ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ EMPLOY
Η νζα Γ΄ Γενικοφ Λυκείου και το νζο ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
Ειςαγωγι
Στόχοσ τθσ προτεινόμενθσ αναμόρφωςθσ είναι θ αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν προβλθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου, που οφείλονται κυρίωσ ςτθ διττι ιδιότθτα όςων φοιτοφν ςε αυτι τθν
τάξθ, δθλαδι αφενόσ του μακθτι Λυκείου και αφετζρου του υποψιφιου φοιτθτι Α.Ε.Ι. Αυτι θ
πραγματικότθτα οδιγθςε ςτθν αδιαφορία των μακθτϊν για όςα μακιματα δεν εμπλζκονται ςτισ
πανελλαδικζσ εξετάςεισ, τθν αντιμετϊπιςθ γενικά του ςχολείου ωσ πάρεργου με αντίςτοιχθ προςιλωςθ ςτθν παραπαιδεία, τθν υποβάκμιςθ του απολυτιριου και, βεβαίωσ, τθν άςκθςθ αςφυκτικισ κακθμερινισ πίεςθσ ςτουσ νζουσ αλλά και ςτισ οικογζνειζσ τουσ που αναγκάηονται να δαπανοφν για κάκε «φουρνιά» υποψθφίων 2,5 διςεκατομμφρια ευρϊ για τθν προετοιμαςία προσ
τισ πανελλαδικζσ.
Η πρόταςθ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων αποτελεί παρζμβαςθ ςτθ δομι
και το πρόγραμμα τθσ Γϋ Λυκείου, ςτον τρόπο κτιςθσ του απολυτθρίου αλλά και ςτον τρόπο ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν προοπτικι ςταδιακισ κακιζρωςθσ τθσ ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ. Η πρόταςθ αυτι διαμορφϊκθκε με βάςθ τθ φιλοςοφία τθσ προςζγγιςθσ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, των προτάςεων που διατυπϊκθκαν ςτθ διάρκεια του Εκνικοφ
Διαλόγου για τθν Ραιδεία ςτθν περίοδο 2015-2016, τα πορίςματα των ςυηθτιςεων ςτθν Επιτροπι
Μορφωτικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ τθν ίδια περίοδο, κακϊσ και μετά από διάλογο με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και διάφορουσ εκπαιδευτικοφσ και επιςτθμονικοφσ φορείσ, ιδιαίτερα μετά
τισ εξαγγελίεσ τθσ 3θσ Σεπτεμβρίου 2018.
Οι αλλαγζσ που περιγράφονται παρακάτω εντάςςονται ςε ζνα γενικότερο ςχζδιο ευρείασ μεταρρφκμιςθσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που κα ενιςχφει τον μορφωτικό ρόλο του Λυκείου με
ολοκλιρωςθ τθσ βαςικισ μόρφωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ κακιζρωςθσ τθσ 14χρονθσ υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ αλλά ςυγχρόνωσ είναι και ςτενά ςυνυφαςμζνεσ με τισ μεταρρυκμίςεισ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Σκοπόσ είναι να εξασφαλιστεί για τθν ελλθνικι νεολαία μια παιδεία ςφγχρονθ και ελκυςτικι που να ανταποκρίνεται ςτισ πολφπλοκεσ απαιτιςεισ μιασ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, τόςο ςε απόκτθςθ γνϊςεων όςο και ςτθν καλλιζργεια των αξιϊν. Στόχοσ είναι θ ςυγκρότθςθ ελεφκερων, δθμοκρατικϊν και υπεφκυνων αυριανϊν πολιτϊν, αλλά και θ ορκι προετοιμαςία
των αυριανϊν επιςτθμόνων, με τρόπο παιδαγωγικά ορκό, με εμβάκυνςθ ςτα διάφορα γνωςτικά
πεδία με ουςιαςτικι εμπλοκι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν μζςα ςτο ςχολείο και όχι αποςτικιςθ,
και με ακόμθ μεγαλφτερθ μείωςθ των κοινωνικϊν και γεωγραφικϊν ανιςοτιτων που υπάρχουν
ςιμερα.
