
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 
   

Χρονοδιάγραμμα Τετραμήνων – Εξεταζόμενα 
 

Α΄ Τετράμηνο                                                                                                               Β΄ Τετράμηνο 

07/09/2022 Έναρξη μαθημάτων  23/01/2023 

13/01/2023 Λήξη μαθημάτων  26/05/2023 

22/12/2022 
Τερματίζονται οι γραπτές προειδοποιημένες ασκήσεις  

18/05/2023 

11/01/2023  

       –  

13/01/2023 

Γραπτώς οι βαθμοί για την προφορική επίδοση (60%) στους 

μαθητές/τριες 

 24/05/2023   

    –  

    26/05/2023 

16/01/2023  

           –  

20/01/2023 

Γραπτή αξιολόγηση των εξεταζόμενων μαθημάτων  

Εξετάσεις Τετραμήνων   

29/05/2023  

             –  

02/06/2023 

 

 

Προφορική Αξιολόγηση - (60% της βαθμολογίας) - Μορφές αξιολόγησης 

 

Ένα  (1) προειδοποιημένο διαγώνισμα, διάρκειας μίας (1) διδακτικής περιόδου για κάθε 

εξεταζόμενο μάθημα, ανά Τετράμηνο,. 

 

  Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών, ένα (1) προειδοποιημένο διαγώνισμα 

Λογοτεχνίας, διάρκειας μίας (1) διδακτικής περιόδου και ένα (1) προειδοποιημένο 

διαγώνισμα Γλώσσας (αδίδακτο κείμενο και παραγωγή γραπτού επικοινωνιακού λόγου) , 

διάρκειας δύο (2) διδακτικών περιόδων, ανά Τετράμηνο. 

 

ΜΙΑ μικρή γραπτή προειδοποιημένη άσκηση στην τάξη, όχι μεγαλύτερης διάρκειας των είκοσι 

λεπτών (20΄)  

 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ:  ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ και  ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 

 

Σημείωση:  Ασκήσεις μικρής διάρκειας, 5΄ μέχρι 10΄ (απρόοπτες – κ.λπ.)  δε θα βαθμολογούνται 

αριθμητικά. Θα διορθώνονται και θα δίνεται ανατροφοδότηση ( παρατηρήσεις/σχόλια). 

Συμμετοχή: Του/της μαθητή/μαθήτριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη 

 

Κατ’ οίκον εργασία:  Αφορά ποιοτικές δραστηριότητες, που δεν πρέπει να υπερφορτώνουν το 

πρόγραμμα και την προσπάθεια του/της μαθητή/μαθήτριας εκτός τάξης.  

 

Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης (project) που προετοιμάζεται κατόπιν 

ανάθεσης και με την καθοδήγηση του/της διδάσκοντος/ουσας καθηγητή/τριας. 

 

Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία  , εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που 

σχετίζονται με συγκεκριμένο μάθημα ή/και με ευρύτερη κοινωνική/εθελοντική/πολιτιστική 

προσφορά. 
 
 

Γραπτή Αξιολόγηση    –    Εξετάσεις Τετραμήνων  (40% της βαθμολογίας) 

Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση στο τέλος των Τετραμήνων: Διάρκεια 90 λεπτών 

Νέα Ελληνικά: Διάρκεια εξέτασης 135 λεπτών ( 90΄ Νέα Ελληνική Γλώσσα ) 

 



Χρονοδιάγραμμα Τετραμήνων - ΜΗ Εξεταζόμενα   

 
 

Α΄ Τετράμηνο                                                                                                              Β΄ Τετράμηνο 

07/09/2022 Έναρξη μαθημάτων  23/01/2023 

16/12/2022 Γραπτώς οι βαθμολογίες μη εξεταζόμενων στους 

μαθητές/τριες  

16/05/2023 

13/01/2023 Λήξη μαθημάτων Τετραμήνου 26/05/2023 

09/01/2023  

      –  

13/01/2023 

Γραπτή αίτηση για  βελτίωση  βαθμολογίας στα μη 

εξεταζόμενα μαθήματα 

   22/05/2023 

              –  

    26/05/2023 

 

Προφορική Αξιολόγηση - (60% της βαθμολογίας)  

ΜΙΑ μικρή γραπτή προειδοποιημένη άσκηση στην τάξη θα γίνεται μόνο εκεί και όπου κρίνεται 

αναγκαίο. (όχι μεγαλύτερης διάρκειας των είκοσι λεπτών (20΄) – ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ – ΘΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ. 

 

Σημείωση:  Άλλες ασκήσεις μικρής διάρκειας, 5΄ μέχρι 10΄ (απρόοπτες – κ.λπ.)  δε θα 

βαθμολογούνται. Ο καθηγητής/τρια θα τη διορθώνει, θα γράφει παρατηρήσεις/σχόλια, αλλά δε 

θα βάζει βαθμό στο χαρτί (σημειώσεις / ποσοστά μπορεί να βάλει στο βαθμολόγιό του). 
 

Συμμετοχή: Του/της μαθητή/μαθήτριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη 

 

Κατ’ οίκον εργασία:  Αφορά ποιοτικές δραστηριότητες, που δεν πρέπει να υπερφορτώνουν το 

πρόγραμμα και την προσπάθεια του/της μαθητή/μαθήτριας εκτός τάξης. 

 

Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης (project), που προετοιμάζεται κατόπιν 

ανάθεσης και με την καθοδήγηση του/της διδάσκοντος/ουσας καθηγητή/τριας. 

 

Δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που 

σχετίζονται με συγκεκριμένο μάθημα ή/και με ευρύτερη κοινωνική/εθελοντική/πολιτιστική 

προσφορά. 

 
 
 

Γραπτή Αξιολόγηση (40% της βαθμολογίας) – Μέχρι τη λήξη των μαθημάτων Τετραμήνου 

Ένα γραπτό προειδοποιημένο διαγώνισμα διάρκειας μίας (1) διδακτικής περιόδου, ανά 

Τετράμηνο ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ – ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


