Σν λέν ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016
Σν ΤΠΟΠΑΙΘ ζα πξνβεί ζε λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο όζνλ αθνξά ην εμεηαζηηθό
ζύζηεκα εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ ην ζρ. έηνο 2015-16 γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:
1) Με ην ζύζηεκα ηνπ Νένπ Λπθείνπ, νη καζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο είραλ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο
ζε πνιύ πεξηνξηζκέλν αξηζκό ηκεκάησλ, αθνύ νη επηινγέο ηνπο πεξηνξίδνληαλ κόλν ζε έλα
επηζηεκνληθό πεδίν. Δμαηηίαο απηνύ ηνπ εγθισβηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ ζε πνιύ κηθξό αξηζκό
ηκεκάησλ, ζα απνθιείνληαλ ρηιηάδεο λένη θαη λέεο από ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξόηη
κπνξεί λα είραλ επηηύρεη πςειή βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο. Παξάιιεια, απηή ε ξύζκηζε ζα
έπιεηηε εθηόο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη ηα ίδηα ηα Παλεπηζηήκηα, θαζώο ήηαλ εμαηξεηηθά
πηζαλό λα ζηεξνύληαλ θνηηεηέο/ηξηεο κε πνιύ πςειέο επηδόζεηο, νη νπνίνη δελ ζα θαηάθεξλαλ
λα εηζαρζνύλ ζην έλα θαη κνλαδηθό επηζηεκνληθό πεδίν ζην νπνίν κπνξνύζαλ λα είλαη
ππνςήθηνη.
2) Τπήξραλ όκσο θαη ζνβαξνί ηερληθνί ιόγνη πνπ επέβαιαλ ηηο λέεο ξπζκίζεηο. Λόγσ
θαζπζηέξεζεο ηνπ έξγνπ ησλ επηζηεκνληθώλ επηηξνπώλ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο
Πνιηηηθήο πνπ είρε ζεκεησζεί ήδε πξηλ από ηελ αιιαγή ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΠΟΠΑΙΘ, δελ έρεη
νινθιεξσζεί αθόκα ε ζύληαμε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ όισλ ησλ καζεκάησλ ηεο Γ΄
ηάμεο ηνπ Νένπ Λπθείνπ θαη δελ έρνπλ θαλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο ζπγγξαθήο θαη θξίζεο ησλ
αληίζηνηρσλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ. πλεπώο, δελ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ηνπ
Νένπ Λπθείνπ γηα ηε Γ΄ Λπθείνπ. Να ζεκεησζεί όηη ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη
αθόκα πεξηζζόηεξν ζε απηήλ ηελ ηάμε απαηηείηαη έγθαηξε ελεκέξσζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ θαζώο θαη έγθαηξε θαη επαξθήο ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη
ζρνιηθώλ
εγρεηξηδίσλ.
3) Δπίζεο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα δηαηεξεζεί αλέπαθν ην ζύζηεκα εηζαγσγήο ηεο θεηηλήο Γ΄
Ηκεξήζηνπ ΓΔΛ θαη Γ΄ Δζπεξηλνύ ΓΔΛ -γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ βέβαηα εγθεθξηκέλα
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα- επεηδή ζα αηθληδηάδνληαλ νη ππνςήθηνη ηνπ
ζρ. έηνπο 2015-16 γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: ελώ γλώξηδαλ όηη ζα έδηλαλ Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο
ζε ηέζζεξα (4) καζήκαηα, ζα έπξεπε λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα έμη (6) ή επηά (7) θαη βέβαηα νη
ππάξρνπζεο Καηεπζύλζεηο (Θεσξεηηθή, Θεηηθή θαη Σερλνινγηθή) απαηηνύζαλ δηαθνξεηηθό
ζπλδπαζκό παλειιαδηθώο εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ γηα ηα επηζηεκνληθά πεδία από εθείλνλ
πνπ ηνπο είρε ήδε αλαθνηλσζεί. Γηα παξάδεηγκα, νη ππνςήθηνη ησλ Ιαηξηθώλ ζρνιώλ
ζύκθσλα κε ην ζεκεξηλό ζύζηεκα ζα έπξεπε λα εμεηαζζνύλ ππνρξεσηηθά θαη ζηα
Μαζεκαηηθά Καηεύζπλζεο, ελώ απηό ην κάζεκα δελ πεξηιακβαλόηαλ ζηα ηέζζεξα καζήκαηα
πνπ ηνπο είραλ γίλεη ήδε γλσζηά σο παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα γηα απηέο ηηο ζρνιέο. Με ηηο
λέεο ξπζκίζεηο είλαη ζηε δηθή ηνπο επηινγή αλ ζα εμεηαζζνύλ θαη ζηα Μαζεκαηηθά, γηα λα
απμήζνπλ
ηα
επηζηεκνληθά
πεδία
πξόζβαζεο.
4) Δπηπιένλ, ζην ηζρύνλ κέρξη θέηνο ζύζηεκα εηζαγσγήο έρνπλ παξαηεξεζεί ζηξεβιώζεηο
πνπ ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα αληηκεησπηζζνύλ, όπσο γηα παξάδεηγκα, ε δπλαηόηεηα λα
εηζαρζεί θάπνηνο ζε Υεκηθό ηκήκα, ρσξίο λα έρεη δηδαρζεί θαη εμεηαζζεί ζην κάζεκα ηεο
Υεκείαο
Καηεύζπλζεο.
Ο ζηόρνο ηεο λέαο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο είλαη λα ζεξαπεπηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό
ηξόπν ηα θελά θαη νη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ πξόζθαηα λνκνζεηεκέλνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο,

