ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Έκδοση 2011

Γενική εποπτεία
Λένα Νικολάου, ΕΜΕ
Επιμέλεια κειμένου
Στάλω Παπαγεωργίου - Αυξεντίου, Καθηγήτρια ΣΕΑ
Μαρία Χαριλάου, Καθηγήτρια ΣΕΑ
Γεωργία Χρυσαφιάδου, Καθηγήτρια ΣΕΑ
Για τα Παραρτήματα έχουν εργαστεί οι καθηγητές ΣΕΑ Λεύκος Δημοσθένους και
Φωτεινή Παπαδοπούλου.
Σχεδιασμός εξωφύλλου
Μιχάλης Θεοχαρίδης, Λειτουργός ΥΑΠ
Επιμέλεια έκδοσης
Μαρίνα Άστρα Ιωάννου, Λειτουργός ΥΑΠ

© ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εκτύπωση: Lithostar Ltd
ΙSBN:978-9963-0-4595-2

2

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

5

Κατηγορίες μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο

7

Α΄ τάξη

9

Β΄ τάξη

11

Γ΄ τάξη

15

Διευκρινήσεις κατάρτισης προγράμματος

19

Περιορισμοί κατάρτισης προγράμματος

20

Κατατακτήριες εξετάσεις

20

Προτεινόμενος τρόπος επιλογής μαθημάτων

21

Δεξιότητες μελέτης

22

Παραρτήματα

27

3

4

Εισαγωγή
Η Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου αποτελεί σταθμό στην εκπαιδευτική πορεία των
μαθητών. Στην ευαίσθητη ηλικία στην οποία βρίσκονται καλούνται να πάρουν
αποφάσεις,
οι οποίες θα προσδιορίσουν μελλοντικά την επιλογή σπουδών,
επαγγέλματος και καριέρας.
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές στις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές τους επιλογές, ώστε να σχεδιάσουν όσο γίνεται καλύτερα το μέλλον
τους. Μέσα από αυτό το βιβλίο, οι μαθητές θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι εκπαιδευτικής
σταδιοδρομίας, το οποίο θα τους βοηθήσει να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για την
μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται
με μεγάλη περίσκεψη, σοβαρότητα και με συνεκτίμηση συγκεκριμένων δεδομένων
και καταστάσεων.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν, γίνεται λεπτομερής περιγραφή του Ενιαίου Λυκείου
με ιδιαίτερη αναφορά στις κατηγορίες μαθημάτων που προσφέρονται καθώς επίσης
και στους τρόπους καταρτισμού του ατομικού προγράμματος σπουδών του μαθητή.
Επιπρόσθετα, παρέχονται πρακτικές συμβουλές για παραγωγική και αποτελεσματική
μελέτη.
Στο τέλος του βιβλίου, περιλαμβάνονται, εκτός από το Παράρτημα με Έντυπα τα
οποία ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει (όταν και εφόσον του ζητηθούν από τη
Διεύθυνση του σχολείου) και το Εκπαιδευτικό Χαρτοφυλάκιο του μαθητή. Με την
καινοτομία αυτή δίνεται το έναυσμα στο μαθητή να συγκεντρώσει έγκαιρα τις
πληροφορίες που χρειάζεται στη λήψη αποφάσεων για τις μετέπειτα εκπαιδευτικές
του επιλογές.
Σας ευχόμαστε λοιπόν Καλή Εκπαιδευτική και Επαγγελματική πορεία.
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Κατηγορίες μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο
Τα μαθήματα στο Ενιαίο Λύκειο χωρίζονται σε τέσσερεις γενικές κατηγορίες:
¾ Μαθήματα Κοινού Κορμού:
