραμήνου και  
γραπτές εξετάσεις σε 
όλη την ύλη τον 
Ιούνιο 

Τελικός Βαθμός:  ο μέσος όρος βαθμών του πρώτου,  
του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής 
ανακεφαλαιωτικής εξέτασης τον Ιούνιο. 



1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία                       
(Αρχαία Ελληνική Γλώσσα     και            
Αρχαία Κείμενα - Μετάφραση),  

2) Χημεία,  

3) Βιολογία,   

4) Γεωλογία-Γεωγραφία,  

5) Κοινωνική και Πολιτική        

    Αγωγή,  

6) Θρησκευτικά, 

 7) Αγγλικά  

8)  Δεύτερη ξένη γλώσσα   

9)  Οικιακή Οικονομία. 

• Διενεργείται μία 
ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη 
διάρκεια του 1ου 
τετραμήνου και μία 
στη διάρκεια του 2ου .  

Β-ΟΜΑΔΑ (Μη γραπτώς εξεταζόμενα τον Ιούνιο) 

• Στο 2ο τετράμηνο 
μπορεί αντί της 
ωριαίας γραπτής 
δοκιμασίας  να 
ανατεθεί μία μικρής 
έκτασης συνθετική 
εργασία σε κάποιο 
τμήμα ή τμήματα.  



Τρίτη (Γ΄) ομάδα 

• Στα μαθήματα 
της τρίτης 
ομάδας δεν 
διενεργείται 
καμιά ωριαία 
γραπτή 
δοκιμασία 

Περιλαμβάνει τα εξής 
μαθήματα:  
1) Τεχνολογία - 
Πληροφορική,  
2) Μουσική – 
Καλλιτεχνικά  
3) Φυσική Αγωγή.  



Εξαγωγή βαθμολογίας στα 
μαθήματα Β΄και Γ΄ ομάδας. 

•  Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας 
(Ομάδα Β ́) και  τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ ́)  

• Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών 
είναι ο μέσος όρος των βαθμών του          
1ου  τετραμήνου και του 2ου  τετραμήνου. 

 



Διαδικασία-κριτήρια  αξιολόγησης 
της επίδοσης του μαθητή 

•  Στην επίδοση  των τετραμήνων 
συνεκτιμώνται  τα παρακάτω κριτήρια για 
την αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων  
των μαθητών:  

• 1) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη 
μαθησιακή διδασκαλία ( ερωτήματα - 
απαντήσεις ,  συμβολή  στη μελέτη θεμάτων  
στην τάξη, η συνεργασία  με συμμαθητές, η 
επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών κ.τ.λ.) 

 



• 2) Εργασίες ατομικές ή ομαδικές συνθετικού 
ή διαθεματικού χαρακτήρα που γίνονται στο 
σχολείο ή στο σπίτι .  

• 3) Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες οι οποίες 
μπορεί να είναι: 

• α) προειδοποιημένες για ανακεφαλαίωση 
μιας ευρύτερης διδακτικής ενότητας . 

• β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την 
ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως 
προηγούμενο μάθημα.  

• 4) Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).  



Τι ισχύει για τις γραπτές δοκιμασίες: 

• Ωριαίες γραπτές δοκιμασίες  

• Γίνονται μόνο σε ένα (1) μάθημα ανά  ημέρα και 
μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα 
ανά τμήμα.  

• Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες  (τεστ):  

• α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για 
κάθε τετράμηνο  

• β) διαρκούν περίπου δέκα (10) λεπτά και τα 
ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως 
προηγούμενο μάθημα.  

 



Πότε  προάγεται – απολύεται          
ένας μαθητής : 

 1. ΄Oταν έχει σε όλα τα μαθήματα  την 
βάση (10) 

2. Όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών 
ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία 
(13) .  
Για μαθητές με  ειδικές εκπαιδευτικές  

ανάγκες ο μέσος όρος είναι 12 

ή 



Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις 
προαγωγής ή απόλυσης ο μαθητής παραπέμπεται 
σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα που ο  
ετήσιος βαθμός είναι μικρότερος από δέκα (10). 

Ειδικά στην περίπτωση απορριπτικού αποτελέσματος 
σε ένα μόνο κλάδο μαθήματος  τότε : 
1. Αν  ο συνολικός  μέσος όρος των βαθμών των 

κλάδων είναι τουλάχιστον 10 ο μαθητής 
προάγεται συνολικά στο μάθημα. 

2. Αν όχι  ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον 
κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε. 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 
• 1)          Αρχαία Ελληνικά                                                          

(Κείμενα από  μετάφραση -  Γλώσσα  ) 

• 2)  Νέα Ελληνικά  ( Γλώσσα -  Λογοτεχνία)           

• 3) Πολιτισμος & Δραστηριότητες                   

                                   (Μουσική-Καλλιτεχνικά) 

• 4)   Πληροφορική – Τεχνολογία  (Α-Β τάξης) 

• Στα παραπάνω μαθήματα οι δύο κλάδοι 
θεωρούνται ότι αποτελούν ένα ολόκληρο 
μάθημα όπως όλα τα υπόλοιπα. 



• Οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι : 

• 1.Προφορικές και γραπτές στα 
μαθήματα της Α΄ Ομάδας.  

• 2 .Προφορικές για τα μαθήματα της 
Β΄και Γ΄Ομάδας. 

• Οι γραπτές εξετάσεις είναι 2ωρες 
ενώ ειδικά στη Νεοελληνική 
Γλώσσα  και Γραμματεία (2 κλάδοι) 
3ωρη. 



• Για τους παραπεμπόμενους μαθητές έως  το 
τέλος Ιουνίου : 

• 1. Υλοποιείται από το σχολείο στα μαθήματα 
της Α και Β ομάδας που παραπέμπονται 
πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας 
πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών από 
εκπαιδευτικούς του σχολείου ανάλογα με τις 
ανάγκες τους (περίπου 2ο  10ήμερο Ιουνίου).  

• 2 . Διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις 
και βγαίνουν τα αποτελέσματα . 



Έτσι από  1η έως 30η Ιουνίου η σχολική 
μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες : 

• α) Πρώτα τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές 
εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄  (1η 
εξεταστική περίοδος). 

• β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας 
για τους παραπεμπόμενους μαθητές . 

• γ) Τις επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα 
μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές               
( 2η εξεταστική περίοδος το τρίτο  10ήμερο) .  

• δ) Τελικά αποτελέσματα προαγωγής ή  
απόλυσης . 



 Στην Α΄ και Β΄ τάξη ο μαθητής 
επαναλαμβάνει την τάξη: 

    Αν μετά και τις 
επαναληπτικές εξετάσεις 
μαθητής της δεν κριθεί 
άξιος προαγωγής 
σύμφωνα με τα 
προηγούμενα  κριτήρια.  

 



• Αν και μετά τις επαναληπτικές 
εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν 
κριθεί άξιος απόλυσης, τότε μπορεί 
να προσέλθει σε επαναληπτικές 
εξετάσεις πριν από την έναρξη των 
μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στα 
μαθήματα που υστέρησε. 

 Στην Γ΄ τάξη : 