Ο λόγοσ που προτάχκθκαν οι αλλαγζσ ςτθν Γϋ Γενικοφ Λυκείου και ςτο ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι ότι ο αςφυκτικόσ εναγκαλιςμόσ τθσ τάξθσ αυτισ από τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ματαιϊνει ςε μεγάλο βακμό, παρά τισ φιλότιμεσ προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν, τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επιπλζον, όπωσ φαίνεται από τον ςυνικθ χρόνο ζναρξθσ τθσ
προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ, οφτε προθγοφμενεσ τάξεισ του Λυκείου είναι απαλλαγμζνεσ από
τθν αγωνία των μακθτϊν, οι οποίοι ιδθ αρχίηουν να ςκζπτονται ωσ υποψιφιοι. Για τον λόγο αυτό
είναι απαραίτθτο να αντιμετωπιςτοφν οι πακογζνειεσ των εξετάςεων και θ Γϋ Λυκείου να αναδι1
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οργανωκεί ϊςτε να αποκτιςει ξεκάκαρο ςκοπό και περιεχόμενο και να λειτουργιςει ωσ ανάχωμα προςταςίασ τθσ υπόλοιπθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με τελικό ςτόχο να μποροφν απρόςκοπτα οι νζοι να αποκτιςουν τα αναγκαία για τθ ηωι τουσ εφόδια που θ βακμίδα αυτι ζχει να
τουσ προςφζρει. Αν δεν αρχίςουν να αντιμετωπίηονται τα εξαιρετικά ςοβαρά προβλιματα και οι
πακογζνειεσ τθσ Γϋ Λυκείου, οποιαδιποτε αλλαγι ςτισ άλλεσ τάξεισ δεν κα μπορζςει να εδραιωκεί.
Η μείωςθ των μακθμάτων Γενικισ Παιδείασ
Το νζο ςφςτθμα μειϊνει δραςτικά τα μακιματα Γενικισ Ραιδείασ. Τα μακιματα Νεοελλθνικισ
Γλϊςςασ και Γραμματείασ (6 ϊρεσ), Θρθςκευτικά (1 ϊρα), Φυςικι Αγωγι (2 ϊρεσ) και ζνα μάκθμα επιλογισ (2 ϊρεσ) γίνονται υποχρεωτικά για όλουσ. Ο λόγοσ αυτισ τθσ αλλαγισ είναι ότι, παρά
τισ όποιεσ φιλότιμεσ προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν, τα μακιματα Γενικισ Ραιδείασ προςκροφουν ςιμερα ςτθν απόλυτθ αδιαφορία των μακθτϊν. Συνεπϊσ θ μόνθ λφςθ με βάςθ τα ςθμερινά
δεδομζνα είναι να δϊςουμε επιτζλουσ ςτθ Γϋ Λυκείου ζναν ςτόχο (και όχι δφο ςτόχουσ αντιφατικοφσ μεταξφ τουσ), ϊςτε να ανακτιςει τθ λειτουργικότθτά τθσ και τθν αξία τθσ μζςα ςτο ςυνολικό
ςφςτθμα τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Από τθν άλλθ, από το 2020-21, κα εξορκολογιςτεί το
πρόγραμμα τθσ Αϋκαι Βϋ Λυκείου και κα καταργθκεί ο διαχωριςμόσ ςε Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ
ςτθ Βϋ Λυκείου, που υποχρεϊνει ςιμερα τουσ μακθτζσ να αποφαςίηουν πρόωρα για το επαγγελματικό τουσ μζλλον. Οι μακθτζσ πλζον να κάνουν τθν επιλογι τουσ με τθν προαγωγι τουσ ςτθ Γϋ
ΓΕΛ, ςφμφωνα με τισ κλίςεισ και τισ προτιμιςεισ τουσ.
Ο περιοριςμόσ των μακθμάτων Ομάδων προςανατολιςμοφ
Σιμερα κάκε Ομάδα προςανατολιςμοφ περιλαμβάνει μακιματα που εξετάηονται ςτισ πανελλαδικζσ αλλά και μακιματα που δεν εξετάηονται. Το νζο ςφςτθμα κρατάει μόνο αυτά που εξετάηονται. Ζχει ζτςι τθ δυνατότθτα να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ/υποψθφίουσ μια λιτι δομι που τουσ
επιτρζπει να αςχολοφνται αποκλειςτικά με τα μακιματα με τα οποία ςτθν πραγματικότθτα αςχολοφνται λόγω των πανελλαδικϊν. Και να αςχολοφνται περιςςότερεσ ϊρεσ.
Η αφξθςθ τθσ φλθσ
Σε μακιματα προςανατολιςμοφ ςτα οποία οι ϊρεσ διδαςκαλίασ αυξάνονται ςθμαντικά υπάρχει
και ςχετικι αφξθςθ τθσ φλθσ. Η αφξθςθ αυτι ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι αναλογικι. Στθν ουςία λοιπόν, αν κάποιοσ ςυνυπολογίςει τθ μείωςθ των αντικειμζνων με τθν αφξθςθ τθσ φλθσ, ο
τελικόσ φόρτοσ του μακθτι/υποψιφιου τθσ Γϋ Λυκείου μειϊνεται και, το κυριότερο, εςτιάηεται
ςε αυτά που πραγματικά απαςχολοφν τουσ μακθτζσ.
