
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ     

ΓΟΝΕΩΝ 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 4ου

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ



Παρακαλούμε να επισκέπτεσθε και 
ενημερώνεσθε τακτικά  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

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται 
σε  δύο     τετράμηνα. 

1ο τετράμηνο    
από                      
11 Σεπτεμβρίου 
έως 20 
Ιανουαρίου

2ο τετράμηνο 
από                               
21 Ιανουαρίου    
έως                           
31 Μαΐου. 

και



Α-ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

• 1) Νεοελληνική 
Γλώσσα και 
Γραμματεία (ΚΛΑΔΟΙ: 

Γλωσσική Διδασκαλία     και 
Νεοελληνική Λογοτεχνία)

• 2) Μαθηματικά 

• 3) Φυσική 

• 4) Ιστορία

• Στα μαθήματα  αυτά 
διενεργούνται :

• γραπτές εξετάσεις 
σε όλη την ύλη τον 
Ιούνιο  και

• μία ωριαία γραπτή 
εξέταση κατά τη 
διάρκεια του 1ου 
τετραμήνου

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

Ομάδες μαθημάτων



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

2) Χημεία 

3) Βιολογία  

4) Γεωλογία-Γεωγραφία 

5) Κοινωνική -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. 



Τρίτη (Γ΄) ομάδα
(Μη γραπτώς εξεταζόμενα)

• 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 Β΄και της Γ΄ Ομάδας
ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των 
μαθητών είναι ο μέσος όρος των 
βαθμών του                                                       
1ου τετραμήνου και  2ου τετραμήνου.



Διαδικασία αξιολόγησης της 
επίδοσης του μαθητή

• Στην βαθμολογία συνεκτιμώνται  τα 
παρακάτω κριτήρια  αξιολόγησης 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. 



ή

Πότε  προάγεται (Α΄-Β΄τάξη)  ή 
απολύεται (Γ΄τάξη)  ένας μαθητής :
1. ΄Oταν έχει σε όλα τα μαθήματα  
την βάση (10)

2. Όταν ο γενικός ετήσιος μέσος όρος
επίδοσης είναι  πλήρες δεκατρία (13)  
(ανεξαρτήτως βαθμού χωριστά σε κάθε 
μαθήμα.) 
Για μαθητές με  ειδικές εκπαιδευτικές  

ανάγκες ο μέσος όρος είναι 12.



Αν δεν ισχύει καμμία από τις δύο προηγούμενες 
προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης τότε:               
ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση 
στα μαθήματα με ετήσιο βαθμό μικρότερο του 
δέκα(10).

Τι ισχύει στα μαθήματα με κλάδους:
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.



• Στο    1ο   10ήμερο του Ιουνίου

1. Γίνονται  οι  γραπτές εξετάσεις 
στα 4 γραπτώς εξεταζόμενα 
μαθήματα. 

2. Αμέσως μετά βγαίνουν τα 
αποτελέσματα για τους μαθητές που 
προάγονται ή παραπέμπονται.



• 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.



• ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

• Για τους παραπεμπόμενους μαθητές από 2ο

10ήμερο 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 (3ο 10ήμερο).



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 1ο δεκαήμερο).

• β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας 
για τους παραπεμπόμενους μαθητές (2ο

δεκαήμερο) .

• γ) Τις επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα 
μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές και 
τελικά αποτελέσματα προαγωγής ή  απόλυσης .  
2ης εξεταστικής περίοδου το 3ο 10ήμερο) . 



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 
κριτήρια που αναφέρθηκαν. 



• 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 :



Φ Ο Ι Τ Η Σ Η
ΑΠΟΥΣΙΕΣ



Πόσες απουσίες μπορεί να κάνει ένας 
μαθητής  χωρίς επιπτώσεις                 

(Γενική περίπτωση) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Μέχρι 114

• Ειδικά αν ξεπεραστούν οι 114 απουσίες πρέπει 
ο μαθητής για να περάσει :

• 1) Οι πάνω από τις 114 απουσίες να είναι 
δικαιολογημένες από ιατρική βεβαίωση

• 2) Να έχει  Μ.Ο τετραμήνων πλήρες 15



Το σχολείο ενημερώνει τον 
κηδεμόνα σε περίπτωση που δεν 
ήδη έχει υπάρξει επικοινωνία  για 
τις απουσίες με έναν από τους 
τρόπους που έχει ο ίδιος δηλώσει 
(e-mail , με επιστολή , sms, 
τηλεφωνικά)  Αν εχουν
ξεπεραστεί οι 30 απουσίες η 
ενημέρωση πρέπει να είναι με 
sms ή γραπτά με επιστολή κάθε 
φορά που αλλάζει ο αριθμός 
απουσιών

Από Κηδεμόνα:       
Ο κηδεμόνας 
οφείλει 
ανελλιπώς να 
ενημερώνει το 
σχολείο για την 
απουσία του 
παιδιού του.

Ενημέρωση απουσιών



΄Ομως για την καλύτερη ενημέρωση  

και ουσιαστικότερα αποτελέσματα ο 

κηδεμόνας  πρέπει να βρίσκεται σε 

συνεχή επικοινωνία και συνεργασία 

με το σχολείο σύμφωνα με το 

πρόγραμμα ενημερωτικών 

επισκέψεων που ανακοινώνεται.



ΜΕΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

– ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

–Οι μαθητές πρέπει να είναι   παρόντες 
κατά την ώρα της πρωινής 
συγκέντρωσης όπου και γίνεται 
ενημέρωση για θέματα που τους 
αφορούν.



Γενικά οι  καθυστερήσεις  εισόδου στην 
τάξη και ιδιαίτερα όταν  επαναλαμβάνονται 
συχνά προκαλούν σοβαρό πρόβλημα στη 
λειτουργία του σχολείου. 

