
Νζο Λφκειο: Μετά το «Νζο Σχολείο» και πριν το «Νζο ΑΕΙ» 

 

Ραρουςιάηουμε ςιμερα τισ προτάςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ για το «Νζο Λφκειο».  

Στθ διαμόρφωςθ τουσ ζχουν λθφκεί υπόψθ : 

 Οι μελζτεσ  του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου. 

 Το πόριςμα του Εκνικοφ Συμβουλίου Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ υπό τον  
κ. Μπαμπινιϊτθ. 

 Το ςφνολο των προτάςεων που ζχουν κατατεκεί ςτο ΕΣΥΡ. 

 Τα   πορίςματα ςυνεδρίων τθσ ΟΛΜΕ. 

 Τα ςυμπεράςματα τθσ  μελζτθσ PISA του  O.Ο.Σ.Α.  

 Τα προγράμματα ςπουδϊν πολλϊν ευρωπαϊκϊν χωρϊν  

 Οι ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και θ ςθμερινι πραγματικότθτα ςτο εκπαιδευτικό μασ 
ςφςτθμα ςυνολικά και ςτο Λφκειο ειδικότερα.  

 Ο λυκειακοσ χάρτθσ τθσ χϊρασ και το ανκρϊπινο δυναμικό που υπθρετεί ςιμερα ςτθ 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

 
Για τθν πρόταςθ αυτι  - που αφριο κατακζτουμε ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, υπό τον κ. Καηάηθ – δοφλεψαν μάχιμοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία 
ςτο Ελλθνικό Λφκειο, ςτο ΙΒ αλλά και ςε άλλεσ χϊρεσ, κακϊσ και ακαδθμαϊκοί με ειδικι γνϊςθ ςτο 
κζμα. 
 
 
Ππωσ πολλζσ φορζσ ζχω  πει,  δεν προωκοφμε μια ακόμθ «αλλαγι για τθν αλλαγι» και μάλιςτα 

ςε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ. Θα ιμουν ευτυχισ αν μποροφςα να 

περιοριςτϊ   ςε επιμζρουσ βελτιωτικζσ κινιςεισ, όμωσ όλοι οι δείκτεσ επιβεβαιϊνουν το κοινό 

αίςκθμα: Το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα πάςχει!  

Δεν προάγει τθν κριτικι ςκζψθ. 

Δεν ξεχωρίηει τα χριςιμα και ταλαιπωρεί τον μακθτι,  με πολλά επουςιϊδθ και περιττά.  

Δεν αξιοποιεί ςωςτά το εκπαιδευτικό  μασ   υψθλισ ςτάκμθσ δυναμικό και τισ υπαρκτζσ υποδομζσ.  

Ζχει μετατρζψει τισ δυο τελευταίεσ τάξεισ του Λυκείου, ςε «παρακολοφκθμα» των φροντιςτθρίων. 

Και για το δεδομζνο αποτζλεςμα, ςτοιχίηει πολφ ακριβά και για τον Ζλλθνα  φορολογοφμενο και 

για τον κάκε γονιό χωριςτά. 

Μερικά ςτατιςτικά ςτοιχεία επιβεβαιϊνουν  το πρόβλθμα αλλά και τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν 

και  δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. 

Το Λφκειο ςιμερα ζχει  

 ωσ προσ το διδακτικό  προςωπικό: 
o εκπαιδευτικοφσ πολφ υψθλισ επιςτθμονικισ εξειδίκευςθσ (το 34.7% των ζχουν 

πρόςκετα ακαδθμαϊκά προςόντα (μετεκπαίδευςθ ςτο εςωτερικό ι ςτο εξωτερικό, 
κατοχι δεφτερου πτυχίου ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευςθσ Master ι Διδακτορικό) 

o τθν καλφτερθ αναλογία μακθτϊν/διδάςκοντα (8,5:1) ανάμεςα ςε όλεσ τισ χϊρεσ 
μζλθ τθσ Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. 
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 ωσ προσ τον αρικμό ςχολικών μονάδων: 
o Στθν Ελλάδα λειτουργοφν 1297 ςχολικζσ μονάδεσ Ενιαίων Λυκείων, Αντίςτοιχα 

ςτθν Φιλανδία ( πλθκ. 5.300.000) λειτουργοφν 448 μονάδεσ και ςτθν Πορτογαλία 
(πλθκ. 10.600.000) 822 μονάδεσ. Δθλαδι ςτθν Ελλάδα 1 μονάδα ανά 8.700 
κατοίκουσ, ςτθν Φινλανδία  1 ανά 11.900 και ςτθν Πορτογαλία 1 ανά 12.900.   

