Πνηνπο καζεηέο αθνξά ην λέν ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηηο Αλώηαηεο
Σρνιέο;


Τν λέν ζύζηεκα αθνξά ηνπο καζεηέο πνπ ζα απνθνηηήζνπλ από ην Γεληθό
Ιύθεην ηα έηε 2016 θαη 2017.
Πνηα είλαη ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα ζηε Γ’ Λπθείνπ;



Τα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε Γ’ Ιπθείνπ ρσξίδνληαη ζηα καζήκαηα
Γεληθήο Ξαηδείαο πνπ δηδάζθνληαη 17 ώξεο θαη ηα καζήκαηα ησλ νκάδσλ
πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ είλαη πέληε ζε θάζε κία από ηηο ηξεηο νκάδεο
πξνζαλαηνιηζκνύ θαη δηδάζθνληαη 15 ώξεο. Τα καζήκαηα Γεληθήο Ξαηδείαο
είλαη ε Λέα Διιεληθή Γιώζζα θαη ε Ινγνηερλία, ηα Θξεζθεπηηθά, ε Φπζηθή
Αγσγή, ε Μέλε Γιώζζα, ηα Καζεκαηηθά Γεληθήο Ξαηδείαο, ε Ηζηνξία Γεληθήο
Ξαηδείαο θαη ε Βηνινγία Γεληθήο Ξαηδείαο.
Μπνξώ λα επηιέμσ όπνηα Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ ζέισ ζηε Γ’
Λπθείνπ,αλεμάξηεηα από ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ είρα
επηιέμεη ζηε Β’ Λπθείνπ;



Γελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκόο. Κπνξείο λα επηιέμεηο όπνηα Νκάδα
Ξξνζαλαηνιηζκνύ ζέιεηο, αλεμάξηεηα από ηελ επηινγή ζνπ ζηε Β’ Ιπθείνπ.
Θάπνηεο, όκσο, επηινγέο απαηηνύλ επηπιένλ πξνζπάζεηα. Έλαο καζεηήο πνπ,
γηα παξάδεηγκα, παξαθνινύζεζε ηε ζεσξεηηθή νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ ζηε Β’
Ιπθείνπ, κπνξεί ζηε Γ’ Ιπθείνπ λα παξαθνινπζήζεη ηελ Νκάδα
Ξξνζαλαηνιηζκνύ ησλ Θεηηθώλ Σπνπδώλ, αιιά ζα πξέπεη λα κάζεη ηα
Καζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή Θαηεύζπλζεο ηεο Β’ Ιπθείνπ, πνπ είλαη απαξαίηεηα
γηα λα παξαθνινπζήζεη ηα Καζεκαηηθά Θαηεύζπλζεο θαη ηε Φπζηθή
Θαηεύζπλζεο ζηε Γ‘ Ιπθείνπ.
Πνηεο είλαη νη νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο Γ Λπθείνπ θαη πνηα είλαη
ηακαζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνύ;



Νη νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη ηξεηο:
1. Αλζξσπηζηηθέο Σπνπδέο.
2. Θεηηθέο Σπνπδέο.
3. Σπνπδέο Νηθνλνκίαο θαη Ξιεξνθνξηθήο.
Τα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηηο νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη πέληε ζε
θάζε νκάδα θαη δελ εμεηάδνληαη όια ζηηο Ξαλειιήληεο Δμεηάζεηο. Τα
δηδαζθόκελα καζήκαηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.

Θάζε καζεηήο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζα επηιέμεη κία νκάδα
πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηά ηεο θαη, θπζηθά, ηα
καζήκαηα Γεληθήο Ξαηδείαο. Ζ επηινγή ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ ζα ηνπ
επηηξέςεη λα επηιέμεη, αξγόηεξα, έλα έσο δύν επηζηεκνληθά πεδία.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο όισλ ησλ
καζεηώλ ηεο Γ’ Λπθείνπ;


Όινη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνιπηήξηεο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ
απόθηεζε ηνπ απνιπηεξίνπ Ιπθείνπ θαη κεηά όζνη επηζπκνύλ ηελ εηζαγσγή
ηνπο ζηηο αλώηαηεο ζρνιέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Ξαλειιήληεο Δμεηάζεηο.
Πνηα είλαη ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα ζηηο Παλειιήληεο
Δμεηάζεηο ζε θάζε Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ;



Θάζε νκάδα Ξξνζαλαηνιηζκνύ πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε:
1. Τεο Λενειιεληθήο Γιώζζαο, ρσξίο ηε Ινγνηερλία.
2. Γύν βαζηθώλ καζεκάησλ, πνπ νθείινπλ λα δώζνπλ ζηηο παλειιήληεο όινη
νη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιέμνπλ απηή ηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ.
3. Τξία αθόκε καζήκαηα, από ηα νπνία ν καζεηήο επηιέγεη λα εμεηαζηεί ζε έλα
έσο δύν. Γελ κπνξεί λα εμεηαζηεί, δειαδή, θαη ζηα ηξία καζήκαηα. Ζ επηινγή
απηώλ ησλ καζεκάησλ ζα είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ επηινγή ησλ επηζηεκνληθώλ
πεδίσλ πνπ κπνξεί λα δειώζεη ν ππνςήθηνο.
Θάζε ππνςήθηνο γηα κία ζέζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα εμεηάδεηαη ζε
ηέζζεξα ή ζε πέληε καζήκαηα.

