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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολικό Έτος 2020-2021 

 

 

Διάφορα θέματα σχολικής ζωής 

 

Παρακάτω θα βρείτε μερικά πολύ σημαντικά θέματα που σίγουρα σας απασχολούν ή θα σας 

απασχολήσουν. 

 

1. ΑΠΟΥΣΙΕΣ / ΦΟΙΤΗΣΗ 

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που 

σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Κατά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης οι 

απουσίες δε διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών τους δεν 

υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις 

(114) απουσίες. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 

υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. 

Για τη φοίτηση μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα άρθρα 23, 24, 28 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης 79942/ΓΔ4/2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019. 

 

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για τη συμμετοχή των 

μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του 

Σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους 

μαθητές της Α' τάξεως του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να παραδώσουν έγκαιρα στο 

Σχολείο συμπληρωμένο το σχετικό δελτίο. 

Απαλλαγές: Σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας προκειμένου να απαλλαγεί 

ένας μαθητής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας, πρέπει ο κηδεμόνας του να 

υποβάλει στο Σχολείο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική 

βεβαίωση. Για περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να 

γίνεται το συντομότερο δυνατόν. Επίσης για την απαλλαγή από κάποιο μάθημα ή κάποιο είδος 

εξέτασης τηρείται αυστηρά η εκπαιδευτική νομοθεσία. 
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2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ / ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο, κατατάσσονται σε τρεις ομάδες: 

Ομάδα Α’: Περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική 

Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση), 3) Ιστορία, 4) Μαθηματικά, 5) 

Φυσική, 6) Βιολογία, 7) Αγγλικά. 

Ομάδα Β’: Περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Γεωλογία-Γεωγραφία, 2) Χημεία, 3) Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή, 4) Θρησκευτικά, 5) Δεύτερη ξένη γλώσσα, 6) Τεχνολογία-Πληροφορική, και 7) 

Οικιακή Οικονομία. 

Ομάδα Γ’: Περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Μουσική-Καλλιτεχνικά και 2) Φυσική Αγωγή. 

 

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

παρακάτω κριτήρια: 

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία (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), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την 

κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.τ.λ., 

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής καθημερινά στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, 

γ) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). 

δ) οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, 

ε) οι διαθεματικές και συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, 

 

Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, ο μαθητής μπορεί να εξετάζεται μόνο σε ένα (1) 

μάθημα την ημέρα και σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την εβδομάδα και μπορεί να είναι: 

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική 

ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ή 

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο 

μάθημα. 

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες: 

α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, 
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β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά, 

γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι 

δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου. 

 

Στα μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ 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 ομάδας Β’ μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής 

ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής 

εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Στα μαθήματα της 

Ομάδας Γ’ δε διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία. 

Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου 

διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δε 

διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής 

δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. 

Για το σχολικό έτος 2020-2021 αν δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί στο πρώτο 

τετράμηνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, αυτή μεταφέρεται στο δεύτερο τετράμηνο. 

Οι ωριαίες αλλά και οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς έχουν στόχο την εμπέδωση της ύλης και εξετάζουν σημαντικές διδακτικές ενότητες. 

Οι μαθητές ενημερώνονται για τα αποτελέσματα όλων των ολιγόλεπτων δοκιμασιών, 

διαγωνισμάτων ή εργασιών που γράφουν στο σχολείο ή στο σπίτι, τα οποία θα τους 

επιστρέφονται σε εύλογο χρόνο ώστε να έχουν άμεση αντίληψη των πιθανών λαθών, 

διορθώσεων και φυσικά της βαθμολογίας τους. 

 

Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου διενεργούνται προαγωγικές και απολυτήριες 

εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’. 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, 

των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση. 

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας 

επίδοσης δέκα (10) τουλάχιστον, ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης δεκατρία 

(13) τουλάχιστον. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο μαθητής παραπέμπεται το 

πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πριν από την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού 
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έτους σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα εκείνα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του 

είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον, όμως, ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει 

τα τέσσερα. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης 

μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος 

προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο και 

επαναλαμβάνει την τάξη. Οι μαθητές της τρίτης τάξης που δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης κατά τα 

ανωτέρω επαναλαμβάνουν την τάξη. 

 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επιρροή τους 

στους μαθητές είναι καθοριστική. Με την επιστημονική τους κατάρτιση και το ήθος τους 

διδάσκουν και συγχρόνως διαπαιδαγωγούν. Πρέπει να αποτελούν πρότυπο αναφοράς για τους 

μαθητές. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχέσεις τους με τα 

υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, όπως και οι τυχόν 

παραβάσεις αυτών, περιγράφονται επακριβώς από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. 

 

Υπεύθυνοι Τμημάτων / Σύμβουλοι Εκπαιδευτικοί 

Οι Υπεύθυνοι / Σύμβουλοι Καθηγητές τους οποίους μπορείτε να συμβουλεύεστε για θέματα 

φοίτησης, συμπεριφοράς και επίδοσης είναι: 

Α1: ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Φιλόλογος 

Α2: ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Φυσικός 

Α3: ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ – Καλλιτεχνικών 

Α4: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – Μαθηματικός 

Β1: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΝΑ – Μαθηματικός 

Β2: ΣΟΥΡΒΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – Θεολόγος 

Β3: ΦΛΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – Φιλόλογος 

Β4: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ – Γερμανικών 

Β5: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – Αγγλικής Φιλολογίας 

Γ1: ΣΙΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Γαλλικών 

Γ2: ΦΑΒΒΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ – Φιλόλογος 

Γ3: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Μαθηματικός 
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Γ4: ΤΣΙΜΙΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ – Μουσικός 

 

Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής 

Από τη σχολική χρονιά 2020-2021 υπάρχει ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. Ο Σύμβουλος 

Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε 

θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, 

όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές 

δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και 

ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων 

και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι Καθηγητές που ορίστηκαν Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, είναι: 

 για την Α’ τάξη η κ. ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ — Φιλόλογος 

 για τη Β’ τάξη η κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ — Φιλόλογος 

 για τη Γ’ τάξη η κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ – Φιλόλογος. 

 

 

4. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε πρόσληψη Ψυχολόγου στο 

πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από 

Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των ψυχοσυναισθηματικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων από τον COVID-19. 

Σκοπός είναι η ενημέρωση, η συμβουλευτική και η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας, 

μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων 

εμπλεκόμενων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά κρίσιμες και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία του COVID-19, 

δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας 

υγείας, την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς και της σχολικής 

κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. 

Προκειμένου η Ψυχολόγος να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους μαθητές που το έχουν 

ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. Για τον λόγο αυτόν θα ζητηθεί 

από τον γονέα του/της μαθητή/τριας να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη 

συνεργασία με την Ψυχολόγο. 
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Είναι αυτονόητο ότι για οποιοδήποτε ζήτημα ενημερωθεί η Ψυχολόγος, είτε υγείας είτε 

οικογενειακό, ισχύει το απόρρητο, που διασφαλίζεται από τις διατάξεις περί προσωπικών 

δεδομένων. 

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του σχολείου 2721022828 και 

2721096174 για να οριστεί συνάντηση. Η ψυχολόγος δέχεται γονείς και μαθητές κάθε Τετάρτη 

08.30 π.μ. - 13:00 μ.μ. για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 

 

Επικοινωνία: 

Με τη Διεύθυνση του Σχολείου: 

Τηλέφωνο: 2721022828, 2721096174 / e-mail: mail@gym-par-kalam.mes.sch.gr 

Με τους εκπαιδευτικούς: Κυρίως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 09:00-13:30. 
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