 ωσ προσ το επίπεδο υλικοτεχνικισ υποδομισ: 
o  πολφ ικανοποιθτικό επίπεδο (το 91.4% των Λυκείων διακζτουν εργαςτιρια 

Φυςικισ-Χθμείασ, το 97.2% διακζτει εργαςτιρια Ρλθροφορικισ, το ςφνολο των 
υπολογιςτϊν που υπάρχουν ςτα Λφκεια είναι ςυνδεδεμζνοι ςτο διαδίκτυο εκ των 
οποίων το 91.4% με ευρυηωνικι ςφνδεςθ και επίςθσ) ςχεδόν όλα τα Λφκεια 
(98.5%) εργάηονται με πρωινό ωράριο, 

 ωσ προσ τθν επιλογι γενικοφ Λυκείου θ επαγγελματικοφ Λυκείου: 

o ςιμερα μόλισ 1 ςτουσ 4 ι 5 περίπου ζλλθνεσ μακθτζσ κατευκφνεται ςτο τεχνικό-
επαγγελματικό λφκειο. Το ποςοςτό αυτό βρίςκεται ςε πλιρθ αναντιςτοιχία με ό,τι 
ςυμβαίνει ςτισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ όπου οι μιςοί και πλζον μακθτζσ 
κατευκφνονται ςτον τεχνικο-επαγγελματικό κλάδο τθσ ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. Η τάςθ αυτι οδθγεί ςτθν ανάγκθ για πλιρθ αναμόρφωςθ του 
τεχνικοφ-επαγγελματικοφ Λυκείου ςτθ χϊρα μασ, ϊςτε να καταςτεί μια αξιόπιςτθ 
και ελκυςτικι λφςθ για τουσ μακθτζσ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κα κινθκοφμε 
άμεςα το αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα 

 ωσ προσ τα προγράμματα ςπουδών: 
o Στθν Ελλάδα υπάρχει ο μζγιςτοσ κατακερματιςμόσ του ςχολικοφ χρόνου με 

υπερβολικά μεγάλο αρικμό μακθμάτων ςτο λφκειο (49 μακιματα), όταν ςτθ 
Γαλλία είναι 26, ςτθν Ιςπανία 24, ςτθν Ιταλία 30,  και ξεχωρίηει θ Κφπροσ με 44 . 
Στα 49 περιλαμβάνονται και 8 μονόωρα.   Η κατάςταςθ αυτι  αφενόσ δεν 
επιτρζπει  τθν εμπζδωςθ φλθσ  αφετζρου, ακυρϊνει τον  παιδαγωγικό ρόλο των 
εκπαιδευτικϊν που ςε ελάχιςτο χρόνου προςπακοφν να καλφψουν μια 
υπερφορτωμζνθ και εγκυκλοπαιδικοφ τφπου φλθ 

 ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα: 
o οι ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ των μακθτϊν αποτελοφν ζνα ςθμαντικό κριτιριο 

αξιολόγθςθσ . Τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ PISA (2009) του ΟΟΣΑ δεν είναι 
κακόλου ενκαρρυντικά. Σε ςφνολο 34 χωρϊν, οι μακθτζσ μασ κατατάςςονται ςτθν 
26θ κζςθ ςτθν Γλϊςςα, ςτθν 31θ κζςθ ςτα Μακθματικά, και ςτθν 32θ κζςθ ςτισ 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ 

o Ζνασ άλλοσ αρνθτικόσ δείκτθσ είναι τα υψθλά ποςοςτά χαμθλισ βακμολογίασ ςτισ 
ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςε Ρανεπιςτιμια και ΤΕΙ. Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ 
τελευταίασ τετραετίασ τα ποςοςτά των εξεταηομζνων με βακμολογία κάτω του 10 
ςυνολικά  (ςε παρζνκεςθ τα ποςοςτά κάτω του 5) ζχουμε παραδείγματα όπωσ:  
Ιςτορία Γενικισ Ραιδείασ  ςε ποςοςτό 45%-60%  (23%-33%), Αρχαία Ελλθνικά 
Θεωρθτικισ κατεφκυνςθσ  ςε 40% - 50% (17% - 23%) , Ιςτορία κεωρθτικισ 
κατεφκυνςθσ ςε 45% - 50% (20% -25%), Μακθματικά Τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ ΙΙ 
ςε ποςοςτό 60% - 75% (40% - 50%) Φυςικι Τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ ΙΙ ςε 55% - 
65% (25% - 30%) 
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 ωσ προσ τον Ζλλθνα μακθτι και μακιτρια: 
 Οι Ζλλθνεσ ζφθβοι είναι οι πιο ςκλθρά εργαηόμενοι Ζλλθνεσ. 

