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• ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡ.126/2016

η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) 

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές 
περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.

Η πρώτη περίοδος 

(1ο τετράμηνο) 

από 21 Ιανουαρίου 
έως 31 Μαΐου.

από 11 Σεπτεμβρίου 

έως 20 Ιανουαρίου 



Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Ομάδα Α' Ομάδα Β' Ομάδα Γ'

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
(Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική 
Λογοτεχνία),
2) Μαθηματικά,
3) Φυσική,
4) Ιστορία.

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.

1) Τεχνολογία - Πληροφορική,
2) Μουσική -Καλλιτεχνικά
3) Φυσική Αγωγή.



Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή 
κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται 
τα παρακάτω κριτήρια:

Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των 
τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

η συνολική 
συμμετοχή του 
μαθητή στη 
μαθησιακή
διδασκαλία

οι εργασίες 
που εκτελεί ο 
μαθητής

οι συνθετικές 
δημιουργικές 
εργασίες, 
ατομικές 
ή ομαδικές, οι 
διαθεματικές 
εργασίες

οι ωριαίες 
γραπτές 
δοκιμασίες και 
οι ολιγόλεπτες 
γραπτές 
δοκιμασίες 
(τεστ).



Στα μαθήματα 
της Ομάδας Α'

Στα μαθήματα της Ομάδας Β' Στα μαθήματα της 
Ομάδας Γ'

Διενεργείται μόνο 
μια ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη 
διάρκεια του 
πρώτου 
τετραμήνου.

Διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη 
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. 
Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της 
δεύτερης ομάδας δύναται να επιλέξει, αντί της 
διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε 
κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας 
συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης 
στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων.

Δεν διενεργείται 
καμιά ωριαία γραπτή 
δοκιμασία.



Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές 
και απολυτήριες εξετάσεις

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

α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές 
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α'

β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και 

παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση

γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται 
επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα 

παραπέμφθηκαν μαθητές σε επαναληπτική εξέταση, οι οποίες είναι 
γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Ομάδας Α' και 

προφορικές για τα υπόλοιπα μαθήματα.