Δθλαδι τα ςχολεία προςπακοφν να γίνουν φροντιςτιρια;
Σε καμία περίπτωςθ. Το φροντιςτιριο μακαίνει τον μακθτι/πελάτθ πϊσ να αντιμετωπίςει με επιτυχία τισ πανελλαδικζσ. Αυτι είναι θ αποςτολι του και τθν εκπλθρϊνει λιγότερο ι περιςςότερο
καλά. Η δουλειά του ςχολείου είναι εντελϊσ διαφορετικι. Με πζντε χρόνια δευτεροβάκμιασ που
ζχουν προθγθκεί, ο μακθτισ ζχει αποκτιςει τθ γνϊςθ που χρειάηεται ωσ μελλοντικόσ πολίτθσ,
κοινωνόσ κοινωνίασ. Στθν Γϋ Λυκείου ζχει τθν ευκαιρία να ςκεφκεί και να εμβακφνει πάνω ςτθ
γνϊςθ. Πμωσ οφτε θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ οφτε θ δυνατότθτα εμβάκυνςθσ τθσ γνϊ2
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ςθσ μποροφν να γίνουν εν κενϊ ι γενικά και αφθρθμζνα. Με το νζο ςφςτθμα δίνεται ςτον κάκε
μακθτι θ δυνατότθτα να μάκει να εμβακφνει και να κρίνει τθ γνϊςθ και τθν επιςτιμθ ςτα αντικείμενα τα οποία κα τον απαςχολιςουν ςτθ ςυνζχεια τθσ ςταδιοδρομίασ του.
Οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ αλλάηουν
Σιμερα ζχουμε τρεισ ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ και τζςςερα επιςτθμονικά πεδία. Το νζο ςφςτθμα προτείνει τζςςερισ Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ, κάκε μία ςε απόλυτθ αντιςτοίχιςθ με ζνα επιςτθμονικό πεδίο. Φυςικά υπάρχουν Ρανεπιςτθμιακά Τμιματα θ πρόςβαςθ ςτα οποία μπορεί να
γίνει από περιςςότερεσ τθσ μιασ Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ, από περιςςότερα του ενόσ επιςτθμονικά πεδία. Αυτό που καταργείται είναι θ δυνατότθτα με ζνα μάκθμα Γενικισ Ραιδείασ να ανοίγει θ πρόςβαςθ ςε άλλο επιςτθμονικό πεδίο. Σιμερα, μόνο το 30% των υποψθφίων ςπουδάηει
αυτό που κα ικελε, όπωσ αυτό αντανακλάται ςτισ προτιμιςεισ ςτα μθχανογραφικά δελτία, με
αποτζλεςμα να υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ φοιτθτϊν που, κακϊσ ςπουδάηουν κάτι που δεν κζλουν, λιμνάηουν και δεν παίρνουν πτυχίο για πολλά χρόνια. Το νζο ςφςτθμα προτρζπει τουσ υποψθφίουσ να κατευκυνκοφν ςτα τμιματα που πραγματικά κζλουν και όχι απλά να «πετφχουν
κάπου». Αντίλθψθ του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. είναι ότι το ςθμαντικό δεν είναι να γίνει κάποιοσ φοιτθτισ όπου
να 'ναι αλλά να ςκεφκεί ότι θ επιλογι του κα κακορίςει όλθ τθν υπόλοιπθ επαγγελματικι του
ηωι.
Η ενίςχυςθ τθσ αξίασ του απολυτθρίου
Με το νζο ςφςτθμα το απολυτιριο Λυκείου αποκτά τθ ςοβαρότθτα που του αξίηει. Το απολυτιριο ζχει ςιμερα απαξιωκεί, ακριβϊσ γιατί κεωρείται μια απλι διαδικαςτικι υπόκεςθ. Πμωσ θ
απαξίωςθ αυτι είναι τελικά βλαπτικι για τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Με το απολυτιριο αυτό κάποιοι κα αναηθτιςουν μια κζςθ ςτο Δθμόςιο ι και ςτον ιδιωτικό τομζα. Δεν μπορεί να αποκτάται
με τρόπο που το μειϊνει ωσ τίτλο. Σιμερα οι μακθτζσ εξετάηονται για το απολυτιριο ςε τζςςερα
μακιματα, εντελϊσ διαφορετικά από εκείνα ςτα οποία κα εξεταςτοφν αμζςωσ μετά ςτισ πανελλαδικζσ. Αυτό ςθμαίνει διπλι προετοιμαςία, εκτόσ κι αν κάποιοι κεωροφν δεδομζνο ότι οι μακθτζσ δε χρειάηεται να προετοιμαςτοφν για το απολυτιριο, επειδι οι ςθμερινζσ εξετάςεισ είναι εικονικζσ. Αν είναι ζτςι, ασ το πουν ευκζωσ. Αν ωςτόςο θ ςθμαςία των απολυτθρίων εξετάςεων δεν
αμφιςβθτείται, με το νζο ςχζδιο οι εξετάςεισ για το απολυτιριο απλοποιοφνται, αφοφ οι μακθτζσ
κα εξεταςτοφν ΣΑ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩ ΜΑΘΗΜΑΣΑ τόςο για το απολυτιριο όςο και για τισ πανελλαδικζσ. Συγκεκριμζνα:
Για τθν αναβάκμιςθ των ενδοςχολικϊν εξετάςεων, προκρίνεται θ λφςθ τθσ ςυνεργατικισ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων, θ οποία όχι μόνο δεν αποςτερεί από τα ςχολεία τθν αυτονομία
τουσ για τισ ενδοςχολικζσ εξετάςεισ, αλλά αποτελεί και ζνα πρϊτο ςτάδιο για τθν εμπζδωςθ
πνεφματοσ ςυνεργαςίασ των ςχολικϊν μονάδων, το οποίο δεν πρζπει να περιοριςτεί μόνο ςτο
ηιτθμα των εξετάςεων.