 ωσ προσ το κόςτοσ: 

 Η εμπζδωςθ ςε κάκε οικογζνεια τθσ αντίλθψθσ ότι το φροντιςτιριο αλλά και θ 
 εξωςχολικι βοικεια του μακθτι είναι απολφτωσ αναγκαία για τθν είςοδο του ςτθν 
 τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ζχουν οδθγιςει ςτθν απαξίωςθ του λυκείου , ςτο 
 φαινόμενο τθσ αποχισ από το δθμόςιο ςχολείο αλλά τθσ ςυςτθματικισ 
 παρακολοφκθςθσ των ιδιωτικϊν μακθμάτων . 

 Η αλλαγι αυτισ τθσ κατάςταςθσ αποτελεί  ευκφνθ και πρόκλθςθ πολιτεία και 
 εκπαιδευτικοφσ    

 Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία του ΚΑΝΕΡ τθσ ΓΣΕΕ θ μζςθ ετιςια δαπάνθ των 
 οικογενειϊν για τα φροντιςτιρια ανζρχεται ςε περίπου 900 εκατομμφρια € (εκ των 
 οποίων τα δυο τρίτα α για φροντιςτιρια και το ζνα τρίτο για ιδιαίτερα μακιματα).  

 

Το «Νζο Λφκειο» πρζπει να αποκαταςτιςει  όχι μόνο τθν ςωςτι και πλιρθ  λειτουργία  του. 

Ρρζπει να αποκαταςτιςει τθν ιςορροπία ςτθ ηωι των εφιβων.   

Ρρζπει να κάνει «φυςιολογικι» τθ ηωι τουσ και τθ ηωι των γονιϊν τουσ. 

Ο ζφθβοσ ζχει δικαίωμα ςτθ Γνϊςθ,  αλλά ζχει δικαίωμα και ςτθ ηωι !!!  

Στον ελεφκερο χρόνο,  ςτθ δθμιουργία, ςτθ ςυμμετοχι. 

Το Λφκειο δεν είναι απλά ο προκάλαμοσ  του πανεπιςτθμίου ι του ΤΕΙ. 

Είναι μια αυτόνομθ εκπαιδευτικι μονάδα όπου : 

 ο νζοσ  ζχει πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και ταυτόχρονα αναπτφςςει τθν κριτικι του ικανότθτα 

 διαμορφϊνεται θ ςυνείδθςθ του ενεργοφ πολίτθ 

 ενδυναμϊνονται οι αξίεσ τθσ ςυλλογικότθτασ  και τθσ αλλθλεγγφθσ , ο ςεβαςμόσ ςτον άλλο 

 προετοιμάηεται ο νζοσ για το επόμενθ βακμίδα με ιρεμο και οργανωμζνο εντόσ  του 

ςχολείου τρόπο.  

 Λίγα μακιματα  με επαρκι αρικμό ωρϊν διδαςκαλίασ  ςτο Σχολείο μποροφν να 

προετοιμάςουν πλιρωσ τον μακθτι να επενδφςει εκεί  που ζχει κλίςθ. 

 Η μορφι και το είδοσ των εξετάςεων  κα ζχουν διαφορετικά και καινοτομικά ςτοιχεία  που 

δεν κα απαιτοφν αποςτικιςθ και  αντιγραφι.  

 Η οργάνωςθ του Λυκείου κα ςυηθτθκεί ανεξάρτθτα από το ςφςτθμα των εξετάςεων, για το 

οποίο ιςχφουν οι βαςικζσ αρχζσ που ζχουν διατυπωκεί, και κα ςυηθτθκοφν αφοφ ζχει 

ολοκλθρωκεί θ ςυηιτθςθ για το λφκειο. 
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Το «Νζο Λφκειο» που προωκοφμε : 

1. Δεν αποτελεί  μια ακόμθ επιμζρουσ  ρφκμιςθ ,αλλά εντάςςεται ςτο ςυνολικό ςχεδιαςμό 

αναμόρφωςθσ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ .   

a. Με νζα προγράμματα ςπουδϊν από το Δθμοτικό,  

b. Χωρίσ περιττζσ επαναλιψεισ και επικαλφψεισ ςτθν διδακτζα φλθ 

c.  Με τθν ειςαγωγι ξζνθσ γλϊςςασ και πλθροφορικισ από τθν πρϊτθ Δθμοτικοφ και 

πτυχίο Δθμοςίου ςτθν Γ’ Γυμναςίου.  

d. Με μακιματα φιλαναγνωςίασ, εικαςτικϊν , κεάτρου, μουςικισ κλπ.  

e. Με τθν οριηόντια παρζμβαςθ του ψθφιακοφ ςχολείου, που αξιοποιεί ςφγχρονεσ 

δυνατότθτεσ,  από τθν βιβλιοκικθ όλων των βιβλίων  Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και 

Λυκείου, μζχρι τθν υποδειγματικι διδαςκαλία και το ψθφιακό φροντιςτιριο.  

