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Γιάννης Βαρθολομαίος 

Σύνοψη οι 8 αλλαγές 

 

• 1. Διδασκόμενα μαθήματα  - Ομάδες μαθημάτων 

• 2. Ωριαίες Γραπτές δοκιμασίες 

• 3. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις 

• 4. Διάρκεια  γραπτών  εξετάσεων 

• 5. Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων 

• 6. Απόντες από τις εξετάσεις 

• 7. Προαγωγή μαθητή- Παραπομπή για τον 
Σεπτέμβριο 

• 8. Τα νέα  Ωρολόγια Προγράμματα 
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Γιάννης Βαρθολομαίος 

1. Διδασκόμενα μαθήματα  - Ομάδες μαθημάτων 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής: 

• Ομάδα Α′ (7 μαθήματα) 

    Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 
Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία και 
Αγγλικά 

• Ομάδα  Β′ (8 μαθήματα) 

    Γεωλογία-Γεωγραφία, Χημεία, Κοινωνική 
και Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά, Δεύτερη 
ξένη γλώσσα, Τεχνολογία, Πληροφορική 
και Οικιακή Οικονομία.  

• Ομάδα  Γ′ (3 μαθήματα) 

• Μουσική, Καλλιτεχνικά και Φυσική Αγωγή.  
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Γιάννης Βαρθολομαίος 

• Στα μαθήματα της Α′ Ομάδας και της Β′  Ομάδας 
διενεργείται  από μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία  
στο 1ο και το 2ο τετράμηνο. 

• Στο 2ο τετράμηνο στα μάθημα της Β΄ ομάδας μπορεί  
να  ανατεθεί μια συνθετική δημιουργική εργασία 
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′  δεν διενεργείται καμιά 
ωριαία γραπτή δοκιμασία. 
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2. Ωριαίες Γραπτές δοκιμασίες 

 



 

Γιάννης Βαρθολομαίος 

• Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας 
Α'   διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που 
διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.  

 

 

• 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, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. 
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3. Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 

4. Διάρκεια  γραπτών  εξετάσεων 
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• Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής και το περιεχόμενο 
της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ο τρόπος 
διατύπωσης των θεμάτων και ο τρόπος 
βαθμολόγησης των δοκιμίων.  

 

• .  
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5. Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων 
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• Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από 
γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω 
ασθενείας κρίνεται από τον Σύλλογο των 
Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα 
από αίτηση του κηδεμόνα, εξετάζεται άλλη ημέρα 
μέχρι την 30η Ιουνίου. Οι διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους 
μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση 
των θεμάτων. 

• Μαθητές  που δεν προσέρχονται σε εξέταση, 
εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που 
βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διατάξεις, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε 
επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, και να 
εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της 
Ομάδας Α' δεν εξετάσθηκαν 
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6. Απόντες από τις εξετάσεις 
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• 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).  

•  Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής 
ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο 
του Σεπτεμβρίου, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα 
στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος 
από δέκα (10).  

• Σε περίπτωση που 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. 
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7. Προαγωγή μαθητή- Παραπομπή για τον Σεπτέμβριο 1/2 
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• Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ οι 
επαναληπτικές εξετάσεις είναι 
προφορικές και γραπτές.  

• Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′ και 
της Ομάδας Γ′  οι επαναληπτικές 
εξετάσεις είναι προφορικές. 

• 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. 
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7. Προαγωγή μαθητή- Παραπομπή για τον Σεπτέμβριο 2/2 
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• Στα ωρολόγια προγράμματα των 
μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του 
Ημερησίου  και Εσπερινού Γυμνασίου, που  
ισχύουν από το σχολικό έτος 2020-2021 
έχουμε  δύο αλλαγές: 

• Α. το μάθημα της πληροφορικής  στην Α΄ 
γυμνασίου γίνεται 2ωρο  

• Β. το μάθημα της οικιακής οικονομίας  
γίνεται από 2 ώρες σε 1 ώρα. 
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8. Τα νέα  Ωρολόγια Προγράμματα 




