
Το Σχολείο του 21ου Αιώνα 
Ε ενδύοντας στη Γνώση

Πρόταση για το νέο 

Γυμνάσιο 
 

 

Συντάκτες:  Παναγιώτης Ε. Καταγής  

                    Θανάσης Ι. Νικολόπουλος  

                    Νίκος Ι. Παρίκος 

 





Γυμνάσιο 

• Κατευθύνσεις 

 
1. Γενική 

2. Τεχνολογική 

3. Υπηρεσιών 

 

• Η εγγραφή των μαθητών της ΣΤ΄ 
Δημοτικού σε κάθε κατεύθυνση θα 
γίνεται υποχρεωτικά με βάση τα εξής 
κριτήρια και ενέργειες: 

 

• α). Τα αποτελέσματα γραπτών    
εξετάσεων, περιόδου Ιουνίου, στις 
θεματικές ενότητες: 

 

          Μαθηματικά - Φυσικές Επιστήμες 

          Γλώσσα - Ιστορία 

 

• Τα θέματα των εξετάσεων θα 
επιλέγονται από Τράπεζα Θεμάτων, 
η οποία θα δημιουργείται με 
αποκλειστική ευθύνη του Διευθυντή 
Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης σε 
συνεργασία με τους Επόπτες 
Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης που υπάγονται σε 
αυτόν. 

 

 

 

• β). Ενημέρωση σε ατομικό επίπεδο, 
στους γονείς ή κηδεμόνες των 
μαθητών, για τον τρόπο εγγραφής και 
επιλογής Γυμνασιακής Κατεύθυνσης, 
από το Διευθυντή του Δημοτικού 
Σχολείου και τους Δασκάλους οι οποίοι 
τους δίδαξαν. 



Ωράριο έναρξης λειτουργίας  

& Εκπαιδευτικό ωράριο Γυμνασίου 

• Ημερήσιο Γυμνάσιο: -> 8.15 π.μ 

• Εσπερινό Γυμνάσιο: -> 4.30 μ.μ 

 

• Επιτρέπεται η ίδρυση ενός μόνο 

Εσπερινού Γυμνασίου ανά Διεύθυνση. 

  

       Η ίδρυσή του θα γίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, μετά από εισήγηση της 

οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης, 

αιτιολογημένη απόφαση της Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης και γνώμη της Διεύθυνσης 

Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας.  

 

• Λειτουργία Γυμνασίου  σε απογευματινό 

ωράριο δεν επιτρέπεται. 

• Οι διδακτικές ώρες του Γυμνασίου, 

ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας του, 

και στις τρεις κατευθύνσεις ορίζονται σε: 

 

• Ημερήσιες:       Επτά (7) 

• Εβδομαδιαίες: Τριάντα πέντε (35) 

 

• Κάθε διδακτική ώρα έχει διάρκεια 

σαράντα πέντε (45΄) λεπτών.  

 

• Τα  διαλείμματα ορίζονται στο τέλος κάθε 

εκπαιδευτικής ώρας, εκτός των διδακτικών 

ωρών των εργαστηριακών ασκήσεων που 

θα υλοποιούνται κάθε δεύτερη εκπαιδευτική 

ώρα. 



Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου 

 

          Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου  θα διαμορφωθεί  σε: 

 

          1.     Μαθήματα κορμού 

 

           Θα είναι  μαθήματα Γενικής Παιδείας κοινά για όλες τις Τάξεις και Κατευθύνσεις 

του  Γυμνασίου. 

 

•           2.    Πρόσθετα μαθήματα 

 

           Θα είναι διαφορετικά για κάθε Τάξη και Κατεύθυνση  του Γυμνασίου σε αντιστοιχία 

και συνάφεια με το γενικό θεματικό γνωστικό αντικείμενο τους. 



Εργαστηριακές Υποδομές Γυμνασίου  

 
           Κάθε Γυμνάσιο θα διαθέτει: 

 

1. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

 

2. Εργαστήριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Μέσων 

 

3. Εργαστήριο Τεχνικών Κατασκευών 



Φοίτηση Μαθητών Γυμνασίου  

• Οι μαθητές του Γυμνασίου μπορούν να πραγματοποιούν μέχρι 50 «Δικαιολογημένες» και 30 
«Αδικαιολόγητες» απουσίες. 