Στοιχεία  που μασ επιτρζπουν μια άλλθ αντίλθψθ για τθ λειτουργία  του Λυκείου και  ζνα 

διαφορετικό περιεχόμενο ςπουδϊν. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι : 

 Η  Α’ Λυκείου  είναι πλιρωσ μια  τάξθ γενικισ παιδείασ  και λειτουργεί ωσ   τάξθ – 

«γζφυρα» ανάμεςα ςτο Γυμνάςιο και το Λφκειο. 

 Η Β’ και Γ’ Λυκείου παρζχει  προοδευτικά  περιςςότερθ  εμβάκυνςθ και εξειδίκευςθ ωσ 

ςυμπλιρωμα μιασ εντατικισ  γενικισ παιδείασ με  μικρό αρικμό βαςικϊν μακθμάτων.  

 Ο Μακθτισ γίνεται ςυνειδθτόσ Ζλλθνασ Ρολίτθσ του κόςμου.  Με γνϊςθ και υπερθφάνεια 

για τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό μασ, μακαίνει να ηει και προοδεφει μζςα ςτο ςφγχρονο 

και ανταγωνιςτικό  περιβάλλον, μζςα και ζξω από τθν χϊρα.  

 Ειςάγεται για πρϊτθ φορά θ ερευνθτικι εργαςία ωσ διακριτι ενότθτα του προγράμματοσ 

ςπουδϊν, όπωσ ςυμβαίνει ςε όλεσ ςχεδόν τθσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτθ βακμίδα αυτι. 

Ρρόκειται για ομαδικζσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ που ανοίγουν τουσ  ορίηοντεσ αναηιτθςθσ και 

παράλλθλα προάγουν τθν ςυλλογικότθτα και ςυνεργαςία. 

 Ραρζχεται εντόσ του κυρίωσ προγράμματοσ του ςχολείου θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ 
επιπλζον διδακτικϊν ωρϊν ςε επιλεγμζνα μακιματα (μακιματα εμβάκυνςθσ) άμεςου 
ενδιαφζροντοσ του μακθτι αλλά και ςτιριξθσ τθσ προετοιμαςίασ . 

 
Ριο ςυγκεκριμζνα : 

 Το Λφκειο γίνεται μια βακμίδα βακμιαίασ εξειδίκευςθσ και ταυτόχρονθσ απόκτθςθσ 
ςτζρεθσ γενικισ παιδείασ ςε κεντρικισ ςθμαςίασ γνωςτικά αντικείμενα. Ξεκινϊντασ από 
τθν γενικισ παιδείασ Α’ Λυκείου, προχωράμε ςτθ Β’ Λυκείου ςε μια πρϊτθ ειδίκευςθ (δυο 
κατευκφνςεισ) και ακολουκεί θ Γ’ Λυκείου (τρεισ κατευκφνςεισ).  
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Σχιμα: Η πορεία αφξουςασ εξειδίκευςθσ των μακθτϊν ςτο Λφκειο 
 

 
 
 

 Αναδιατάςςεται το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ και ο αρικμόσ των μακθμάτων  χάριν 
τθσ εμβάκυνςθσ ςτα βαςικά μακιματα και εξειδίκευςθσ για μια ολοκλθρωμζνθ 
εκπαίδευςθ και προετοιμαςία για τισ ειςαγωγικζσ  

  Στο Νζο Λφκειο δεν υφίςταται θ ζννοια του μονόωρου μακιματοσ, κάτι  που ςυμβαίνει 
και ςιμερα ςτθν πράξθ   

