
χολικό ζτοσ 2014-2015 
 

48o ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ φοίτθςθ ςτο Γυμνάςιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48
Ο
 Γυμνάςιο Ακθνών 

 

χολικό ζτοσ 2014-2015 
 

2 

Α. Μακιματα που διδάςκονται ςτο Γυμνάςιο 

 

1. Τα μακιματα που διδάςκονται ςτο Γυμνάςιο κατατάςςονται ςε δφο ομάδεσ.  

 

Θ πρώτθ ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα μακιματα:  

1) Νεοελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία (Γλωςςικι Διδαςκαλία, Νεοελλθνικι Λογοτεχνία),  

2) Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία (Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα, Αρχαία Ελλθνικά 

Κείμενα από Μετάφραςθ),  

3) Μακθματικά,  

4) Φυςικι,  

5) Χθμεία, 

6) Βιολογία,  

7) Γεωγραφία,  

8) Ιςτορία,  

9) Κοινωνικι και 

Ρολιτικι Αγωγι,  

10) Θρθςκευτικά,  

11) Αγγλικά,  

12) Δεφτερθ Ξζνθ Γλώςςα (Γαλλικά ι Γερμανικά). 

 

Θ δεφτερθ ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα μακιματα:  

1) Τεχνολογία − Ρλθροφορικι,  

2) Μουςικι − Καλλιτεχνικά,  

3) Φυςικι Αγωγι,  

4) Οικιακι Οικονομία,  

5) Βιωματικζσ Δράςεισ* − Συνκετικζσ Δθμιουργικζσ Εργαςίεσ −Project *Τοπικι Ιςτορία, 

Ρεριβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (Ρ.Ε.Α.Α), Σχολικόσ Επαγγελματικόσ 

Ρροςανατολιςμόσ (Σ.Ε.Ρ.), Φφςθ και Άςκθςθ, Ρολιτιςμόσ και Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ, 

Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι (Σ.Κ.Η.)+. 
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Διδακτικά αντικείμενα 

1. Το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλώςςασ και Γραμματείασ διακρίνεται ςτα εξισ διδακτικά 

αντικείμενα − κλάδουσ: 

α) Γλωςςικι Διδαςκαλία και β) Νεοελλθνικι Λογοτεχνία. 

2. Το μάκθμα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλώςςασ και Γραμματείασ διακρίνεται ςτα εξισ 

διδακτικά αντικείμενα − κλάδουσ: 

 α) Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα και β) Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα από Μετάφραςθ. 

3. Το διδακτικό/μακθςιακό πεδίο Ρολιτιςμόσ και Δραςτθριότθτεσ διακρίνεται ςτα εξισ 

διδακτικά αντικείμενα − κλάδουσ:  

α) Μουςικι και β) Καλλιτεχνικά. 

4. Το διδακτικό/μακθςιακό πεδίο Τεχνολογία και Ρλθροφορικι διακρίνεται ςτα εξισ 

διδακτικά αντικείμενα −κλάδουσ: 

α) Τεχνολογία και β) Ρλθροφορικι. 

5. Κάκε διδακτικό αντικείμενο − κλάδοσ βακμολογείται χωριςτά. Ο τελικόσ βακμόσ για κάκε 

μάκθμα με διδακτικά αντικείμενα − κλάδουσ είναι ο μζςοσ όροσ των τελικών βακμών των 

κλάδων του. 
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Β. Ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων των τάξεων του 48ου Γυμναςίου Ακινασ  

Ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων Α΄ Σάξθσ  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  
ΜΑΘΘΣΙΑΚΟ 

ΡΕΔΙΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΜΑΘΘΜΑ 
ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕ 