Έτσι  ο μαθητής μπορεί να μην γίνει  δεκτός 
στη τάξη χωρίς απουσία αν προσέλθει  μετά 
την έναρξη του μαθήματος χωρίς σοβαρή 
δικαιολογία και χωρίς άδεια .

Αν επαναλαμβάνεται το φαινόμενο 
εξετάζεται η λήψη παιδαγωγικών μέτρων.



•απαγορεύεται η έξοδος τους από το 
σχολείο στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου 
για οποιοδήποτε λόγο χωρίς ενημέρωση και 
άδεια από αρμόδιο καθηγητή ή τη Διεύθυνση 
του σχολείου. 

•Επίσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν έξω 
από την αίθουσα ώρες μαθημάτων χωρίς 
άδεια.

Για την ασφάλεια των ίδιων των παιδιών: 



Οι γονείς πρέπει  να τονίσουν στα παιδιά ότι 
όταν χρειαστεί να φύγουν νωρίτερα από το 
σχολείο για οποιοδήποτε λόγο  (π.χ αν 
σχολάσουν νωρίτερα) θα πρέπει αυτό να 
γίνεται σε συνεννόηση με το σχολείο και 
μετά από τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία 
με τους κηδεμόνες τους. 

Οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ 
μαθητών και γονέων αν και όποτε χρειαστεί 
γίνεται μέσω των τηλεφώνων του σχολείου.



Κινητά

● Αν διαπιστωθεί κατοχή ή χρήση κινητού αυτό 
παραδίδεται στη δ/νση του σχολείου και 
παραλαμβάνεται μόνο από τον κηδεμόνα .                                                        
Την επόμενη φορά  ο μαθητής τιμωρείται.

Αν υπάρξει χρήση κινητού για καταγραφή (βίντεο , 
φωτογραφίες , μαγνητοφώνηση κτλ) τότε το γεγονός 
είναι ιδιαίτερα σοβαρό και θα αντιμετωπίζεται με 
ιδιαίτερη αυστηρότητα.

● Ο νόμος δεν επιτρέπει ύπαρξη  κινητών 
τηλεφώνων εντός του σχολείου και 
οποιασδήποτε  άλλης ηλεκτρονικής 
συσκευής καταγραφής ήχου και εικόνας. 



Για την προστασία του σχολείου 
και των μαθητών:

• Οι μαθητές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να καλούν και ακόμα περισσότερο να 
συναντούν φίλους τους και γενικότερα 
εξωσχολικά άτομα  στο χώρο του σχολείου 
χωρίς άδεια.

• Αν διαπιστώσουν παρουσία εξωσχολικών για 
τη δική τους προστασία πρέπει να 
ενημερώνουν αμέσως τον εφημερεύοντα 
καθηγητή ή τη Διεύθυνση του σχολείου.



• Οποιαδήποτε μορφή βίας λεκτική ή  
σωματική αλλά και ηλεκτρονική (π.χ μέσω 
facebook )  είναι απαράδεκτη και  
καταδικαστέα , θα αντιμετωπίζεται με 
αυστηρότητα και είναι πολύ σημαντικό να 
καταγγέλλεται αμέσως .

• Επίσης οι γονείς πρέπει να ενημερώνουν 
πλήρως το σχολείο και να συνεργάζονται για 
να αντιμετωπίζεται παιδαγωγικά το θέμα 
έγκαιρα στις διαστάσεις που έχει.



ΜΕΡΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
● Καλό είναι οι μαθητές να μη φέρνουν μεγάλα 
χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο χώρο 
του σχολείου για να αποφευχθούν τυχόν 
απώλειες.

● Για τη προστασία της δικής τους υγείας οι 
μαθητές αλλά και για λόγους πολιτισμένης 
συμπεριφοράς οφείλουν να τηρούν την 
καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποιούν  
(αίθουσες , τουαλέτες , προαύλιο κτλ) και να μη 
δημιουργούν φθορές στη  δημόσια περιουσία  . 



● Η εμφάνιση κάθε μαθητή είναι 
κυρίως προσωπική του υπόθεση και 
υπόθεση των κηδεμόνων του.                  

● Θα πρέπει όμως να υπάρχουν και 
κάποια όρια τα οποία καλό είναι να 
μην  ξεπερνιούνται .



• Το Σχολείο  δεν 
είναι μόνο  
κανονισμοί και 
απαγορεύσεις.

• Πρέπει να 
δίνει και 
θετικές 
διεξόδους



Αθλητικές δραστηριότητες – σκάκι -
Χορωδία- μουσικά συγκροτήματα-
Προγράμματα (Πολιτιστικά , Αγωγής Υγείας 
,Ισότητας των δύο φύλων ,  Σταδιοδρομίας,
Περιβαλλοντικά κ .τ. λ)
Τέτοιες δραστηριότητες 
● αναπτύσσουν την  προσωπικότητα 

● βελτιώνουν το επίπεδο των γνώσεων    και 

● διαμορφώνουν θετικές κοινωνικές 

συμπεριφορές .

Πρέπει να ενθαρρύνεται η  συμμετοχή των 
μαθητών σε  θετικές δραστηριότητες στο 
σχολείο  όπως :



• Ζητούμε τη συνεργασία σας σε όλα τα 
θέματα που αφορούν τα παιδιά σας .
•Μη διστάζετε να ενημερώσετε τους 
καθηγητές ή τη Διεύθυνση για κάθε 
πρόβλημα που σας απασχολεί.
•Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η 

συνεργασία αυτή είναι κάτι παραπάνω 

από απαραίτητη .

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ    
4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ



Σας 
ευχαριστούμε 