 Τα μακιματα τθσ Γλώςςασ (Νζα και Αρχαία Ελλθνικι Γλώςςα και Γραμματεία-
Λογοτεχνία), θ Ιςτορία, και ςε μεγάλο βακμό τα Μακθματικά, ςυνιςτοφν ζνα λιτό 
πυρινα μακθμάτων γενικισ παιδείασ τα οποία παίρνουν οι μακθτζσ ανεξάρτθτα από τθν 
περαιτζρω εξειδίκευςι τουσ. Στόχοσ είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ εξειδίκευςθσ ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, παράλλθλα με τθν απόκτθςθ μιασ ευρφτερθσ 
γενικισ παιδείασ που αναφζρεται κυρίωσ ςε βαςικά εφόδια επικοινωνίασ και ςκζψθσ 
(Γλϊςςα), αυτογνωςίασ και καλλιζργειασ ολοκλθρωμζνθσ ταυτότθτασ (Ιςτορία) και 
ορκολογικισ περιγραφισ τθσ πραγματικότθτασ (Μακθματικά). Υπενκυμίηεται ότι όλοι οι 
μακθτζσ ζχουν πιςτοποιθκεί ςτθ Γ’ Γυμναςίου ςτθν καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και 
ςτθ χριςθ τθσ Ρλθροφορικισ. 

 Ειςάγεται θ ερευνθτικι εργαςία (ςυνκετικι εργαςία ι project) ωσ διακριτι ενότθτα του 
προγράμματοσ ςπουδών. Είναι υποχρεωτικό για όλουσ τουσ μακθτζσ. Αξιολογείται 
αυτόνομα και ο βακμόσ του προςμετράτε ιςότιμα με τουσ βακμοφσ των υπολοίπων 
μακθμάτων. Η αξιολόγθςθ ςυνεκτιμά τόςο τθ διαδικαςία όςο και το αποτζλεςμα τθσ 
εργαςίασ των μακθτϊν. Επιχειρείται μια ουςιαςτικι μετακίνθςθ από τον ζντονα 

Α’ Λυκείου Γενικι Παιδεία 

Κατεφκυνςθ A Κατεφκυνςθ Β 

Κατεφκυνςθ  A 

Β’ Λυκείου  

Γ’ Λυκείου  

Κατεφκυνςθ  AB Κατεφκυνςθ  B 
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ατομικιςτικό και ανταγωνιςτικό χαρακτιρα τθσ εργαςίασ των μακθτϊν ςε αυτι τθσ 
ομαδικισ προςπάκειασ και ςυνεργαςίασ Οι μακθτζσ επιλζγουν το κζμα τθσ ερευνθτικισ 
εργαςίασ με τθν οποία κζλουν να αςχολθκοφν με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ προτιμιςεισ και 
κλίςεισ τουσ.  

 Διευρφνεται ουςιαςτικά το φάςμα των επιλογών των μακθτών, με κριτιριο  τισ ανάγκεσ 
του για τθν ειςαγωγι του ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ι τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ και τα 
ενδιαφζροντά του. Επιλζγει το κζμα τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ με τθν οποία κζλει 
αςχολθκεί ςε κάκε μια από τισ τρεισ τάξεισ του Λυκείου. Επιλζγει τθν κατεφκυνςθ που 
κζλει να ακολουκιςει ςτθ Β’ και ςτθ Γ’ Λυκείου. Επιλζγει, τζλοσ, μεγαλφτερο αρικμό 
μακθμάτων επιλογισ από ό,τι ςιμερα (αυξάνεται ο αρικμόσ μακθμάτων επιλογισ από τρία 
ςε επτά ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ). Σιμερα προςφζρονται προσ 
επιλογι (5 ςτθν Α’ Λυκείου, 14 ςτθ Β’ Λυκείου και 18 ςτθ Γ’ Λυκείου) μακιματα  που ςτθν 
πράξθ,  όμωσ περιορίηονται ςε 3-4 ανά τάξθ από ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ  

 Στισ (Β' και Γ' Λυκείου) ςτουσ μακθτζσ παρζχεται εντόσ του κυρίωσ προγράμματοσ του 
ςχολείου θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ επιπλζον διδακτικών ωρών ςε επιλεγμζνα 
μακιματα (μακιματα εμβάκυνςθσ) με βάςθ τισ ανάγκεσ τουσ για τθν ειςαγωγι ςτα 
Πανεπιςτιμια και ΤΕΙ.  