Ελλθνικι Γλώςςα 
και Γραμματεία 

Νεοελλθνικι 
Γλώςςα και 
Γραμματεία 

Γλωςςικι Διδαςκαλία 2 

Νεοελλθνικι Λογοτεχνία 2 

Αρχαία 
Ελλθνικι 
Γλώςςα και 
Γραμματεία 

Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα 3 

Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα από 
Μετάφραςθ 

2 

Σπουδζσ του 
Ανκρώπου και τθσ 
Κοινωνίασ 

Ιςτορία 2 

Κοινωνικι και πολιτικι Αγωγι - 

Θρθςκευτικά 2 

Μακθματικά Μακθματικά 4 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ 

Φυςικι 1 

Χθμεία - 

Βιολογία 2 

Γεωγραφία 2 

Ξζνεσ Γλώςςεσ 
Αγγλικά 2 

2θ Ξζνθ Γλώςςα (Γαλλικά/Γερμανικά) 2 

Τεχνολογία & 
Ρλθροφορικι 

Τεχνολογία 1 

Ρλθροφορικι 1 

Ρολιτιςμόσ και 
Δραςτθριότθτεσ 

Μουςικι 1 

Καλλιτεχνικά 1 

Ακλθτικι Ηωι Φυςικι Αγωγι 2 

Οικιακι Οικονομία Οικ. Οικονομία 2 

Βιωματικζσ 
Δράςεισ-
Συνκετικζσ 
Δθμιουργικζσ 
Εργαςίεσ - Project 

Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι (Σ.Κ.Η.) 1 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ: 35  
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Ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων Β΄ Σάξθσ 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  
ΜΑΘΘΣΙΑΚΟ 

ΡΕΔΙΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΜΑΘΘΜΑ 
ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕ 

Ελλθνικι Γλώςςα 
και Γραμματεία 

Νεοελλθνικι 
Γλώςςα και 
Γραμματεία 

Γλωςςικι Διδαςκαλία 2 

Νεοελλθνικι Λογοτεχνία 2 

Αρχαία 
Ελλθνικι 
Γλώςςα και 
Γραμματεία 

Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα 3 

Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα 
από Μετάφραςθ 

2 

Σπουδζσ του 
Ανκρώπου και τθσ 
Κοινωνίασ 

Ιςτορία 2 

Κοινωνικι και πολιτικι Αγωγι - 

Θρθςκευτικά 2 

Μακθματικά Μακθματικά 4 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ 

Φυςικι 2 

Χθμεία 1 

Βιολογία 1 

Γεωγραφία 2 

Ξζνεσ Γλώςςεσ 
Αγγλικά 2 

2θ Ξζνθ Γλώςςα (Γαλλικά/Γερμανικά) 2 

Τεχνολογία & 
Ρλθροφορικι 

Τεχνολογία 1 

Ρλθροφορικι 1 

Ρολιτιςμόσ και 
Δραςτθριότθτεσ 

Μουςικι 1 

Καλλιτεχνικά 1 

Ακλθτικι Ηωι Φυςικι Αγωγι 2 

Οικιακι Οικονομία Οικ. Οικονομία 1 

Βιωματικζσ 
Δράςεισ-
Συνκετικζσ 
Δθμιουργικζσ 
Εργαςίεσ - Project 

Φφςθ και Άςκθςθ 

1 

Ρολιτιςμόσ και Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ: 35  
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Ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων Γ΄ Σάξθσ  
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΜΑΘΘΣΙΑΚΟ 

ΡΕΔΙΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΜΑΘΘΜΑ 
ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΕ 

