Νέο Λύκειο
μετά την τροπολογία της 29/11/2014

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1

Ελληνική Γλώσσα

2

Μαθηματικά

3

Φυσικές Επιστήμες

4

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (5 ώρες)
Λογοτεχνία (2 ώρες)
Νέα Ελληνική γλώσσα (2 ώρες)
Άλγεβρα (3 ώρες)
Γεωμετρία (2 ώρες)
Φυσική (2 ώρες)
Χημεία (2 ώρες)
Βιολογία (2 ώρες)

Πολιτική Παιδεία
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

ΩΡΕΣ
9 ώρες
5 ώρες

6 ώρες

3 ώρες

5

Θρησκευτικά

2 ώρες

6

Ιστορία

2 ώρες

7

Φυσική Αγωγή

2 ώρες

8

Ξένη γλώσσα

2 ώρες

9

Ερευνητική εργασία

2 ώρες
Εφαρμογές Πληροφορικής

Μαθήματα Επιλογής
10

(οι μαθητές επιλέγουν
ένα από τα 4 μαθήματα)

Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2 ώρες

Ελληνικός & Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Καλλιτεχνική Παιδεία

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

35 ώρες

Γραπτές Εξετάσεις
1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής
2. Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου ως εξής:
α) κατά ποσοστό 50%, με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας
β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες
3. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Προκύπτει από τον μέσο όρο προφορικής και γραπτής επίδοσης σε κάθε μάθημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή :
1. Γενικό Βαθμό Απόλυσης 10 και άνω
2. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας:
α) τουλάχιστον δέκα (10) σε Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά &
β) τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα
ΣΤΑΣΙΜΟΣ : Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις α και β
ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ στα αντίστοιχα μαθήματα : Αν δεν πληρείται η προϋπόθεση β

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα &
Γραμματεία (2 ώρες)
Λογοτεχνία (2 ώρες)
Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες)

1

Ελληνική
Γλώσσα

2

Μαθηματικά

3

Φυσικές
Επιστήμες

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

6 ώρες

Άλγεβρα (3 ώρες)

5 ώρες

Γεωμετρία (2 ώρες)
Φυσική (2 ώρες)

6 ώρες

Χημεία (2 ώρες)
Βιολογία (2 ώρες)

1 ώρα

Πολιτική Παιδεία
5

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου,
Κοινωνιολογία)

2 ώρες

6

Θρησκευτικά

2 ώρες

7

Ιστορία

2 ώρες

8

Φυσική Αγωγή

1 ώρα

9

Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή
Γερμανικά)

2 ώρες

10

Ερευνητική εργασία

1 ώρα

11

Φιλοσοφία

2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

30 ώρες

Γραπτές Εξετάσεις
1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των
μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής
Αγωγής
2. Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου
σχολείου:
α) 50%, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης
δυσκολίας με ηλεκτρονική κλήρωση ανά
σχολείο.
β) 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες
3. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Προκύπτει από τον μέσο όρο προφορικής και γραπτής
επίδοσης σε κάθε μάθημα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του
μαθητή:
1. Γενικό Βαθμό Απόλυσης 10 και άνω
2. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας:
α) τουλάχιστον δέκα (10) σε Ελληνική
Γλώσσα, Μαθηματικά και Ομάδα
Προσανατολισμού
β) τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα
υπόλοιπα μαθήματα.
ΣΤΑΣΙΜΟΣ : Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις α & β
ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ στα αντίστοιχα μαθήματα :
Αν δεν πληρείται η προϋπόθεση β

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Οι Μαθητές έως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε σχολικής χρονιάς της Β΄ Λυκείου επιλέγουν μία από τις 2 ακόλουθες
Ομάδες Προσανατολισμού:

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ομάδα Θετικών Σπουδών

•Αρχαία: 3 ώρες

•Φυσική: 3 ώρες

•Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών: 2 ώρες
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική
Επιστήμη)