 Μειϊνεται ο αρικμόσ μακθμάτων και ωρϊν διδαςκαλίασ ανά τάξθ: 
o Στθν Αϋ Λυκείου ο αρικμόσ μακθμάτων μειϊνεται από 16 ςε 8  

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ, με μείωςθ του ςυνολικοφ 
αρικμοφ ωρϊν διδαςκαλίασ από 34 ςε 32 . 

o Στθν ΒϋΛυκείου οι κατευκφνςεισ περιορίηονται από τρείσ (Θεωρθτικι – Θετικι – 
Τεχνολογικι ) ςε δφο (Α’  και  Β’). Ο αρικμόσ μακθμάτων μειϊνεται από 17 ςε 12  
με μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ ωρϊν διδαςκαλίασ από 34 ι 35 ςε 33 . 

o Στθν ΓϋΛυκείου οι κατευκφνςεισ γίνονται  τρείσ (Α’  ,  Β’ και ΑΒ). Ο αρικμόσ 
μακθμάτων μειϊνεται από 16 ςε 10. Εδϊ όμωσ με αφξθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ 
ωρϊν διδαςκαλίασ από 31 ςε 35  λόγω των προγραμμάτων εμβάκυνςθσ εντόσ του 
κανονικοφ ωραρίου.. 

 Ο περιοριςμόσ ςτισ κατευκφνςεισ τθσ Βϋ Λυκείου ςε :  Κατεφκυνςθ Α  (κυρίωσ για μακθτζσ 
που ζχουν αποφαςίςει να ακολουκιςουν κετικζσ, τεχνολογικζσ ι επιςτιμεσ υγείασ) και 
Κατεφκυνςθ Βϋ (κυρίωσ για όςουσ ζχουν αποφαςίςει να ακολουκιςουν κλαςςικζσ, και 
ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ). Δίνει τθν ευχζρεια ςε ςθμαντικό αρικμό μακθτϊν είτε από τθν 
Α’ είτε από τθν Β’ Κατεφκυνςθ, αν κζλουν,  να επιλζξουν ςτθν Γ’ λυκείου τθν ΑΒ 
Κατεφκυνςθ (για να ακολουκιςουν οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ επιςτιμεσ).   

 
 
Στο Ραράρτθμα παρουςιάηεται αναλυτικά θ δομι του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν ςτο Λφκειο. 
 
Το Νζο Λφκειο οδθγεί και ςε Νζο Εξεταςτικό Σφςτθμα για τθν Ειςαγωγι ςτθν Ανώτατθ 
Εκπαίδευςθ από το ςχολικό ζτοσ 2013-2014 
 
Από τισ αλλαγζσ αυτζσ δεν αιφνιδιάηεται κανείσ. Τον ερχόμενο Σεπτζμβριο θ Α’ Λυκείου κα 
λειτουργιςει με βάςθ το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν ενϊ από το ςχολικό ζτοσ 2012-13 κα είναι 
ζτοιμα και τα νζα προγράμματα ςπουδϊν για τθ Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι μακθτζσ που κα φοιτοφν 
ςτθν Α’ Λυκείου το ερχόμενο ςχολικό ζτοσ κα ειςαχκοφν ςτα Ρανεπιςτιμια και τα ΤΕΙ με βάςθ το 
νζο ςφςτθμα ειςαγωγικϊν εξετάςεων το οποίο κα ιςχφςει για πρϊτθ φορά το ςχολικό ζτοσ 2013-
14.  
 
Οι  αλλαγζσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα βαςίηονται ςτισ ακόλουκεσ βαςικζσ αρχζσ: 

 Οι εξετάςεισ διεξάγονται κεντρικά και με διαδικαςίεσ που διαςφαλίηουν το αδιάβλθτο. 
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 Οι εξετάςεισ αφοροφν ςε ζναν μικρό αρικμό βαςικϊν μακθμάτων και τα ΑΕΙ κακορίηουν το 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ των μακθμάτων αυτϊν, ϊςτε ουςιαςτικά να ςυμμετζχουν τα ίδια 
ςτα κριτιρια επιλογισ των μελλοντικϊν φοιτθτϊν τουσ.  

 Με βάςθ τισ παραπάνω βαςικζσ αρχζσ γίνεται επιςτθμονικι επεξεργαςία για το είδοσ και 
το περιεχόμενο τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ ϊςτε να ςταματιςει θ υποχρζωςθ και θ 
επιβράβευςθ τθσ απλισ απομνθμόνευςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ Γ’ Λυκείου το ίδιο το 
ςχολείο κα κάνει προςομοίωςθ τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ με ςτόχο οι μακθτζσ να 
αντιλθφτοφν και να προετοιμαςτοφν ςτο ςχολείο και από τουσ κακθγθτζσ τουσ για όλα όςα 
κα είναι αναγκαία. 
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Παράρτθμα Α 

