
Απαντήσεις σε ερωτήματα μαθητών σχετικά με το Γυμνάσιο  

 

 Τι τύποι Γυμνασίων υπάρχουν;  

Υπάρχουν Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης, Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Μουσικά Γυμνάσια, 

Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, Πειραματικά Γυμνάσιο, Ειδικά Γυμνάσια και Εργαστήρια Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) (για παιδιά με αναπηρίες ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες).  

Στη Δράμα εκτός από τα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης, υπάρχουν επίσης Μουσικό 

Γυμνάσιο καθώς και ΕΕΓ(Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο) και  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.(εργαστήριο ειδικής 

Αγωγής). 

  Πως γίνεται η εγγραφή των μαθητών;  

Η εγγραφή των μαθητών γίνεται αυτόματα, στέλνεται δηλαδή το Απολυτήριο απευθείας 

από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο που ορίζει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

περιοχής.  

 Τι μαθήματα θα κάνω στην Α΄ Γυμνασίου;  

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην Α΄ Γυμνασίου είναι τα εξής: Γλωσσική Διδασκαλία, 

Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από 

Μετάφραση, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Γεωγραφία, Οικ. Οικονομία, Ιστορία, 

Θρησκευτικά, Αγγλικά, 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/ Γερμανικά), Φυσική Αγωγή, Τεχνολογία, 

Πληροφορική, Μουσική και Καλλιτεχνικά (ΦΕΚ 1640/2016)  

 Τι βιβλία διδάσκονται στην Α΄ Γυμνασίου;  

Τα διδακτικά εγχειρίδια μπορεί κάποιος να τα δει στο http://www.pi-

schools.gr/books/gymnasio/.  

 Με ποιο τρόπο αξιολογούμαι στο Γυμνάσιο;  

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Τα μαθήματα της 

Α΄ ομάδας είναι: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Γλωσσική Διδασκαλία και 

Νεοελληνική Λογοτεχνία, Μαθηματικά, φυσική και Ιστορία. Τα μαθήματα της Β΄ ομάδας 

είναι: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία, 

Ιστορία, Θρησκευτικά, Αγγλικά, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα και Οικιακή Οικονομία. Τα μαθήματα 

της Γ΄ ομάδας είναι: Τεχνολογία - Πληροφορική, Μουσική-Καλλιτεχνικά και Φυσική Αγωγή. 

Η αξιολόγηση του μαθητή προκύπτει από:                                                                                       

α) Τη συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. β) Τις εργασίες που 

εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας                               

γ) Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες,                                                                                     

δ)Τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες μπορεί να είναι 

προειδοποιημένες αν άπτονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν διδακτική ενότητα για 

την οποία δεν έχουν διατεθεί περισσότερες από τέσσερις διδακτικές ώρες ή μη 

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/


προειδοποιημένες αν καλύπτουν ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. 

Στα μαθήματα της ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία δοκιμασία κατά τη διάρκεια του 

πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της ομάδας Β΄ διενεργείται μια ωριαία γραπτή 

δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μια κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει αντί της ωριαίας 

γραπτής δοκιμασίας την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας. Στα μαθήματα 

της Γ΄ ομάδας δεν διενεργούνται ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. Κάθε τμήμα μπορεί να 

εξετάζεται ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα μάθημα την ημέρα και μέχρι σε τρία το 

πολύ μαθήματα την εβδομάδα.                                                                                                      

ε)Τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν τις τρεις ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, πρέπει να διαρκούν το πολύ 

δέκα λεπτά και τα ερωτήματα τους πρέπει να αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο 

μάθημα. o τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου. Οι γραπτές 

ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις αφορούν όλα τα μαθήματα της Α΄Ομάδας. 

Ο βαθμός ετήσιας στα μαθήματα της ομάδας Α΄ είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των 

βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής 

ανακεφαλαιωτικής εξέτασης. Στα μαθήματα της Β΄ και της Γ΄ ομάδας ο βαθμός της ετήσιας 

επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου τετραμήνου. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι η βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί 

επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα του Γυμνασίου, είναι 0 – 20. Ο μαθητής 

κρίνεται άξιος προαγωγής όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσια επίδοσης τουλάχιστον 

10 ή όταν έχει σε κάθε μάθημα της ομάδας Α΄ βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 8 και 

έχει συνολικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 12. 

 Πόσες απουσίες μπορώ να κάνω;  

Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από 

τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε 

ασθένεια, που βεβαιώνεται. Η κάθε απουσία αντιστοιχεί σε διδακτική ώρα και όχι 

ολόκληρη ημέρα. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα 

αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) 

απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δέκα έξι (16).  

 Θα έχω διαφορετικό καθηγητή σε κάθε μάθημα;  

Ναι, υπάρχει βέβαια πιθανότητα ένας καθηγητής να διδάσκει περισσότερα από ένα 

μαθήματα, π.χ. φιλόλογος. 

  Τι είναι οι «αποβολές»; 

 Όταν η συμπεριφορά ενός μαθητή είναι προβληματική ή ανεπιθύμητη υπάρχει πιθανότητα 

να του επιβληθεί ποινή. Η ποινή μπορεί να αφορά την ωριαία απομάκρυνση από το 

μάθημα, μπορεί όμως να αφορά την απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο για μία ή 

περισσότερες ημέρες. Όσον αφορά το ποιός επιβάλλει τις ποινές, ο καθηγητής μπορεί να 

επιβάλλει την ποινή της ωριαίας απομάκρυνσης και ο σύλλογος των καθηγητών μπορεί να 

επιβάλλει όλες τις ποινές. 



 

  Σε ποιον να απευθυνθώ αν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα;  

Για κάθε τμήμα, κάθε τάξης του σχολείου ορίζεται ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός, στον 

οποίο καταρχάς απευθύνονται οι μαθητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.  

 

Αναφορές: (http://www.ypepth.gr/el_ec_category77.htm),  

(http://www.pi-schools.gr/programs/depps/),  

(http://www.pi-schools.gr/gymnasio/),  

ΔΕ Λευκάδας ομαδική εργασία: Οδηγός για τη μετάβαση από το δημοτικό στο Γυμνάσιο. 

 


