
Το 2ο Γυμνάσιο Αλίμου 
σας καλωσορίζει 

Σχολ.Ετος 2020-21 
 



Τι κάναμε πέρυσι 

sxoliko etos 1718.mp4


Υποδομή 
• 10 Αίθουσες Διδασκαλίας 

• Αίθουσα Δραστηριοτήτων-Ψυχαγωγίας 

• Αίθουσα Μουσικής 

• Αίθουσα Γαλλικών-Γερμανικών 

• Τμήμα Ένταξης 

• 1 Εργαστήριo Πληροφορικής 

• 1 εργαστήριο Φυσικών επιστημών 

• 1 Εργαστήριο Τεχνολογίας 

• 1 Εργαστήριο Καλλιτεχνικών 

•  Σχολική Βιβλιοθήκη 

• Γήπεδο Basket 

 



Διαγωνισμοί-Βραβεία 

• Οκτώ μαθητές από το σχολείο μας βραβεύτηκαν με Αριστεία ή Εύφημο Μνεία 
στον διαγωνισμό Φυσικής "Αριστοτέλης 2019"  

•  5 μαθητές μας ήταν στους Επιτυχόντες  στο μαθηματικό διαγωνισμό "Θαλής« 

• Διάκριση μαθητριών μας στο Διαγωνισμό εικαστικού σχεδιασμού σήματος του 
Δικτύου Ασφαλών Σχολείων (Δ.Α.Σ.) 



Εκδρομές - Επισκέψεις - Περίπατοι 
• Εκδρομή-εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λονδίνο. 

• Διαδικτυακή Ψηφοφορία για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα 
στο πλαίσιο προγράμματος που εκπονήθηκε από ομάδα μαθητών και 
μαθητριών του σχολείου μας σε συνεργασία με αντίστοιχη ομάδα του 4ου 
Γυμνασίου Αλίμου για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα από το 
Βρετανικό Μουσείο στη χώρα μας, δημιουργήθηκε σελίδα για συλλογή 
υποστηρικτικών υπογραφών. 

•  Μουσικό διάλειμμα 

• Επίσκεψη στο ΕΠΑΛ Αλίμου 

• Κινηματογράφος 'Χωρίς οικογένεια' (Antoine Blossier, 2019) 

• Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Σ. Νιάρχος 23-12-2019 

• Περίπατος στον Βοτανικό κήπο Διομήδους 
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Το ωρολόγιο πρόγραμμα 

•32 διδακτικές 
ώρες 
κατανεμημένες σε 
 

•Τρία (3)  6ωρα 
(Τρίτη-Πέμπτη-
Παρασκευή) 

•Δυο (2)   7ωρα 
(Δευτέρα- Τετάρτη) 

 



  
 Ωράριο λειτουργίας σχολείου 2020-2021  
 

• 1η ώρα 08:10 – 08:55  

• 2η ώρα 09:05 – 09:50  

• 3η ώρα 10:00 – 10:45 

•  4η ώρα 10:55 – 11:40  

• 5η ώρα 11:50 – 12:30  

• 6η ώρα 12:40 – 13:20  

• 7η ώρα 13:30 – 14:05 





Ομάδες 
μαθημάτων 



Α’ ομάδα 
• αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία 

και Νεοελληνική Λογοτεχνία. 

• αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση. 

• αγ) Ιστορία. 

• αδ) Μαθηματικά. 

• αε) Φυσική. 

• αστ) Βιολογία. 

• αζ) Αγγλικά. 

 



Β’ ομάδα 
• βα) Γεωλογία-Γεωγραφία. 

• ββ) Χημεία. 

• βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 

• βδ) Θρησκευτικά. 

• βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα. 

• βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική. 

• βζ) Οικιακή Οικονομία. 

 



Γ’ ομάδα 
• γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά. 

• γβ) Φυσική Αγωγή. 

 



Πώς γίνεται η αξιολόγηση του μαθητή 

2 τετράμηνα  

• Από 11-9 έως 20-1 

• Από 21-1 έως 31-5 

 

Για την αξιολόγηση του μαθητή συνεκτιμώνται τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

 



Πώς γίνεται η αξιολόγηση του μαθητή 

• Η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία   

• Η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη  

• Η συνεργασία του με συμμαθητές 

• Η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται 

• Η επίδοση στις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)  

• Η επίδοση στις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες 



Γραπτές 
δοκιμασίες 



Γραπτές δοκιμασίες 
α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας 

ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη 
διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί 
μέχρι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες   

 

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

  

 



Γραπτές δοκιμασίες 

Κάθε τμήμα μπορεί να εξετάζεται με 
ωριαία γραπτή δοκιμασία μόνο σε ένα 

(1) μάθημα την ημέρα  

Και 

μέχρι σε τρία (3) το πολύ μαθήματα την 
εβδομάδα 



Για τα μαθήματα της 
ομάδας Α’ 

 

διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή 
δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου 

τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου τετραμήνου. 



 
Για τα μαθήματα της 

ομάδας Β΄  

• μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια 
του πρώτου τετραμήνου και  

• μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου 

• ή μια συνθετική δημιουργική εργασία μικρής 
έκτασης 



Για τα μαθήματα της 
ομάδας Γ’ 

 

•Προφορικός βαθμός 

•Εργασία 



Οι ολιγόλεπτες 
γραπτές 

δοκιμασίες 



Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες 

1) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε 
τετράμηνο 

 

2) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά 

 

3) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο 
μάθημα 



Βαθμός ετήσιας επίδοσης  
 

• 1. Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) βαθμός ετήσιας 
επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών 
του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής 
ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.  

• 2. Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β΄) και της τρίτης ομάδας 
(Ομάδα Γ΄) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος 
των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.  

 



•  όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 
τουλάχιστον δέκα (10),  

 

•   όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας 
επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). 

 

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής 
ή απόλυσης,  



Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης,  

• Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο 
μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη 
των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική 
περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας 
επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των 
μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι 
παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό 
ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) 
μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται 
σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη. 

•  Για τα μαθήματα της Ομάδας Α′ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές 
και γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή 
εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το 
εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. 
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. 

 



Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης,  

• Για τα μαθήματα της Ομάδας Β′ και της Ομάδας Γ′  οι 
επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο Διευθυντής του 
σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου 
που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο 
μάθημα, η οποία διενεργεί τις εξετάσεις. 

• Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α′ και Β′ 
τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ′ τάξης δεν 
κριθεί άξιος απόλυσης  , επαναλαμβάνει την τάξη. 



Απουσίες 





Απουσίες 
• Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το 

σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν 
δεκατέσσερις (114) 

•  Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που 
σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες 

• Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται 
ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση 
τους στην ίδια τάξη 

 



Ενημέρωση 
γονέων 



• Κηδεμονία 

• Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση 

• Τηλέφωνα 

• Ηλεκτρονική διεύθυνση 

• Παρακαλούμε, σε οποιαδήποτε 
μεταβολή να ενημερώνετε το 
σχολείο 



Πλαίσιο 
οργάνωσης 

σχολικής ζωής 



Τι συμβαίνει με τα κινητά;;;; 



Ποινές 



Ποινές 

• α) προφορική παρατήρηση 

•  β) επίπληξη 

•  γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας 

• δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών 

•  ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 

 

** Ο ρόλος του Συμβουλίου Τάξης ** 

 



Αποκρυπτογράφηση τώρα! 

Δεν μας έβαλαν τίποτα Το σωστό διάβασμα 



επικοινωνία 



Ευχαριστούμε! 



Ερωτήσεις 
 
 


