
Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) 

αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016 

Highlights  

 

1. Πολύ λιγότερες εξετάσεις 

2. Μεγαλύτερη σχολική χρονιά (περισσότερα μαθήματα 

στην τάξη) 

3. ΔΕΝ υπάρχουν μετεξεταστέοι για Σεπτέμβρη 

4. Είναι δυσκολότερο να χάσει ο μαθητής τάξη λόγω 

επίδοσης 

 

 



Οι σημαντικότερες αλλαγές σύμφωνα με το νέο 

ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016 

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές 

περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα  

 

1ο Τετράμηνο:  11 Σεπτ. - 20 Ιανουαρίου  

2ο Τετράμηνο: 21 Ιαν. - 31 Μαΐου  

 



Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο 

Τα μαθήματα σε τρεις ομάδες.  

Ομάδα Α': 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική 

Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) 

Φυσική, 4) Ιστορία.  

Ομάδα Β΄: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) 

Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή, 6) Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη 

γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία. 

Ομάδα Γ΄: 1) Τεχνολογία - Πληροφορική, 2) Μουσική – 

Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή. 



Διαδικασία αξιολόγησης – Τα 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) 

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 (προειδοποιημένες μέχρι 4h- 

διαφορετικά μόνο στο προηγούμενο μάθημα).  

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) (<10΄ σε διάρκεια και <3 ανά 

τετράμηνο) 



Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες 

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο 1 ωριαία γραπτή 

δοκιμασία στο 1ο Τετράμηνο  

Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται 1 ωριαία γραπτή στο 1ο 

Τετράμηνο και 1 στο 2ο Τετράμηνο (εναλλακτικά συνθετική εργασία 

στο 2ο τετράμηνο).  

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργούνται ωριαίες γραπτές 

δοκιμασίες 



Γραπτές προαγωγικές -απολυτήριες εξετάσεις 
1η  -30η  Ιουνίου  

α) 1Ο 10-ήμερο: γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄  

β) 2Ο 10-ήμερο: υποστηρικτική διδασκαλία («φροντιστήριο») για 

όσους παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση (5-10 διδακτικές 

ώρες) 

γ) 3Ο 10-ήμερο: επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν 

παραπεμφθεί μαθητές 



Βαθμός ετήσιας επίδοσης  

1. Ομάδα Α΄: το 1/3 του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου 

τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής 

ανακεφαλαιωτικής εξέτασης  

2. Ομάδα Β΄ και Ομάδα Γ΄: βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών 

είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του 

δεύτερου τετραμήνου (το 1/2). 



Προάγεται/απολύεται –Παραπέμπεται - 
Απορρίπτεται/«Στάσιμος» 

 Προάγεται όταν : 

 i) όταν >10 σε όλα  

 ii) Αν Γ.Μ.Ο. >13  (για ΚΕΔΔΥ αρκεί >12)  

 

 Παραπέμπεται (για 2ο 10ήμερο Ιουνίου) όταν: δεν πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός είναι 

<10.   (η υποστηρικτική διδασκαλία ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου)  

 

 Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί 

άξιος προαγωγής, τότε επαναλαμβάνει την τάξη (Στη Γ΄ τάξης δύναται να 

προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον 

Σεπτέμβριο, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός είναι <10 -  καθώς και σε 

εξετάσεις επόμενου σχολικού έτους. Οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με 

τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου). 



Περισσότερες λεπτομέρειες – επικαιροποίηση ΠΔ 

 Η επαναληπτική εξέταση, είναι γραπτή και προφορική για τα μαθήματα της 

Ομάδας Α΄ και προφορική για τα υπόλοιπα μαθήματα. Η προφορική εξέταση 

προηγείται της γραπτής.  

  Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις 

είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή 

εκπαιδευτικών, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις 

 Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, 

εκτός από την Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, της οποίας οι δύο κλάδοι 

(Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία) συνεξετάζονται σε τρίωρη 

εξέταση 

 Για τους παραπεμπόμενους μαθητές καταρτίζεται πρόγραμμα υποστηρικτικής 

διδασκαλίας για κάθε παραπεμπόμενο μάθημα των Ομάδων Α΄ και Β΄. Για κάθε 

μάθημα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας 5-10 διδακτικών ωρών, ανάλογα με 

τις ανάγκες των μαθητών. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι 

επαναληπτικές εξετάσεις. 