Τα ςχολεία κα χωριςτοφν ςε ομάδεσ, ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Τα κζματα ςε κάκε εξεταηόμενο μάκθμα κα προετοιμάηονται από ομάδα διδαςκόντων όλων των ςχολείων ανά ομάδα και το
τελικό διαγϊνιςμα κα προκφπτει μετά από κλιρωςθ ομάδασ κεμάτων μζςα από ζνα μεγαλφτερο
πλικοσ. Τα κζματα κα ςτζλνονται θλεκτρονικά ςτουσ μακθτζσ των ςχολείων τθσ ςυγκεκριμζνθσ
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ομάδασ ςτισ 10:30 και οι μακθτζσ κα ξεκινοφν ςτισ 11:00 τθ δίωρθ γραπτι εξζταςθ. Επιτθρθτζσ
κα είναι κακθγθτζσ άλλων ςχολείων και διαφορετικισ ειδικότθτασ από τθν ειδικότθτα των κακθγθτϊν του εξεταηόμενου μακιματοσ. Στα ιδιωτικά ςχολεία οι επιτθρθτζσ κα είναι ζνασ από το
Δθμόςιο ςχολείο και ζνασ από το ιδιωτικό ςχολείο. Τα γραπτά των μακθτϊν, αφοφ καλυφκοφν τα
ονόματα, κα βακμολογοφνται από κακθγθτι άλλου ςχολείου.
Σε ό,τι αφορά ςτθ διαμόρφωςθ του βακμοφ του απολυτθρίου, με το νζο ςφςτθμα ιςχφουν τα εξισ:
 Βακμόσ προαγωγισ παραμζνει το 9,5
 Για τα μακιματα που εξετάηονται και γραπτά, ο Μ.Ο. διαμορφϊνεται κατά 60% από τον
Μ.Ο. των δφο τετραμινων και κατά 40% από τον βακμό τθσ γραπτισ απολυτιριασ εξζταςθσ
 Για τα υπόλοιπα μακιματα, ο βακμόσ είναι ο Μ.Ο. των δφο τετραμινων
 Στθ διαμόρφωςθ του Γενικοφ Μ.Ο. (τελικοφ βακμοφ) ςυμμετζχουν ιςότιμα όλα τα μακιματα πλθν τθσ Φυςικισ Αγωγισ.
Εξάλλου, οι απολυτιριεσ εξετάςεισ ςε καμία περίπτωςθ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ.
Εκτόσ από το ότι τα κζματα κα είναι από εκπαιδευτικοφσ τθσ περιοχισ τουσ, το ςθμαντικότερο
είναι ότι οι απολυτιριεσ εξετάςεισ δεν είναι ανταγωνιςτικζσ· δεν περνάει όποιοσ πιρε καλφτερο
βακμό από ανκυποψθφίουσ του αλλά απλά όποιοσ πιρε βακμό απόλυςθσ (9,5). ε επόμενα
ςχολικά ζτθ ο βακμόσ απολυτθρίου κα ςυνυπολογίηεται και ςτθ διαμόρφωςθ του βακμοφ
πρόςβαςθσ των πανελλαδικών εξετάςεων.
Με τθν ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ του απολυτθρίου επιτυγχάνεται και θ ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ των
αποφοίτων των ΓΕΛ ςτθν αγορά εργαςίασ, αφοφ είναι προςόν διοριςμοφ μζςω ΑΣΕΡ.