Ελλθνικι Γλώςςα 
και Γραμματεία 

Νεοελλθνικι 
Γλώςςα και 
Γραμματεία 

Γλωςςικι Διδαςκαλία 2 

Νεοελλθνικι Λογοτεχνία 2 

Αρχαία 
Ελλθνικι 
Γλώςςα και 
Γραμματεία 

Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα 3 

Αρχαία Ελλθνικά Κείμενα 
από Μετάφραςθ 

2 

Σπουδζσ του 
Ανκρώπου και τθσ 
Κοινωνίασ 

Ιςτορία 2 

Κοινωνικι και πολιτικι Αγωγι 1 

Θρθςκευτικά 2 

Μακθματικά Μακθματικά 4 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ 

Φυςικι 2 

Χθμεία 1 

Βιολογία 2 

Γεωγραφία - 

Ξζνεσ Γλώςςεσ 
Αγγλικά 3 

2θ Ξζνθ Γλώςςα (Γαλλικά/Γερμανικά) 2 

Τεχνολογία & 
Ρλθροφορικι 

Τεχνολογία 
 

Ρλθροφορικι 2 

Ρολιτιςμόσ και 
Δραςτθριότθτεσ 

Μουςικι 1 

Καλλιτεχνικά 1 

Ακλθτικι Ηωι Φυςικι Αγωγι 2 

Βιωματικζσ 
Δράςεισ-
Συνκετικζσ 
Δθμιουργικζσ 
Εργαςίεσ - Project 

Τοπικι Ιςτορία 

1 
Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Ρροςανατολιςμόσ 
(Σ.Ε.Ρ.) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ: 35  
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Γ.  Ωράριο λειτουργίασ Γυμναςίου 
 

Διδακτικζσ ώρεσ Διάρκεια 

1θ ώρα 8.15-9.00 

2θ ώρα 9.10-9.50 

3θ ώρα 10.00-10.45 

4θ ώρα 10.55-11.40 

5θ ώρα 11.50-12.35 

6θ ώρα 12.40-13.25 

7θ ώρα 13.30-14.10 
 

Δ. Αξιολόγθςθ 

Θ αξιολόγθςθ του μακθτι κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ του ςτο Γυμνάςιο προκφπτει από:  

α) τθν κακθμερινι προφορικι εξζταςθ και τθν όλθ ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ διδακτικι - 

μακθςιακι διαδικαςία. 

β) τισ ολιγόλεπτεσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ (τεςτ) διάρκειασ 10-15 λεπτών, οι οποίεσ γίνονται 

χωρίσ προειδοποίθςθ οποτεδιποτε, ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ. 

γ) τισ ωριαίεσ υποχρεωτικζσ γραπτζσ δοκιμαςίεσ, οι οποίεσ γίνονται, χωρίσ προειδοποίθςθ 

ανά μία κατά τθ διάρκεια των δφο πρώτων τριμινων και καλφπτουν τθν φλθ ευρφτερθσ 

διδακτικισ ενότθτασ υπό τον όρο ότι προθγικθκε κατά το προθγοφμενο μάκθμα ςχετικι 

ανακεφαλαίωςθ.( Θ διεξαγωγι των ωριαίων υποχρεωτικών γραπτών δοκιμαςιών 

προγραμματίηεται ζτςι ώςτε να αποφεφγεται θ διενζργεια ωριαίων δοκιμαςιών ςε 

περιςςότερα του ενόσ μακιματα τθν ίδια μζρα. )  

δ)τισ εργαςίεσ που εκτελοφν οι μακθτζσ, ςτο ςχολείο ι ςτο ςπίτι, ςτα πλαίςια τθσ 

κακθμερινισ διδακτικισ εργαςίασ  

ε) τισ ςυνκετικζσ δθμιουργικζσ εργαςίεσ  

η) τισ γραπτζσ ανακεφαλαιωτικζσ εξετάςεισ του Ιουνίου. (Στα μακιματα τθσ Ομάδασ Α΄) 

 

Ε. Χαρακτθριςμόσ φοίτθςθσ  

1. Θ φοίτθςθ όλων των μακθτών είναι κακικον και χαρακτθρίηεται ωσ επαρκισ, ι ελλιπισ ι 

ανεπαρκισ με βάςθ το γενικό ςφνολο των απουςιών, που ςθμειώκθκαν κατά τθ διάρκεια 

του διδακτικοφ ζτουσ, ςε ςυνδυαςμό και με τθν ετιςια προφορικι επίδοςθ ςε όλα τα 

μακιματα, μζχρι τθν θμζρα χαρακτθριςμοφ τθσ φοίτθςθσ. 

2. Επαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι, εφόςον: 

α) Το ςφνολο των απουςιών του μακθτι που ςθμειώκθκαν κατά τθ διάρκεια του 

διδακτικοφ ζτουσ, ανεξάρτθτα από το λόγο ςτον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τισ 
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εξιντα τζςςερισ (64). 