Η δομι του Νζου Προγράμματοσ Σπουδών Γενικοφ Λυκείου 

Α’ Λυκείου 

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 
  

Μάκθμα Ώρεσ 

Υποχρεωτικά 

Ελλθνικι Γλϊςςα (Αρχαία και Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα & Γραμματεία)1 9 

Θρθςκευτικά 2 

Ιςτορία 2 

Μακθματικά 5 

Ξζνθ Γλϊςςα 3 

Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Φυςικι-Χθμεία-Βιολογία)2 
6 

Φυςικι Αγωγι 2 

Επιλογι (υποχρεωτικι)3 

Ερευνθτικι εργαςία (Project) 
 3 

Σφνολο 32 
 
1. Ενιαίο μάκθμα με τρεισ κλάδουσ: α) Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία, β) Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και 
γ) Νζα Ελλθνικι Λογοτεχνία 
2.Ενιαίο μάκθμα με τρεισ κλάδουσ: α) Φυςικι και β) Χθμεία και γ) Βιολογία. 
3. Επιλογι μιασ ερευνθτικισ εργαςίασ ανά τετράμθνο με κζμα που εντάςςεται  ςτουσ κφκλουσ 
«Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ», «Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ», «Μακθματικά, Φυςικζσ Επιςτιμεσ και 
Τεχνολογία» και «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ι με κζμα που ςυνδυάηει κάποιουσ από τουσ 
προαναφερόμενουσ κφκλουσ. Μία εργαςία κα μπορεί να είναι ςτα Αγγλικά. Πλεσ οι εργαςίεσ κα 
περιλαμβάνουν χριςθ τθσ τεχνολογίασ και του Διαδικτφου ςτο οποίο και κα αναρτϊνται με τθν ολοκλιρωςι 
τουσ. 
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Β' ΛΥΚΕΙΟΥ  
 Κατεφκυνςθ Α Κατεφκυνςθ  Β 

Μάκθμα Ώρεσ Μάκθμα Ώρεσ 

Υποχρεωτικά  Υποχρεωτικά 

Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία 5 Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία 5 

Φυςικι Αγωγι 2 Φυςικι Αγωγι 2 

Ερευνθτικι εργαςία (Project)1 2 Ερευνθτικι εργαςία (Project)1 2 

Θρθςκεία και Κόςμοσ 1 Θρθςκεία και Κόςμοσ 1 

Αρχζσ Οικονομίασ  και Διοίκθςθσ 2 Αρχζσ Οικονομίασ  και Διοίκθςθσ 2 

Ιςτορία 2 Ιςτορία 4 

Μακθματικά 6 Μακθματικά 3 

Φυςικι 4 Αρχζσ  Φυςικϊν και Ρεριβαλλοντικϊν Επιςτθμϊν 2 

Χθμεία 3 Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία 6 

Βιολογία ι Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν2 2 Φιλοςοφία 2 

Επιλογισ  (επιλζγονται 2 μακιματα)  Επιλογισ  (επιλζγονται 2 μακιματα) 

Εμβάκυνςθ ςτα Μακθματικά 2 
Εμβάκυνςθ ςτθν Αρχ. Ελλθνικι Γλϊςςα και 
Γραμματεία 2 

Εμβάκυνςθ ςτθ Φυςικι 2 Εμβάκυνςθ ςτθν Ιςτορία 2 

Εμβάκυνςθ ςτθ Χθμεία 2 Νεότερθ Ευρωπαϊκι Λογοτεχνία 2 

Εμβάκυνςθ ςτθ Βιολογία3  2 Λογικι 2 

Εμβάκυνςθ ςτθν Επιςτιμθ 
Υπολογιςτϊν3 2 Εφαρμογζσ  Υπολογιςτϊν 2 

Ξζνθ Γλϊςςα 2 Ξζνθ Γλϊςςα 2 

Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ 2 Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ 2 

Σφνολο 33 Σφνολο 33 
 
Υπόμνθμα 
 

Κοινά Υποχρεωτικά Μακιματα (δυνθτικι ςυνδιδαςκαλία) Κδια μακιματα αλλά ςε άλλο βάκοσ εξειδίκευςθσ  ςτθν κάκε κατεφκυνςθ 

 

Σχόλιο: Το ςκοφρο γκρίηο χρϊμα ςθμαίνει ςυνδιδαςκαλία του ίδιου μακιματοσ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ των 
δυο κατευκφνςεων και εφόςον βεβαίωσ δεν γίνεται υπζρβαςθ του μζγιςτου αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα 
που προβλζπεται ςιμερα.  
1. Ιςχφει ό,τι και ςτθν Α’ Λυκείου. 
2. Οι μακθτζσ τθσ κατεφκυνςθσ Α μποροφν να διαλζξουν ωσ υποχρεωτικό μάκθμα είτε τθ Βιολογία είτε τθν 

Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν. 
3. Ρροχπόκεςθ για να πάρει κάποιοσ μακθτισ το ςχετικό μάκθμα εμβάκυνςθσ είναι να ζχει επιλζξει το 

αντίςτοιχο υποχρεωτικό μάκθμα. 