 

• Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για να χαρακτηρίζεται η φοίτηση τους «επαρκής» δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνουν τις παραπάνω απουσίες.  Σε διαφορετική περίπτωση αυτή θα 
χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

 

• Οι πειθαρχικές ποινές των μαθητών, ωριαίες, ημερήσιες και μεγαλύτερης διάρκειας δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους εφόσον παραμένουν είτε στην 
τάξη, είτε σε άλλο σχολικό χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή, σε διαφορετική 
περίπτωση θα χαρακτηρίζονται ως αδικαιολόγητες.  

 

• Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές θα χαρακτηρίζουν τη διαγωγή τους.  

α/α Εύρος διακύμανσης απουσιών Επίδοση μαθητών Χαρακτηρισμός φοίτησης 

1 0 έως 80 ------------- Επαρκής 

2 81 & άνω Μ.Ο. Βαθμολογίας <15 Ελλιπής 

3 81 έως 124 Μ.Ο. Βαθμολογίας >15 Επαρκής 

4 125 & άνω ------------------ Ανεπαρκής 



Αξιολόγηση Μαθητών Γυμνασίου 

• Οι μαθητές του Γυμνασίου 
αξιολογούνται σε όλα τα μαθήματα.  

 

      Η αξιολόγησή τους θα στηρίζεται: 

 

• για την Α΄ & Β΄ τάξη σε Τεστ 
πολλαπλών επιλογών ανοικτού και 
κλειστού τύπου και μια γραπτή 
εξέταση σε ενδοσχολικό επίπεδο 
στο τέλος του διδακτικού έτους. 

 

• για τη Γ΄ τάξη σε Τεστ πολλαπλών 
επιλογών ανοικτού και κλειστού τύπου 
και μια γραπτή εξέταση στο τέλος 
του διδακτικού έτους σε επίπεδο 
Διεύθυνσης. 

 

• Τεστ Αξιολόγησης: Δύναται να είναι, 
ολιγόλεπτο ή μονόωρο, σε μορφή 
Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 
ανοικτού και κλειστού τύπου. 

• Γραπτές Εξετάσεις: Σε όλες τις τάξεις 
και Κατευθύνσεις του Γυμνασίου θα 
στοχεύουν στην αξιολόγηση των 
μαθητών, όσον αφορά το βαθμό 
εμπέδωσης και κατανόησης των 
γνώσεων.  

      Τα αποτελέσματα θα είναι 
μετρήσιμα στοιχεία, θα 
ανακοινώνονται στους μαθητές και 
τους γονείς τους και θα 
χρησιμοποιούνται για την προαγωγή ή 
απόλυση τους. 

 

• Τα Γραπτά των εξετάσεων και  

      τα Τεστ Αξιολόγησης και των τριών 
τάξεων του Γυμνασίου θα 
φυλάσσονται με ευθύνη του 
Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας για 
χρονικό διάστημα ενός έτους.  



• Θέματα των εξετάσεων: Θα αντλούνται, με κλήρωση, από Τράπεζα που θα δημιουργείται από 
ομάδα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας και θα διατηρείται σαν ψηφιακό αρχείο δεδομένων στην 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και στις, κατά τόπους, Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

• Στην αναφερόμενη Τράπεζα θα έχουν πρόσβαση οι Εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.  

 

• Ο αριθμός τους για κάθε μάθημα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων  (2.000), θα 
αναφέρονται στο σύνολο της διδακτέας ύλης  και θα κατανέμονται ισόποσα και κατά 
αύξουσα κλίμακα βαθμού δυσκολίας σε τέσσερα αρχεία. Τα οριζόμενα θέματα θα 
προκύπτουν με κλήρωση από κάθε αρχείο. 

 

• Οι ενδοσχολικές εξετάσεις στη Γ΄ τάξη θα διεξάγονται  σε κοινά θέματα  με ευθύνη του 
Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος θα συγκροτεί τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από 
Επόπτες Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης διαφορετικών ειδικοτήτων.  

 

• Η Επιτροπή με κλήρωση θα διαμορφώνει  τα θέματα των εξεταζόμενων μαθημάτων και θα τα 
αποστέλει στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της. 