•Μαθηματικά: 2 ώρες

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1

Νέα Ελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία

Νέα Ελληνική Γλώσσα (4 ώρες)

ΩΡΕΣ
6 ώρες

Λογοτεχνία (2 ώρες)

2

Θρησκευτικά

1 ώρα

3

Ιστορία

2 ώρες

4

Φυσική Αγωγή

2 ώρες

5

Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

13 ώρες

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα μαθήματα κοινού κορμού και
τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού.
Τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής:
α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας &
β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Προκύπτει από τον μέσο όρο προφορικής και γραπτής επίδοσης σε κάθε μάθημα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή:
1. Γενικό Βαθμό Απόλυσης 10 και άνω
2. Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας:
α) τουλάχιστον δέκα (10) σε Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και Ομάδα Προσανατολισμού
β) τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα
ΣΤΑΣΙΜΟΣ : Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις α και β
ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ στα αντίστοιχα μαθήματα : Αν δεν πληρείται η προϋπόθεση β

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το
Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι μαθητές επιλέγουν ΜΟΝΟ ένα επιστημονικό πεδίο από τα ακόλουθα πέντε,
χωρίς τη δυνατότητα επιλογής κάποιου άλλου. Η τελική επιλογή γίνεται στις αρχές της Γ΄ Λυκείου.

Θέματα
Από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν:
α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση πανελλαδικά από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας
β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων

Στα παραπάνω μαθήματα προστίθεται η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
η οποία εξετάζεται κατά 60% ως Ελληνική Γλώσσα και 40% ως Λογοτεχνία
Οι μαθητές της Γ’ Τάξης του Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους, και όχι αργότερα της 20ης
Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνουν οριστικά την αρχική δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν
υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.
Κάθε μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης
υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους. Αυτοί που θα επιλέξουν το Ε.Π.Ε. «Θετικές και
Τεχνολογικές Επιστήμες» δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίμηση τους ανάμεσα στα μαθήματα της Χημείας και της
Πληροφορικής, ανάλογα με τις Σχολές ή τα Τμήματα όπου επιθυμούν να εισαχθούν .

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ
1. Αν Γ.Β.Π. ή Γ.Β.Α. είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά
Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε
να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο.
2. Αν Γ.Β.Π. ή Γ.Β.Α. είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά
Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν
αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή
3. Αν Γ.Β.Π. ή Γ.Β.Α. είναι μικρότερος σε σχέση με το Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού
μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του
ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή

Παράδειγμα
Μαθητής είχε βαθμό προαγωγής: Α’ Λυκείου 18 / Β’ Λυκείου 19 / Γ’ Λυκείου 20
Μ.Ο. στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι 14.
Α 15 Χ 0,4 = 6
Β 15 Χ 0,7 = 10,5
Γ 15 Χ 0,9 = 13,5
(Β.Π.Α.) : 6+10,5+13,5=30/2=15
Μαθητής είχε βαθμό προαγωγής: Α’ Λυκείου 12 / Β’ Λυκείου 13 / Γ’ Λυκείου 15
Ο Μ.Ο. στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι 17.
Α 13 Χ 0,4 = 5.2
Β 14 Χ 0,7 = 9.8
Γ 16 Χ 0,9 = 14.4
Βαθμός Πρόσβασης Απόλυσης (Β.Π.Α.) : 5+9.8+14.4=29.4/2=14.7

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:




Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 1 η
Μαρτίου κάθε έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές
εξετάσεις του επόμενου έτους ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών
πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά,
καθώς και τα ειδικά μαθήματα, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για συγκεκριμένες
Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις.
Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα, ανά
Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31 η Μαρτίου κάθε έτους, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου έτους. Ο συντελεστής
βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση
της ΑΔΙΠ προς τον Υπουργό Παιδείας, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη
υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τα παραπάνω, ο συντελεστής καθορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας.