Είναι μαθήματα γενικής φύσεως και υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές.
Προσφέρουν ένα βασικό υπόβαθρο γνώσεων το οποίο θεωρείται απαραίτητο για
την περαιτέρω εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη του μαθητή. Η Α’ Τάξη
Ενιαίου Λυκείου περιλαμβάνει εξολοκλήρου μαθήματα κοινού κορμού (βλ.
Πίνακα 1), ενώ στη Β΄ και Γ΄ τάξη τα μαθήματα κοινού κορμού είναι
περιορισμένα (βλ. Πίνακα 2 και Πίνακα 6).
¾ Μαθήματα Κατεύθυνσης:
Είναι 4ωρα μαθήματα τα οποία επιλέγει ο μαθητής με βάση τους εκπαιδευτικούς
και επαγγελματικούς του στόχους. Πρόκειται για μαθήματα που προσφέρουν
συστηματικότερη και μία εις βάθος μελέτη του αντικειμένου τους (βλ. Πίνακα 3
και Πίνακα 7). Οι μαθητές επιλέγουν 3 ή 4 μαθήματα κατεύθυνσης στη Β΄ Τάξη
και 4 στη Γ΄ Τάξη. Η επιλογή των μαθημάτων αυτών επιβάλλεται να γίνει μετά
από σοβαρή έρευνα και σκέψη ειδικά στις περιπτώσεις που ο μαθητής
ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει θέση, μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων, στα
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας.
¾ Μαθήματα Ενδιαφέροντος και Μαθήματα Εμπλουτισμού:
Είναι 2ωρα μαθήματα τα οποία δίνουν στο μαθητή την ευκαιρία να ασχοληθεί με
διάφορους τομείς που τον ενδιαφέρουν, τον ξεκουράζουν, ή/και τον ευχαριστούν
(βλ. Πίνακα 4 και Πίνακα 8). Τα μαθήματα ενδιαφέροντος είναι κυρίως
μαθήματα δημιουργικού αλλά και ακαδημαϊκού χαρακτήρα τα οποία όμως δεν
πρέπει να επιλέγονται με τα αντίστοιχα μαθήματα κατεύθυνσης.
Τα μαθήματα εμπλουτισμού, είναι μαθήματα που ενισχύουν ακόμη περισσότερο
την ύλη των μαθημάτων κατεύθυνσης. Εάν ο μαθητής επιλέξει το μάθημα
εμπλουτισμού, πρέπει να έχει επίσης επιλέξει το αντίστοιχο μάθημα
κατεύθυνσης.
Τα μαθήματα ενδιαφέροντος και εμπλουτισμού δεν είναι εξεταζόμενα.
¾ Υποχρεωτικές Ξένες Γλώσσες:
Οι μαθητές της Α΄ Τάξης Λυκείου υποχρεωτικά παρακολουθούν μαθήματα
Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας για 3 και 2 περιόδους αντίστοιχα. Στην Β΄ Τάξη
οι μαθητές υποχρεούνται να επιλέξουν 2 Ξένες Γλώσσες των 2 περιόδων την
καθεμία, τις οποίες υποχρεωτικά συνεχίζουν και στην Γ΄ τάξη (βλ. Πίνακα 5).
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Α΄ τάξη
Στην Α΄ τάξη δεν υπάρχουν επιλογές μαθημάτων. Όλοι οι μαθητές παρακολουθούν
35 περιόδους υποχρεωτικών μαθημάτων, Κοινού Κορμού, όπως φαίνονται στον
Πίνακα 1. Είναι η τάξη κατά την οποία οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
καλύτερα τα διάφορα μαθήματα που προσφέρονται στο Λύκειο και έτσι να κάνουν
τις κατάλληλες επιλογές.
Πίνακας 1
ΜΑΘΗΜΑ
Νέα Ελληνικά
Αρχαιογνωσία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Φυσιογνωστικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Οικονομικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Πληροφορική
Τεχνολογία
Γυμναστική
Μουσική
Τέχνη
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