Σι κα γίνει με τα εςπερινά Γενικά Λφκεια;
Σιμερα οι απόφοιτοι των εςπερινϊν ΓΕΛ ζχουν ζνα επιπλζον ποςοςτό 1% για τθν ειςαγωγι τουσ
ςτα ΑΕΙ. Για να το εξαςφαλίςουν πρζπει να ζχουν κάνει ςυγκεκριμζνο χρόνο ςε εςπερινά λφκεια
(διετία ςτο παλιό τετραετζσ, τριετία ςτο νζο τριετζσ). Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δεν ζχουν καν
το δικαίωμα να δϊςουν πανελλαδικζσ εξετάςεισ οφτε καν με τουσ αποφοίτουσ των θμερθςίων
ΓΕΛ, διότι δεν ζχουν τθν ίδια φλθ. Με το νζο ςφςτθμα, θ Δϋ Λυκείου τετραετοφσ και θ Γϋ Λυκείου
τριετοφσ εςπερινοφ ΓΕΛ διατθροφν το δικαίωμα του 1%, με τουσ ίδιουσ όρουσ που ιςχφει και ςιμερα. Το πρόγραμμά τουσ προςαρμόηεται ςτα νζα δεδομζνα, δθλαδι: 6 ϊρεσ Νεοελλθνικι
Γλϊςςα και Γραμματεία, 1 ϊρα Θρθςκευτικά και τρία μακιματα ανά Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ,
κακζνα με 6 ϊρεσ. Η φλθ κα εξομοιωκεί με εκείνθ των θμερθςίων λυκείων και όςοι δεν πλθροφν
τισ προχποκζςεισ για το 1% κα ζχουν το δικαίωμα να δϊςουν πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθν ίδια
χρονιά, μαηί με τουσ αποφοίτουσ των θμερθςίων ΓΕΛ.
φμφωνα με τα παραπάνω, το νζο πρόγραμμα τθσ Γ΄ Λυκείου διαμορφώνεται ωσ εξισ:
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ (ςφνολο ωρϊν 32)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Θρθςκευτικά
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ΩΡΕ
1

ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ EMPLOY
Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία
Φυςικι Αγωγι
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

6
2
9

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Οι μακθτζσ επιλζγουν ζνα από τα μακιματα: Ξζνθ Γλϊςςα (Αγγλικά, Γαλλικά ι Γερμανικά),
Ελεφκερο Σχζδιο, Γραμμικό Σχζδιο, Λατινικά.

ΩΡΕ
2

ΟΜΑΔΕ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
(6 ϊρεσ κάκε μάκθμα ςυν 1 ϊρα ανά μάκθμα για ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ ΤΓΕΙΑ
ΠΟΤΔΩΝ
Α & ΠΛΗΡ/ΚΗ
1 Αρχαία Ελλθνικά
1 Φυςικι
1 Φυςικι
1 Μακθματικά
2 Ιςτορία
2 Χθμεία
2 Χθμεία
2 Α.Ε.Ρ.Ρ.
3 Κοινωνιολογία
3 Μακθματικά
3 Βιολογία
3 Οικονομία
Δ΄ ΣΑΞΗ ΣΕΣΡΑΕΣΟΤ ΚΑΙ Γ΄ ΣΑΞΗ ΣΡΙΕΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ (ςφνολο ωρϊν 25)
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Θρθςκευτικά
Νεοελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ
1 Αρχαία Ελλθνικά
2 Ιςτορία
3 Κοινωνιολογία

ΩΡΕ
1
6
7

ΟΜΑΔΕ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ (6 ϊρεσ κάκε μάκθμα)
ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ ΤΓΕΙΑ
Α & ΠΛΗΡ/ΚΗ
1 Φυςικι
1 Φυςικι
1 Μακθματικά
2 Χθμεία
2 Χθμεία
2 Α.Ε.Ρ.Ρ.
3 Μακθματικά
3 Βιολογία
3 Οικονομία και Κοινωνία

Η Α΄ διλωςθ για τα ΣΕΠ
Με το νζο ςφςτθμα οι υποψιφιοι καλοφνται να κάνουν μια πρϊτθ επιλογι τμθμάτων που ονομάηουμε Α΄ διλωςθ. Ρρζπει να είναι ςαφζσ ότι θ διλωςθ αυτι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΜΕΤΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ. Η ιδζα βαςίηεται ςτθν αντίλθψθ ότι, αν ζνασ υποψιφιοσ ζχει αποφαςίςει ότι του αρζςει ζνα επάγγελμα που προχποκζτει Τμιμα ΑΕΙ που δεν ζχει υψθλι ηιτθςθ, δεν ζχει κανζνα λόγο
να υποςτεί όλθ τθ διαδικαςία των πανελλαδικϊν εξετάςεων. Με το νζο ςφςτθμα μπορεί να γνωρίηει πολφ νωρίσ ότι εξαςφάλιςε τθν ειςαγωγι του και ότι δεν ζχει να αγωνιά για τίποτε άλλο εκτόσ από τθν κτιςθ του απολυτθρίου του. Αν ωςτόςο αλλάξει γνϊμθ και επικυμεί να επιδιϊξει
τθν ειςαγωγι του ςε πανεπιςτθμιακό τμιμα που απαιτεί πανελλαδικζσ (ΤΡΡΕ), τίποτε απολφτωσ
δεν τον εμποδίηει να κάνει κανονικά τθ διλωςι του τον Μάρτιο, να ακυρϊςει τθν Αϋ διλωςθ και
να διαγωνιςτεί ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Συνεπϊσ θ Αϋ διλωςθ είναι μια επιπλζον δυνατότθτα που δε δεςμεφει κακόλου τουσ υποψθφίουσ. Αναλυτικά το ςφςτθμα προβλζπει τα εξισ:
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1. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για αλλαγι Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ, όλοι οι μακθτζσ
που επικυμοφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν Α’ διλωςθ προτίμθςθσ με ζωσ 10 προτιμιςεισ Σμθμάτων ςτα οποία επικυμοφν να φοιτιςουν. Ο αρικμόσ 10 είναι ενδεικτικόσ, αλλά τα μοντζλα τα οποία
ζχει επεξεργαςτεί το ΥΡΡΕΘ δείχνουν ότι δεν μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ.