β) Το ςφνολο των απουςιών του μακθτι δεν υπερβαίνει τισ εκατόν δεκατζςςερισ (114), από 

τισ οποίεσ οι πάνω από τισ εξιντα τζςςερισ (64) είναι δικαιολογθμζνεσ ι οφείλονται ςε 

αςκζνεια, που βεβαιώνεται με ιατρικι γνωμάτευςθ. 

γ) Κατ’ εξαίρεςθ ο Σφλλογοσ των διδαςκόντων κάκε ςχολικισ μονάδασ με ειδικι πράξθ του 

χαρακτθρίηει επαρκι τθ φοίτθςθ μακθτι, ο οποίοσ ςθμείωςε περιςςότερεσ από εκατόν 

δεκατζςςερισ (114) απουςίεσ και όχι πζρα των εκατόν εξιντα τεςςάρων (164), με τθν 

προχπόκεςθ ότι όλεσ οι απουςίεσ του οι πάνω από τισ εξιντα τζςςερισ (64) είναι 

δικαιολογθμζνεσ ι οφείλονται ςε αςκζνεια που βεβαιώνεται με ιατρικι γνωμάτευςθ, θ 

επίδοςθ του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιθτικι, με τθν ζννοια ότι ο Γενικόσ Μζςοσ Προσ τθσ 

προφορικισ βακμολογίασ, που προκφπτει από το άκροιςμα των μζςων όρων των τριών 

τριμθνιαίων βακμών διαιροφμενο με τον αρικμό των διδαςκομζνων μακθμάτων, είναι 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) και θ διαγωγι του είναι κοςμιότατθ.» 

Οι μακθτζσ που θ φοίτθςθ τουσ χαρακτθρίηεται επαρκισ κεωροφνται ότι φοίτθςαν 

κανονικά και γίνονται δεκτοί ςτισ προαγωγικζσ ι απολυτιριεσ εξετάςεισ περιόδου 

Ιουνίου. 

3. «Ελλιπισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι που ςθμείωςε πάνω από εκατόν 

δεκατζςςερισ (114) και όχι περιςςότερεσ από εκατόν εξιντα τζςςερισ (164) απουςίεσ, από 

τισ οποίεσ όλεσ οι πάνω από τισ εξιντα τζςςερισ (64) είναι δικαιολογθμζνεσ ι οφείλονται ςε 

αςκζνεια που βεβαιώνεται με ιατρικι γνωμάτευςθ, αλλά θ φοίτθςθ του δεν 

χαρακτθρίςτθκε από το Σφλλογο των διδαςκόντων επαρκισ. (θ επίδοςθ του ΔΕΝ κρίνεται 

ιδιαίτερα ικανοποιθτικι.)   

Κατ’ εξαίρεςθ, ο Σφλλογοσ των διδαςκόντων μπορεί με ειδικι πράξθ του να χαρακτθρίςει 

ελλιπι τθ φοίτθςθ μακθτι που ςθμείωςε πάνω από εκατόν εξιντα τζςςερισ (164) και όχι 

περιςςότερεσ από διακόςιεσ δεκατζςςερισ (214) απουςίεσ, εφόςον όλεσ οι πάνω από τισ 

εξιντα τζςςερισ (64) είναι δικαιολογθμζνεσ ι οφείλονται ςε αςκζνεια που βεβαιώνεται με 

ιατρικι γνωμάτευςθ, θ επίδοςθ του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιθτικι Γ.Μ.Ο. προφορικισ 

βακμολογίασ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15)  και θ διαγωγι του είναι κοςμιότατθ. 

Μακθτζσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ελλιπισ παραπζμπονται τον επτζμβριο 

ςε προφορικι και γραπτι εξζταςθ ςτα μακιματα τθσ Ομάδασ Α΄. 