 

• Η Γραπτή βαθμολογία των μαθητών και των τριών τάξεων πριν την έκδοση των 
αποτελεσμάτων θα διαβιβάζεται  σε ψηφιακή μορφή στην οικεία  Διεύθυνση Β/θμιας 
Εκπαίδευσης και στη Διεύθυνση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. 

 

• Η Επιτροπή Εξετάσεων κάθε Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης θα ορίζει Γυμνάσια στα οποία 
οι Επόπτες Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ειδικότητας θα διενεργούν αξιολογικό 
δειγματοληπτικό έλεγχο των βαθμολογημένων γραπτών, τα συμπεράσματα του οποίου θα 
αποστέλλονται στη Διεύθυνση Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. 

 

• Επιτρέπεται, έναντι καταβολής συγκεκριμένου χρηματικού παραβόλου, η χορήγηση 
επικυρωμένων αντιγράφων σε ενήλικες μαθητές ή εάν είναι ανήλικοι στους κηδεμόνες τους, 
των βαθμολογημένων Τεστ Αξιολόγησης και Γραπτών όλων των τάξεων του Γυμνασίου.  



Χαρακτηρισμός Προαγωγής των Μαθητών Γυμνασίου  

στις τάξεις Α΄, Β΄ &  Γ ΄ 

• Τάξεις Α΄, Β΄ & Γ΄ 

 

•  Η τελική ετήσια βαθμολογία των μαθητών 
σε κάθε διδασκόμενο μάθημα θα εξάγεται 
με βάση τον αλγόριθμο: 

 

ΕΒΜ = 0.4 (Πα + Πβ + Πγ):3 + 0.6 Γ 

 

       όπου  

• ΕΒΜ: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος 

 

•  Πα: Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 1ου  
τριμήνου  

 

• Πβ: Μ.Ο. Προφορικής βαθμολογίας 2ου 
τριμήνου  

 

• Πγ: Βαθμολογία Γραπτής Εξέτασης 3ου 
τριμήνου  

 

• Γ: Βαθμολογία Γραπτής Εξέτασης  

• Συνολικός ετήσιος βαθμός των μαθητών 

 

•  Χαρακτηρίζει την επιτυχή ή μη φοίτηση τους 
(πίνακας), είναι ο Μ.Ο. των ετήσιων 
βαθμολογιών όλων των διδασκόμενων 
μαθημάτων και εξάγεται με βάση τον 
αλγόριθμο: 

 

 
ΣΕΒΜ = (ΕΒΜ1 + ΕΒΜ2 + ΕΒΜ3 +....+ ΕΒΜν ): ν 

 

 

       όπου  

 

• ΣΕΒΜ: Συνολική Ετήσια Βαθμολογία 
Μαθητή 

 

• ΕΒΜ: Ετήσια Βαθμολογία Μαθήματος 

 

• ν: Αριθμός Μαθημάτων 



 

Χαρακτηρισμός Προαγωγής  και Απόλυσης  

μαθητών Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξης 



Βαθμός Απολυτηρίου Γυμνασίου  

• Ο βαθμός Απολυτηρίου των αποφοίτων του Γυμνασίου εξάγεται από τη σχέση: 

 

 

ΒΑπΓ = (ΣΕΒΜα + ΣΕΒΜβ + ΣΕΒΜγ):3 

 

       όπου  

• ΒΑπΓ: Βαθμός Απολυτηρίου 

 

• ΣΕΒΜα: Βαθμός Προαγωγής Α΄ τάξης  

 

• ΣΕΒΜβ: Βαθμός Προαγωγής Β΄ τάξης  

 

• ΣΕΒΜγ: Βαθμός Αποφοίτησης Γ΄ τάξης 



Τίτλοι και Επαγγελματικά Δικαιώματα  

Αποφοίτων Γυμνασίου  

• Το Γυμνάσιο θα χορηγεί στους αποφοίτους του «Απολυτήριο» στο οποίο θα αναφέρεται και η 
«Κατεύθυνση» που παρακολούθησαν. 

 

• Στους αποφοίτους των Κατευθύνσεων «Τεχνολογική» και «Υπηρεσιών» θα χορηγούνται μετά 
από εξετάσεις πιστοποίησης* Επαγγελματικά Δικαιώματα επιπέδου «2».  