2. Με βάςθ τισ προτιμιςεισ των μακθτϊν και τον αρικμό ειςακτζων που κα ζχει αποφαςιςτεί ανά Τμιμα, κα προκφψει ζνασ αρικμόσ Τμθμάτων για τα οποία ο αρικμόσ των προτιμιςεων κα είναι μικρότεροσ από τον αρικμό ειςακτζων. Αυτά τα Σμιματα, ςτα οποία ο
αρικμόσ των αιτιςεων υπολείπεται των διακζςιμων κζςεων, ονομάηονται «Σμιματα
ελεφκερθσ πρόςβαςθσ» (ΣΕΠ).
3. Τα υπόλοιπα Τμιματα, δθλαδι εκείνα ςτα οποία ο αρικμόσ των αιτιςεων υπερβαίνει
τισ διακζςιμεσ κζςεισ, ονομάηονται «Σμιματα πρόςβαςθσ μόνο με πανελλαδικζσ εξετάςεισ» (ΣΠΠΕ).
4. Λίγεσ μζρεσ αργότερα, ο μακθτισ ενθμερϊνεται για το ποιεσ από τισ προτιμιςεισ του αντιςτοιχοφν ςε ΤΡΡΕ και ποιεσ ςε ΤΕΡ. Από το ςφνολο των δθλϊςεων κα προκφψουν:
(1) Αυτζσ ςτισ οποίεσ κα ςυμπεριλαμβάνεται ζνα τουλάχιςτον ΣΕΠ και,
(2) Αυτζσ ςτισ οποίεσ όλα τα Σμιματα είναι ΣΠΠΕ.
5. Οι μακθτζσ τθσ κατθγορίασ (2), κα διαγωνιςτοφν ςτισ πανελλαδικζσ για τθν ειςαγωγι
τουσ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ μιασ και από τισ προτιμιςεισ τουσ ςτθ Α’ διλωςθ δεν ζχει
προκφψει κανζνα ΤΕΡ.
6. Μετά τθ λιξθ του 1ου τετραμινου, οι μακθτζσ τθσ κατθγορίασ (1) επιβεβαιϊνουν αν κα
ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ι αν προτιμοφν να ειςαχκοφν ςε ζνα από τα
ΤΕΡ που είχαν ςυμπεριλάβει ςτθν Α’ διλωςθ. Η επιβεβαίωςθ αυτι είναι οριςτικι και δεςμευτικι. Συγκεκριμζνα, ζνασ μακθτισ που είχε τουλάχιςτον ζνα ΤΕΡ ςτθν Αϋ Διλωςθ
μπορεί:
(α) να επιλζξει ειςαγωγι ςε ΑΕΙ μζςω πανελλαδικϊν εξετάςεων, χάνοντασ το δικαίωμα
πρόςβαςθσ ςε κάποιο από τα ΤΕΡ που είχε δθλϊςει ι,
(β) να επιλζξει ζνα από τα ΤΕΡ που είχε ςυμπεριλάβει ςτθν Αϋ διλωςθ, οπότε ειςάγεται
ςτο Τμιμα αυτό, με μόνθ προχπόκεςθ τθν κτιςθ του απολυτθρίου τθσ ΓϋΛυκείου. Αν για
τθν ειςαγωγι ςτο Τμιμα που επζλεξε προβλζπεται και εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, ο υποψιφιοσ κα εξεταςτεί ςτο ειδικό αυτό μάκθμα μαηί με τουσ υποψθφίουσ που εξετάηονται
πανελλαδικά.