4
3
4
2
1
1
3
2
2
3
2
2
2
2
1
1
35

Εξεταζόμενα μαθήματα στην Α΄ τάξη:
Στο τέλος της Α΄ τάξης, για σκοπούς προαγωγής στη Β΄ τάξη, οι μαθητές εξετάζονται
στα ακόλουθα μαθήματα:
¾ Νέα Ελληνικά
¾ Ιστορία
¾ Μαθηματικά
¾ Φυσικά (Φυσική, Χημεία, Φυσιογνωστικά)
Επιπρόσθετα, εάν ο μαθητής υστερεί σε οποιοδήποτε άλλο μη εξεταζόμενο μάθημα
(δηλαδή έχει μέσον όρο βαθμολογίας τετραμήνων κάτω του 10), τότε υποχρεούται να
εξεταστεί γραπτώς και σε αυτό το μάθημα.
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Β΄ τάξη
Επιλογές μαθημάτων στη Β΄ τάξη:
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην Α΄ τάξη, οι μαθητές καλούνται να κάνουν
τις επιλογές τους για την Β΄ τάξη. Οι επιλογές αυτές πρέπει να γίνουν με βάση τους
εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους του κάθε μαθητή. Πρέπει επίσης να
ληφθούν υπόψη οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του. Πολύτιμη βοήθεια
στις επιλογές αυτές προσφέρει ο Καθηγητής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής
Αγωγής του σχολείου.
Το 35ωρο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων των μαθητών της Β΄ τάξης,
καταρτίζεται από μαθήματα Κοινού Κορμού, Ξένων Γλωσσών, Κατεύθυνσης και
Ενδιαφέροντος ή/και Εμπλουτισμού. Υπάρχουν δύο επιλογές κατάρτισης του
προγράμματος αυτού. Οι μαθητές επιλέγουν:
¾ 4 μαθήματα Κατεύθυνσης ή
¾ 3 μαθήματα Κατεύθυνσης
Εμπλουτισμού.

και

2

μαθήματα

Ενδιαφέροντος

ή/και

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο αυτών επιλογών είναι 8 μαθήματα Κοινού Κορμού
και 2 Ξένες Γλώσσες (επιλογής του μαθητή).

Επιλογή 1

Επιλογή 2
3 μαθήματα
Κατεύθυνσης

4 μαθήματα
Κατεύθυνσης

2 μαθήματα
Ενδιαφέροντος ή/και
Εμπλουτισμού

2 Ξένες
Γλώσσες

2 Ξένες
Γλώσσες

8 μαθήματα
Κοινού Κορμού

8 μαθήματα
Κοινού Κορμού

Ο μαθητής θα διαλέξει την Επιλογή1, ή την Επιλογή 2, ανάλογα με τους
εκπαιδευτικούς του στόχους. Δηλαδή, ο μαθητής θα κάνει τις επιλογές του σύμφωνα
με τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων κατεύθυνσης στη Β΄ τάξη, και κατά
προέκταση στην Γ΄ τάξη, που του επιτρέπει να διεκδικήσει θέση σε κλάδους σπουδών
που τον ενδιαφέρουν.
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Τα μαθήματα Κοινού Κορμού που προσφέρονται στην Β΄ τάξη είναι τα
ακόλουθα:
Πίνακας 2
ΜΑΘΗΜΑ
Νέα Ελληνικά
Αρχαιογνωσία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Ιστορία
Θρησκευτικά
Γυμναστική

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

4
1
3
2
1
1,5
1,5
1
15

ΣΥΝΟΛΟ

Τα μαθήματα Κατεύθυνσης που προσφέρονται στην Β΄ τάξη είναι τα ακόλουθα:
Πίνακας 3
Επιλογή 3ων ή 4ων μαθημάτων από τα πιο κάτω 4ωρα
Α. Μαθήματα που μπορούν να συνεχιστούν και στη Γ΄ τάξη
Αρχαία Ελληνικά
Λατινικά
Ιστορία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Πληροφορική-Επιστήμη Η.Υ.
Τεχνολογία
Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο
Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο ή
Ξένη Γλώσσα:
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά)
Λογιστική
Στενογραφία
Δακτυλογραφία – Γραφειακά
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία
Θέματα Μουσικής
Θέματα Τέχνης
Οικογενειακή Αγωγή
Δίκτυα – Πρόγραμμα CISCO
Β. Μαθήματα που προσφέρονται μόνο στη Β΄ τάξη
Επιστήμη Περιβάλλοντος
Εμπορικά
Οικονομία και Τουρισμός