Πόζα θαη πνηα είλαη ηα Δπηζηεκνληθά Πεδία ζηα νπνία εληάζζνληαη νη
ζρνιέο;



Τα Δπηζηεκνληθά Ξεδία είλαη πέληε, ηα εμήο:
1ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (Αλζξσπηζηηθέο, Λνκηθέο θαη Θνηλσληθέο Σπνπδέο)
2ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (Τερλνινγηθέο θαη Θεηηθέο Σπνπδέο)
3ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (Σπνπδέο Υγείαο θαη Εσήο)
4ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (Ξαηδαγσγηθέο Σπνπδέο)
5ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (Σπνπδέο Νηθνλνκίαο θαη Ξιεξνθνξηθήο)
Πόζα θαη πνηα είλαη ηα πεδία πνπ κπνξεί λα δειώζεη έλαο ππνςήθηνο
από θάζε θαηεύζπλζε;



Θάζε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ επηηξέπεη ζηνλ ππνςήθην λα επηιέμεη έλα έσο
δύν πεδία από ηξία πεδία ζηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ε νκάδα
πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ. Κάιηζηα ηα δύν από ηα ηξία πεδία θάζε
νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη ην 3ν (Σπνπδέο Υγείαο θαη Εσήο) θαη ην 4ν
(Ξαηδαγσγηθέο Σπνπδέο).
Τα Δπηζηεκνληθά Ξεδία θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.

Ξαξαηεξνύκε όηη ζε ηξία πεδία (ηα 1,2 θαη 5) έρνπκε απνθιεηζηηθή πξόζβαζε
από κία κόλν νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζε δύν πεδία (ηα 3 θαη 4) έρνπκε
πξόζβαζε από όιεο ηηο νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνύ, όρη όκσο ηζόηηκε, όπσο ζα
δνύκε παξαθάησ.
Γειαδή δελ ζα έρσ ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμσ δύν πεδία από ηα πέληε,
όπσο πεξίπνπ ζπκβαίλεη κέρξη ηώξα, αιιά ζα κπνξώ λα επηιέμσ δύν
πεδία από ηα ηξία πνπ επηηξέπεη ε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ κνπ;


Ζ αιήζεηα είλαη όηη κε ην πξνεγνύκελν ζύζηεκα δελ ήηαλ απνιύησο ειεύζεξε
ε επηινγή δύν από πέληε πεδία. Υπήξραλ θάπνηνη απαγνξεπκέλνη ζπλδπαζκνί.
Τώξα νη επηινγέο είλαη δύν από ηξία πεδία. Έηζη επηινγέο ζηηο νπνίεο είραλ
ζπλεζίζεη νη ππνςήθηνη ηώξα είλαη απαγνξεπκέλεο. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο
ησλ νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ αλζξσπηζηηθώλ αιιά θαη ησλ ζεηηθώλ
επηζηεκώλ δελ έρνπλ πηα πξόζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζρνιέο.

Έρνπλ όινη νη ππνςήθηνη ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ από ηξία
ΔπηζηεκνληθάΠεδία έλα έσο δύν. Θα έρνπλ ηζόηηκε πξόζβαζε ζε όια
ηα πεδία πνπ κπνξνύλ λα επηιέμνπλ;


Αλαθεξόκαζηε ζηα θνηλά επηζηεκνληθά πεδία θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο
πξνζαλαηνιηζκνύ, δειαδή ζηα 3 θαη 4. Σην 4ν Δπηζηεκνληθό Ξεδίν, ηηο
Ξαηδαγσγηθέο Σπνπδέο, ινγηθά ζα έρνπλ όινη νη ππνςήθηνη ηζόηηκε
πξόζβαζε, όπσο ζπλέβαηλε, κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα αιιά θαη όια ηα
πξνεγνύκελα ηα ηειεπηαία 35 ρξόληα. Σην 3ν Δπηζηεκνληθό Ξεδίν, ηηο
Δπηζηήκεο Υγείαο θαη Εσήο, δελ ζα έρνπλ όινη ηζόηηκε πξόζβαζε.
Ξιενλέθηεκα ζα έρνπλ νη καζεηέο ηεο Νκάδαο Ξξνζαλαηνιηζκνύ ησλ Θεηηθώλ
Δπηζηεκώλ, πνπ ζα έρνπλ εμεηαζηεί ζηα καζήκαηα ηεο Φεκείαο θαη ηεο
Βηνινγίαο θαηεύζπλζεο, πνπ είλαη απαξαίηεηα (καδί κε ηε Φπζηθή) γηα ηηο
ζπνπδέο ζ’ απηέο ηηο ζρνιέο.
Πώο ζα εμαζθαιηζηεί ε κε ηζόηηκε πξόζβαζε ζηηο Δπηζηήκεο Υγείαο θαη
Εσήο;