 

• Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
Μαθητεία δύο (2) ετών ή Μαθητεία ενός (1) έτους και ένα (1) έτος επαγγελματική 
προϋπηρεσία ή Επαγγελματική Προϋπηρεσία δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του 
απολυτηρίου. 

 

• Οι εξετάσεις Πιστοποίησης θα διεξάγονται μεταξύ 1ης και 30ης Οκτωβρίου  κάθε έτους με ευθύνη 
της Διεύθυνσης Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. 

 

• Ο Τίτλος επαγελματικών προσόντων που θα χορηγείται στους αποφοίτους θα είναι ανάλογος 
με το επάγγελμα στο οποίο ολοκλήρωσαν τη Μαθητεία ή απέκτησαν την επαγγελματική 
προϋπηρεσία, όπως π.χ. 

 

• α). Τεχνολογικής Κατεύθυνσης : Βοηθός Τεχνίτη...(π.χ. Οχημάτων) 

 

• β). Κατεύθυνσης Υπηρεσιών    : Βοηθός ....(π.χ. Κομμωτή) 

 

• Στους απόφοιτους Γενικής Κατεύθυνσης δεν χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα. 



Παιδαγωγική & Διδακτική Μαθημάτων Γυμνασίου  

• Η Παιδαγωγική & Διδακτική των διδασκόμενων μαθημάτων θα είναι 
προσαρμοσμένες στη βιολογική και πνευματική ηλικία  των μαθητών. 

 

 

• Για τους λόγους αυτούς τα διδασκόμενα μαθήματα θα πρέπει να παρέχουν γενικές 
γνώσεις.   

 

 

• Η πρακτική άσκηση των μαθητών των Κατευθύνσεων «Τεχνολογική» και 
«Υπηρεσιών» θα εστιάζεται στις βασικές επαγγελματικές δεξιότητες που πρέπει 
να αποκτήσουν, ώστε να εντάσσονται με ευκολία στο επαγγελματικό περιβάλλον της 
αγοράς εργασίας που επιθυμούν. 



Ύλη των αναλυτικών προγραμμάτων  

• Η ύλη των μαθημάτων θα δομείται με τρόπο που να καλύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο χωρίς εκτεταμένες αναφορές. 

 

• Ο τρόπος δόμησης και διάρθρωσής της θα επιτρέπει στον εκπαιδευτικό 
διδακτικές πρωτοβουλίες και στο μαθητή να αναπτύσσει το ερευνητικό πνεύμα 
του, μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες.  

 

• Ταυτόχρονα το στοιχείο αυτό θα λειτουργεί βιωματικά ως είδος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού με τα ερεθίσματα που θα προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.  

 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη ψηφιακή σύγκλιση των εκπαιδευτικών και 
μαθητών. 



Μαθήματα  κορμού  

Κατευθύνσεων Γυμνασίου   

και για τις τρεις (3) τάξεις 



Πρόσθετα μαθήματα  και διδακτικές ώρες  

Α΄ Τάξης  

Γενικής Κατεύθυνσης Γυμνασίου  



Πρόσθετα μαθήματα  και διδακτικές ώρες  

Β΄ Τάξης  

Γενικής Κατεύθυνσης Γυμνασίου  



Πρόσθετα μαθήματα  και διδακτικές ώρες  

Γ΄ Τάξης  

Γενικής Κατεύθυνσης Γυμνασίου 



Πρόσθετα μαθήματα  και διδακτικές ώρες  

Α΄ Τάξης  

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γυμνασίου  



Πρόσθετα μαθήματα  και διδακτικές ώρες  

Β΄ Τάξης  

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γυμνασίου  



Πρόσθετα μαθήματα  και διδακτικές ώρες  

Γ΄ Τάξης  

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γυμνασίου  



Πρόσθετα μαθήματα  και διδακτικές ώρες  

Α΄ Τάξης  

Κατεύθυνσης Υπηρεσιών 

 



Πρόσθετα μαθήματα  και διδακτικές ώρες  

Β΄ Τάξης  

Κατεύθυνσης Υπηρεσιών  



Πρόσθετα μαθήματα  και διδακτικές ώρες  

Γ΄ Τάξης  

Κατεύθυνσης Υπηρεσιών  