 

 
1. Ιςχφει ό,τι και ςτθν Α’ Λυκείου. 
2. Ρροχπόκεςθ για να πάρει κάποιοσ μακθτισ το ςχετικό μάκθμα εμβάκυνςθσ είναι να ζχει επιλζξει το αντίςτοιχο υποχρεωτικό μάκθμα. 
3. Τα μακιματα «Κοινωνιολογία» και Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο και τουσ Ρολιτικοφσ Θεςμοφσ» αποτελοφν ζνα ενιαίο πακζτο που επιλζγεται εναλλακτικά προσ το πακζτο μακθμάτων  
«Μακροοικονομικι & Μακροοικονομικι» και «Αρχζσ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Υπθρεςιϊν» ςτθν κατεφκυνςθ ΑΒ ι προσ το πακζτο μακθμάτων «Ιςτορία τθσ Τζχνθσ και 
του Ρολιτιςμοφ» και «Φιλοςοφία» ςτθν κατεφκυνςθ Β. 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

Κατεφκυνςθ Α Κατεφκυνςθ ΑΒ Κατεφκυνςθ Β 

Μάκθμα Ώρεσ Μάκθμα Ώρεσ Μάκθμα Ώρεσ 

Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά Υποχρεωτικά 

Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία 5 Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία 5 Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία 5 

Ερευνθτικι εργαςία (Project)
1
 2 Ερευνθτικι εργαςία (Project)

1 
2 Ερευνθτικι εργαςία (Project)

 1 
2 

Ιςτορία 2 Ιςτορία 5 Ιςτορία 5 

Μακθματικά   7 Μακθματικά & Στοιχεία Στατιςτικισ  6 Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Γραμματεία  7 

Φυςικι 5 
Μικροοικονομικι & 
Μακροοικονομικι 5 Κοινωνιολογία   5 Κοινωνιολογία 5 

Ιςτορία τθσ Τζχνθσ 
και του 
Ρολιτιςμοφ 4 

Χθμεία 4 

Αρχζσ Οργάνωςθσ και 
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 
και Υπθρεςιϊν

3 
3 

Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο 
και τουσ Ρολιτικοφσ 
κεςμοφσ

3 
3 

Ειςαγωγι ςτο Δίκαιο και 
τουσ Ρολιτικοφσ κεςμοφσ

3 
3   Φιλοςοφία

3 
4 

Βιολογία  ι Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν 4 Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ 3 Λατινικά 2 

Φυςικι Αγωγι 2 Φυςικι Αγωγι 2 Φυςικι Αγωγι 2 

Επιλογισ
 
(επιλζγονται 2 μακιματα)  Επιλογισ (επιλζγονται 2 μακιματα)  Επιλογισ (επιλζγονται 2 μακιματα)  

Εμβάκυνςθ ςτα Μακθματικά 
2 

Εμβάκυνςθ ςτα Μακθματικά και τθ Στατιςτικι  
2 

Εμβάκυνςθ ςτα Αρχαία Ελλθνικά και Γραμματεία 2 

Εμβάκυνςθ ςτθ Φυςικι 
2 

Εμβάκυνςθ ςτθν Οικονομία  
2 

Εμβάκυνςθ ςτθν Ιςτορία 2 

Εμβάκυνςθ ςτθ Βιολογία
2
  2 

Εμβάκυνςθ ςτθν Κοινωνιολογία 

2 

Εμβάκυνςθ ςτθν Κοινωνιολογία 2 Εμβάκυνςθ ςτθν Επιςτιμθ Υπολογιςτϊν
2 

2 

Εμβάκυνςθ ςτθ Χθμεία 2 Τεχνολογία και Ανάπτυξθ 2 Εμβάκυνςθ ςτα Λατινικά 2 

Θρθςκεία και Κόςμοσ 2 Θρθςκεία και Κόςμοσ 2 Θρθςκεία και Κόςμοσ 2 

Ξζνθ Γλϊςςα 
2 

Ξζνθ Γλϊςςα 
2 

Ξζνθ Γλϊςςα 
2 

Σφνολο 35 Σφνολο 35 Σφνολο 35 