θαζώο θαη ηνπ ηζρύνληνο κέρξη ζήκεξα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ξπζκίζεηο γηα ηα ΔΠΑΛ δελ έρνπλ
αθόκα νξηζηηθνπνηεζεί, επεηδή αλακέλεηαη ε ζρεηηθή πξόηαζε ηνπ ΙΔΠ, όπσο πξνβιέπεη ν
λόκνο.
Πην

ζπγθεθξηκέλα:

Όζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δηακνξθώλνληαη ηξεηο νκάδεο
πξνζαλαηνιηζκνύ: Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ, Θεηηθώλ πνπδώλ θαη πνπδώλ
Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο. πλνιηθά νη καζεηέο/ηξηεο ζα παξαθνινπζνύλ 32 δηδαθηηθέο
ώξεο ηελ εβδνκάδα ζηε Γ ηάμε ηνπ Ηκεξήζηνπ ΓΔΛ θαη 25 ώξεο ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Δζπεξηλνύ
ΓΔΛ.
Γηα όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο, Μαζήκαηα Πξνζαλαηνιηζκνύ
θαη Μαζήκαηα Δπηινγήο) ζα αθνινπζεζνύλ πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ήδε εγθεθξηκέλα από ην
Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ή ην Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε επίζεο
ήδε εγθεθξηκέλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Δηδηθά γηα ηα Λαηηληθά Θεσξεηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη
ηε Υεκεία Θεηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ επηζηεκνληθέο νκάδεο πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί
εξγάδνληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαθηέαο ύιεο, θαζώο ε δηδαζθαιία ηνπο δελ
πξνβιεπόηαλ ζην πξόγξακκα ηνπ Νένπ Λπθείνπ γηα ηε θεηηλή Β΄ Σάμε.
Σν σξνιόγην πξόγξακκα ησλ Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο Γ΄ ηάμεο Ηκεξήζηνπ Γεληθνύ
Λπθείνπ ζπλνιηθά πεξηιακβάλεη 15 ώξεο. Σα δηδαζθόκελα καζήκαηα είλαη πέληε (5) αιιά
δελ είλαη θαη ηα πέληε παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα. Αλά νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ ην
πξόγξακκα
είλαη
ην
εμήο:
Γηδαζθόκελα Μαζήκαηα Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΑΡΥΑΙΑ - ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ - ΛΑΣΙΝΙΚΑ - ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

-

Γηδαζθόκελα Μαζήκαηα Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ - ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ - ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ - ΑΔΠΠ (Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό
Πεξηβάιινλ)
Γηδαζθόκελα Μαζήκαηα Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ ΠΟΤΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ - ΑΟΘ (Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο) - ΙΣΟΡΙΑ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ - ΑΔΠΠ (Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Σα Δπηζηεκνληθά πεδία νξίδνληαη σο εμήο:
1ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (Αλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο θαη Κνηλσληθέο πνπδέο)
2ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (Σερλνινγηθέο θαη Θεηηθέο πνπδέο)
3ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (πνπδέο Τγείαο θαη Εσήο)
4ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (Παηδαγσγηθέο πνπδέο)
5ν Δπηζηεκνληθό πεδίν (πνπδέο Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο)