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Το παρακάτω ςχιμα απεικονίηει τθν όλθ διαδικαςία:

Τονίηεται ότι, μετά τθν οριςτικοποίθςθ του Φεβρουαρίου δε μπορεί να γίνει καμιά περαιτζρω
αλλαγι.
Για τουσ μακθτζσ που διάλεξαν να ειςαχκοφν ςε ΣΕΠ χωρίσ πανελλαδικζσ δε κα υπάρχει δυνατότθτα μετεγγραφισ.
Σθμαντικζσ διευκρινίςεισ:
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ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ EMPLOY
1. Το ςφςτθμα κα εφαρμοςτεί για πρϊτθ φορά για τθν Γ’ Λυκείου του 2019-2020, και οι
υποψιφιοι όλων των κατθγοριϊν κα ειςαχκοφν ςε Τμιματα που κα ζχουν τον ελάχιςτο
αρικμό των 8 μελϊν Δ.Ε.Ρ., που εξαςφαλίηουν τθν αυτοδυναμία τουσ, κα ζχουν ανανεωμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν και κα ζχουν τθν απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι.
2. Οι μακθτζσ που επζλεξαν τισ πανελλαδικζσ, μετά τισ εξετάςεισ και τθ δθμοςιοποίθςθ των
βακμϊν τουσ τθσ τελικισ επίδοςθσ, υποχρεοφνται τον Ιοφλιο του 2020, μετά τισ πανελλαδικζσ, να ςυμπλθρϊςουν το μθχανογραφικό και να κζςουν όςεσ επιλογζσ Τμθμάτων
επικυμοφν, αςχζτωσ του περιεχομζνου τθσ Α’ διλωςθσ και κα ειςαχκοφν ςε αυτά με βάςθ τισ επιδόςεισ τουσ, όπωσ ακριβώσ ιςχφει ςτο υπάρχον ςφςτθμα ειςαγωγισ. Οι απόφοιτοι παλαιοτζρων ετϊν ςυμμετζχουν κανονικά ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ όπωσ και
ςιμερα.
3. Στα τμιματα που απαιτοφν τθν εξζταςθ κάποιου ειδικοφ μακιματοσ (ξζνεσ φιλολογίεσ,
τμιματα με ςχζδιο, ΤΕΦΑΑ κτλ.) θ εξζταςθ του ειδικοφ μακιματοσ κα γίνεται μόνο ςε
πανελλαδικζσ εξετάςεισ ανεξαρτιτωσ αν ο υποψιφιοσ ζχει επιλζξει τθν ειςαγωγι του
μζςω ΤΕΡ ι πανελλαδικϊν εξετάςεων. Συνεπϊσ αν κάποια από τα εν λόγω τμιματα προκφψει ότι ανικουν ςτα ΤΕΡ μετά τθν Α’ διλωςθ, οι υποψιφιοι οι οποίοι τα ζχουν δθλϊςει και κζλουν να ειςαχκοφν ςε αυτά χωρίσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, κα ζχουν τθν υποχρζωςθ να εξετάηονται πανελλαδικά μόνο ςτα αντίςτοιχα ειδικά μακιματα και να επιτυγχάνουν τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ επίδοςθ, ϊςτε να εξαςφαλίςουν τθν είςοδό τουσ
ςτα εν λόγω τμιματα με το απολυτιριό τουσ.
Ακολουκεί ςυγκριτικόσ πίνακασ μεταξφ όςων ςιμερα ιςχφουν και των αλλαγών που προτείνονται:
Διαφορζσ τθσ νζασ Γ’ Γενικοφ Λυκείου από τθ ςθμερινι
2018
2020
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ Ημερθςίου ΓΕΛ
3 Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ – 4 Επιςτθμονι4 Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ – 4 Επιςτθμονικά
κά Ρεδία
Ρεδία
15 ϊρεσ μακιματα Ομάδασ Ρροςανατο18 ϊρεσ (3 μακιματα από 6 ϊρεσ εβδομαλιςμοφ
διαίωσ ζκαςτο) πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα
15 ϊρεσ μακιματα Γενικισ Ραιδείασ
μακιματα Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ.
2 ϊρεσ μάκθμα επιλογισ.
3 ϊρεσ ςυνεργαςίασ κακθγθτϊν-μακθτϊν (αφνολο: 32 ώρεσ
πό 1 ϊρα για κάκε μάκθμα τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ)
9 ϊρεσ μακιματα Γενικισ Ραιδείασ, εκ των
οποίων 6 ϊρεσ ΝΕ Γλϊςςα και Γραμματεία
(πανελλαδικϊσ εξεταηόμενο)
2 ϊρεσ Μάκθμα Επιλογισ
φνολο: 32 ώρεσ
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δ΄ τετραετοφσ και Γ΄ τριετοφσ Εςπερινοφ ΓΕΛ
3 Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ – 4 Επιςτθμονι4 Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ – 4 Επιςτθμονικά
κά Ρεδία
Ρεδία
15 ϊρεσ μακιματα Ομάδασ Ρροςανατο18 ϊρεσ (3 μακιματα από 6 ϊρεσ εβδομαλιςμοφ
διαίωσ ζκαςτο) πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα
10 ϊρεσ μακιματα Γενικισ Ραιδείασ
μακιματα Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ.