Απηό ζα γίλεη κε ηνλ νξηζκό δύν καζεκάησλ βαξύηεηαο ζε θάζε Δπηζηεκνληθό
Ξεδίν, πνπ κάιινλ ζηηο Δπηζηήκεο Υγείαο θαη Εσήο ζα είλαη ε Βηνινγία θαη ε
Φεκεία πνπ δελ ζα έρνπλ δηδαρζεί θαη εμεηαζηεί παξά κόλν νη καζεηέο ησλ
Θεηηθώλ Σπνπδώλ. Ν ξόινο ησλ καζεκάησλ βαξύηεηαο ζε θάζε Δπηζηεκνληθό
Ξεδίν ζα είλαη θαη λα «πξηκνδνηεί» ηελ επηηπρία ηνπ καζεηή ζηα βαζηθά θαη
δύζθνια καζήκαηα.
Πνηα ζα είλαη ηα βαζηθά καζήκαηα ζε θάζε Δπηζηεκνληθό Πεδίν;



Αθόκε δελ γλσξίδνπκε επηζήκσο. Κπνξνύκε όκσο λα ππνζέζνπκε ηα βαζηθά
καζήκαηα θάζε πεδίνπ.
Πώο ππνινγίδνληαη ηα κόξηα;



Θαη απηό δελ έρεη αθόκε δηεπθξηληζηεί. Ξηζαλό λα κεηξάλε νη βαζκνί κόλν ζηα
ηέζζεξα καζήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο ζρνιέο θάζε πεδίνπ,
ζπλεπώο, θάζε καζεηήο ζα έρεη δηαθνξεηηθά κόξηα ζε θάζε πεδίν.
Πνηεο ζρνιέο ζα πεξηιακβάλεη θάζε Δπηζηεκνληθό Πεδίν;



Γελ γλσξίδνπκε αθόκε, αθνύ δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί από ην Υπνπξγείν
Ξαηδείαο. Υπνζέζεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε από ηα νλόκαηα ησλ Δπηζηεκνληθώλ
Ξεδίσλ, αιιά δελ είλαη ηίπνηε ζίγνπξν.
Πώο εηζάγνληαη ζηηο Αλώηαηεο Σρνιέο νη απόθνηηνη ησλ ΔΠΑ.Λ.;



Νη απόθνηηνη ησλ ΔΞΑ.Ι. εηζάγνληαη κόλν ζηα ζπλαθή Τ.Δ.Η. κε παλειιήληεο
εμεηάζεηο ζε ηέζζεξα καζήκαηα:
Καζεκαηηθά, Λενειιεληθή Γιώζζα θαη δύν καζήκαηα εηδηθόηεηαο. Δηζάγνληαη
ζηα ηκήκαηα ησλ Τ.Δ.Η. κε δηθό ηνπο πνζνζηό ζέζεσλ, αλεμάξηεηα δειαδή από
ηνπο απνθνίηνπο γεληθώλ ιπθείσλ. Αλ επηζπκνύλ λα εηζαρζνύλ ζε
παλεπηζηεκηαθή ζρνιή κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο,
από ηελ επνκέλε ρξνληά ηεο απνθνίηεζήο ηνπο, εμεηαδόκελνη ζηα ίδηα
καζήκαηα κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ Γεληθώλ Ιπθείσλ.

Ωξνιόγην πξόγξακκα Γ’ Λπθείνπ 2015-2016
Τν ζρέδην ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γ Ιπθείνπ πνπ αλακέλεηαη λα
ηζρύζεη γηα ην 2015-2016 πεξηιακβάλεηαη ζε ηξνπνινγία ηνπ Υπνπξγείνπ
Ξαηδείαο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαηεζεί ζε λνκνζρέδην.

Τα Μαθήμαηα Επιλογήρ ηηρ Γ ́ ηάξηρ Ημεπήζιος Γενικού Λςκείος διδάζκονηαι
δύο (2) ώπερ και οι μαθηηέρ ηηρ επιλέγοςν μεηαξύ ηων εξήρ πποζθεπόμενων
μαθημάηων:

α)
Γεύηεξε Μέλε γιώζζα (Αγγιηθά ή Γαιιηθά ή Γεξκαληθά),
β)
Διεύζεξν Σρέδην
γ)
Γξακκηθό Σρέδην,
δ)
Ηζηνξία ηεο Τέρλεο,
ε)
Αξρέο Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Υπεξεζηώλ (ΑΝΓΔΥ).
Όζνη καζεηέο επηζπκνύλ λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ Δηδηθώλ
Καζεκάησλ Διεύζεξνπ Σρεδίνπ θαη Γξακκηθνύ Σρεδίνπ, δύλαληαη λα
δειώζνπλ όηη ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηα δύν καζήκαηα, εθ ησλ
νπνίσλ ην έλα ζα δηδάζθεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξήζηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο.