Με ππνπξγηθή απόθαζε ζα θαηαηαρζνύλ ηα Σκήκαηα ΑΔΙ θαη ΑΣΔΙ ζηα παξαπάλσ
Δπηζηεκνληθά
Πεδία.
ηηο Δμεηάζεηο Δηζαγσγήο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2015-16 δίλνληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο
καζήηξηεο νη εμήο δπλαηόηεηεο:
Α) Να δώζνπλ εμεηάζεηο ζε ηέζζεξα (4) καζήκαηα θαη λα είλαη ππνςήθηνη/εο ζε έλα κόλν
Δπηζηεκνληθό Πεδίν, όπσο πξνβιεπόηαλ από ην πξόζθαηα λνκνζεηεκέλν ζύζηεκα
εηζαγσγήο (Ν.4186/2013).
Β) Αλ νη ππνςήθηνη/εο επηζπκνύλ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε έλα δεύηεξν
Δπηζηεκνληθό Πεδίν, ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ θαη έλα 5ν κάζεκα (Γεληθήο Παηδείαο ή Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ), όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ.
Όινη νη ππνςήθηνη, αλεμάξηεηα από ηελ νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
επηιέμνπλ από ηξία επηζηεκνληθά πεδία ην έλα ή ηα δύν επηζηεκνληθά πεδία ζηα νπνία ζα
έρνπλ
πξόζβαζε.
ηνλ ππνινγηζκό ησλ κνξίσλ, δύν από ηα ηέζζεξα καζήκαηα πνπ ζα αληηζηνηρνύλ ζε έλα
Δπηζηεκνληθό Πεδίν ζα έρνπλ απμεκέλν ζπληειεζηή βαξύηεηαο, πνπ ζα νξηζζεί κε ππνπξγηθή
απόθαζε.
ην 4ν επηζηεκνληθό πεδίν ε πξόζβαζε είλαη εθηθηή από όιεο ηηο νκάδεο πξνζαλαηνιηζκνύ.
Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα
Κάζε νκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ έρεη ηξία θνηλά καζήκαηα πνπ απαηηνύληαη ζε όια ηα
επηζηεκνληθά πεδία όπνπ έρεη πξόζβαζε ε Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ. Σν ηέηαξην κάζεκα
αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεδίν. Με έλα δηαθνξεηηθό ηέηαξην κάζεκα
αλνίγεηαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε δεύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν.Κάζε Οκάδα
Πξνζαλαηνιηζκνύ παξέρεη ηξεηο επηινγέο από ηηο νπνίεο θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα
επηιέμεη κία ή δύν.
Σα Παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα αλά νκάδα πξνζαλαηνιηζκνύ θαη αλά επηζηεκνληθό
πεδίν πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ:

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:
Α) Αλ νη ππνςήθηνη εθηόο από ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνύλ θαη ζηα
Λαηηληθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, ηόηε έρνπλ πξόζβαζε ζην 1ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
Β) Αλ νη ππνςήθηνη εθηόο από ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνύλ θαη ζηε
Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηόηε έρνπλ πξόζβαζε κε κεησκέλα κόξηα ζην 3ν Δπηζηεκνληθό
Πεδίν.
Γ) Αλ νη ππνςήθηνη εθηόο από ηα ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνύλ θαη ζηα
Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο, ηόηε έρνπλ πξόζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:
Α) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηόο από ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνύλ ζηα
Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, ηόηε έρνπλ πξόζβαζε ζηα Σκήκαηα ηνπ 2νπ
Δπηζηεκνληθνύ Πεδίνπ.
Β) Αλ νη ππνςήθηνη εθηόο από ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνύλ ζηε Βηνινγία
Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, ηόηε έρνπλ πξόζβαζε ζην 3ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
Γ) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηόο από ηα ηξία θνηλά καζήκαηα, επηιέμνπλ λα εμεηαζζνύλ θαη ζηελ
Ιζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, ηόηε έρνπλ πξόζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.

ύκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα:
Α) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνύλ θαη
ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, ηόηε έρνπλ πξόζβαζε κε κεησκέλα κόξηα ζην 3ν
Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
Β) Αλ νη ππνςήθηνη, εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνύλ θαη
ζηελ Ιζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, ηόηε έρνπλ πξόζβαζε ζην 4ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
Γ) Αλ νη ππνςήθηνη εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα επηιέμνπλ λα εμεηαζζνύλ θαη
ζηηο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (ΑΟΘ), ηόηε έρνπλ πξόζβαζε ζην 5ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.
Σν ζύζηεκα Δμεηάζεσλ Δηζαγσγήο πνπ πεξηγξάθεθε ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο
ζρεδηάζηεθε σο κεηαβαηηθό ζύζηεκα, γηα λα αληηκεησπίζεη ειιείςεηο, θελά θαη
ζηξεβιώζεηο ηόζν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Νένπ Λπθείνπ όζν θαη ηνπ ηζρύνληνο ζήκεξα
εμεηαζηηθνύ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Τπήξραλ πάξα πνιινί
αληηθεηκεληθνί πεξηνξηζκνί, πνπ δελ επέηξεπαλ ηελ επηδίσμε ελόο ζρεδηαζκνύ εθ ηνπ κεδελόο.
Όκσο δίλεη ζαθώο πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο ζηνπο ππνςήθηνπο ηεο επόκελεο ζρνιηθήο
ρξνληάο από εθείλεο πνπ έδηλε ην ζύζηεκα ηνπ Νένπ Λπθείνπ, ρσξίο λα αηθληδηάδεη ηνπο
καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο θαη λα αλαηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπο.