Στα μακιματα τθσ Ομάδασ Β' δεν εξετάηονται, αλλά για τθν εξαγωγι του ετιςιου 

προαγωγικοφ ι απολυτθρίου αποτελζςματοσ ςυνυπολογίηεται θ προφορικι βακμολογία 
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που ζλαβαν οι μακθτζσ ςτα μακιματα αυτά κατά τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. 

4. «Ανεπαρκισ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ μακθτι που ςθμείωςε πάνω από εξιντα 

τζςςερισ (64) απουςίεσ και δεν εμπίπτει ςε καμία από τισ παραπάνω περιπτώςεισ. 

Οι μακθτζσ των οποίων θ φοίτθςθ χαρακτθρίηεται ανεπαρκισ είναι υποχρεωμζνοι να 

επαναλάβουν τθ φοίτθςθ τουσ ςτθν ίδια τάξθ.» 

 

Σ. Απουςίεσ και Δικαιολόγθςθ απουςιών 

Στο Γυμνάςιο απουςία κεωρείται θ μθ παρουςία του μακθτι ι τθσ μακιτριασ ςε μια 

διδακτικι ώρα. Ζτςι, αν κάποιοσ απουςιάςει από το ςχολείο μία θμζρα κα χρεωκεί με 7 

απουςίεσ, όςεσ και οι διδακτικζσ ώρεσ.  

Για τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ του μακθτι ευκφνεται εξ ολοκλιρου ο 

κθδεμόνασ του.  

Ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ του τμιματοσ που παρακολουκεί τθ φοίτθςθ των μακθτών, όταν ο 

μακθτισ ςυμπλθρώςει τριάντα (30) απουςίεσ δικαιολογθμζνεσ ι αδικαιολόγθτεσ, είναι 

υποχρεωμζνοσ αφοφ ενθμερώςει τον Δ/ντι του ςχολείου, να ενθμερώςει τον κθδεμόνα με 

ταχυδρομικι επιςτολι, θ οποία ςτζλνεται με τθν μζριμνα του ςχολείου από 1 ζωσ 5 κάκε 

μινα για τισ απουςίεσ του μινα που προθγικθκε και από 15 ζωσ 20 Μάθ για το πρώτο 

15/μερο του ίδιου μινα. 

Με τθν παραπάνω επιςτολι ο κθδεμόνασ ενθμερώνεται και για κάκε άλλο κζμα που αφορά 

τθ ςχολικι κατάςταςθ του μακθτι. 

χετικά με τθ δικαιολόγθςθ των απουςιών 

Οι απουςίεσ των μακθτών που οφείλονται ςε αςκζνεια ι άλλο ςοβαρό οικογενειακό λόγο 

δικαιολογοφνται από τουσ κθδεμόνεσ εντόσ δζκα θμερών από τθν επιςτροφι των μακθτών 

ςτο ςχολείο.Οι γονείσ ςυμπλθρώνουν ςχετικι αίτθςθ ςτο Γραφείο του ςχολείου και 

επιςυνάπτουν αν χρειάηεται τα ςχετικά δικαιολογθτικά (π.χ. Ιατρικι Γνωμάτευςθ).    

 Οι κθδεμόνεσ των μακθτών μποροφν να δικαιολογιςουν με απλι αίτθςι τουσ μζχρι 2 

ςυνεχόμενεσ θμζρεσ και όχι περιςςότερεσ από 10 θμζρεσ κατά τθ διάρκεια όλου του 

ςχολικοφ ζτουσ. Για απουςίεσ περιςςότερεσ των 2 θμερών χρειάηεται απαραίτθτα Ιατρικι 

Γνωμάτευςθ.Δεν  δικαιολογοφνται οι μονόωρεσ απουςίεσ, οι απουςίεσ από τθ γυμναςτικι 

και οι απουςίεσ από αποβολζσ. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

Σθλζφωνα: Γραφείο Διεφκυνςθσ: 210 - 8320085 και Γραφείο Κακθγθτών: 210 - 8328095  

e-mail: mail@48gym-athin.att.sch.grΙςτοςελίδα ςχολείου:http://48gym-athin.att.sch.gr 