φνολο: 25 ώρεσ
7 ϊρεσ μακιματα Γενικισ Ραιδείασ, εκ των
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οποίων 6 ϊρεσ ΝΕ Γλϊςςα και Γραμματεία
(πανελλαδικϊσ εξεταηόμενο)
φνολο: 25 ώρεσ
Απολυτιριεσ Εξετάςεισ
Σε 4 μακιματα Γενικισ Ραιδείασ
Σε 4 μακιματα: 3 μακιματα τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ και το μάκθμα ΝΕ Γλϊςςα και
Γραμματεία
Θζματα από τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου
Θζματα από κακθγθτζσ τθσ Ομάδασ Σχολείων
Επιτιρθςθ και από κακθγθτζσ ειδικότθτασ
Επιτιρθςθ από κακθγθτζσ άλλων ςχολείων διατου εξεταηόμενου μακιματοσ
φορετικισ ειδικότθτασ από του εξεταηόμενου
μακιματοσ
Βακμολόγθςθ από κακθγθτι του ςχολείου
Βακμολόγθςθ από κακθγθτζσ τθσ Ομάδασ Σχολείων εκτόσ του ςχολείου
Ειςαγωγι ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ
Είναι δυνατι θ ειςαγωγι ςε Τμιματα ανάλο- Είναι δυνατι θ ειςαγωγι μόνο ςτα Τμιματα του
γα με τον ςυνδυαςμό Ομάδασ ΡροςανατολιΕπιςτθμονικοφ Ρεδίου που αντιςτοιχεί ςτθν Οςμοφ, εξεταηόμενων μακθμάτων και Επιςτθμάδα Ρροςανατολιςμοφ.
μονικοφ Ρεδίου.
Ο υποψιφιοσ μπορεί να επιλζξει δφο Επιςτθμονικά Ρεδία, αν εξεταςτεί ςε 5ο μάκθμα.
Με πανελλαδικζσ εξετάςεισ τόςο ςε μακιμαΜε πανελλαδικζσ εξετάςεισ μόνο ςτο μάκθμα
τα Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ όςο και ςε μα- τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ και
κιματα Γενικισ Ραιδείασ
ςτα 3 μακιματα τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ
Το απολυτιριο προχποτίκεται αλλά δεν ςυ- Τμιματα με πρόςβαςθ μόνο από πανελλαδικζσ
νυπολογίηεται.
εξετάςεισ (ΤΡΡΕ): το απολυτιριο προχποτίκεται
αλλά δεν ςυνυπολογίηεται, για το πρϊτο ζτοσ
εφαρμογισ.
Τμιματα Ελεφκερθσ Ρρόςβαςθσ (ΤΕΡ): Σε περίπτωςθ πρόςβαςθσ χωρίσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, θ κτιςθ του απολυτθρίου είναι το μοναδικό
προαπαιτοφμενο.

υμπεραςματικά
Με τθν περιγραφι αυτι των επικείμενων αλλαγϊν, γίνεται φανερι θ προςπάκεια να γίνουν ςτακερά βιματα αντιμετϊπιςθσ όλων των πακογενειϊν που ςιμερα ταλανίηουν τόςο τουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και τουσ μακθτζσ/υποψιφιουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Στόχοσ παραμζνει να δοκεί ςτουσ μακθτζσ θ δυνατότθτα αφενόσ να λάβουν ουςιαςτικι παιδεία και αφετζρου να προετοιμαςτοφν επαρκϊσ και με τρόπο παιδαγωγικά αποδεκτό για τθν ειςαγωγι τουσ ςτα ΑΕΙ μζςα
ςτο ςχολείο, με περιοριςμό των οικονομικϊν βαρϊν τθσ παραπαιδείασ, να αποκτιςουν ζνα αναβακμιςμζνο αξιόπιςτο απολυτιριο με αξιοκρατικό αντίκριςμα ςτθν αγορά εργαςίασ και, ενδεχομζνωσ, να ειςαχκοφν με ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο Τμιμα τθσ προτίμθςισ τουσ χωρίσ εξετάςεισ,
εφόςον το επικυμοφν. Το ςχζδιο αυτό αποτελεί τθν αρχι για μια ευρφτερθ αναμόρφωςθ τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που κα επιτελεςτεί ςταδιακά, χωρίσ αναταράξεισ για τθ ςχολικι
κοινότθτα, πάντα με γνϊμονα το ςυμφζρον των παιδιϊν.
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