}
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Τα μαθήματα Ενδιαφέροντος και Εμπλουτισμού που προσφέρονται στην Β΄ τάξη
είναι τα ακόλουθα:
Πίνακας 4
Επιλογή 0 ή 2 μαθημάτων από τα πιο κάτω 2ωρα
Α. Μαθήματα εμπλουτισμού
Αρχαία Ελληνικά Εμπλουτισμού
Μαθηματικά Εμπλουτισμού
Φυσική Εμπλουτισμού
Χημεία Εμπλουτισμού
Λογιστική Εμπλουτισμού
Β. Μαθήματα ενδιαφέροντος που προσφέρονται μόνο στη Β΄ τάξη
Ιστορία Ενδιαφέροντος
Ψυχολογία
Αστρονομία
Ιστορία των Επιστημών
Δημοσιογραφία
Ιστορία της Τέχνης
Φωτογραφία
Γεωγραφία-Γεωλογία
Γ. Μαθήματα ενδιαφέροντος που μπορούν να συνεχιστούν και στη Γ΄ τάξη
Θέατρο Ι
Μουσική Ι
Τέχνη Ι
Περιβαλλοντικές Σπουδές Ι ή Άνθρωπος και Υγεία Ι
Εφαρμογές Πληροφορικής Ι
Αθλητικά-Γυμναστική Ι
Λογοτεχνία Ι
Οικιακή Οικονομία-Βρεφοκομία Ι
Χρηματιστηριακά Ι

Τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών που προσφέρονται στην Β΄ τάξη είναι τα
ακόλουθα:
Πίνακας 5
Επιλογή 2 μαθημάτων Ξένων Γλωσσών από τα πιο κάτω 2ωρα τα
οποία υποχρεωτικά συνεχίζονται στην Γ΄ τάξη
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Ισπανικά
Ρωσικά
Τουρκικά
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Εξεταζόμενα μαθήματα στην Β΄ τάξη:
Στο τέλος της Β΄ τάξης, για σκοπούς προαγωγής στη Γ΄ τάξη, οι μαθητές εξετάζονται
στα ακόλουθα μαθήματα:
¾ Νέα Ελληνικά,
¾ Μαθηματικά και
¾ δύο (2) από τα μαθήματα κατεύθυνσης της επιλογής του μαθητή.
Σε περίπτωση που το μάθημα των Μαθηματικών είναι ένα από τα μαθήματα
κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο μαθητής, τότε αυτός υποχρεούται σε εξέταση στο
μάθημα κατεύθυνσης των Μαθηματικών και επί πλέον σε δύο άλλα μαθήματα
κατεύθυνσης. Αν ο μαθητής δεν έχει επιλέξει το μάθημα των Μαθηματικών ως
μάθημα κατεύθυνσης, τότε υποχρεούται σε εξέταση στα Μαθηματικά κοινού κορμού.
Επιπρόσθετα, εάν ο μαθητής υστερεί σε οποιοδήποτε άλλο μη εξεταζόμενο μάθημα
(δηλαδή έχει μέσον όρο βαθμολογίας τετραμήνων κάτω του 10), τότε υποχρεούται να
εξεταστεί γραπτώς και σε αυτό το μάθημα.
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Γ΄ τάξη
Επιλογές μαθημάτων στην Γ΄ τάξη:
Στην Γ΄ τάξη, οι μαθητές έχουν μόνο μία επιλογή κατάρτισης προγράμματος
μαθημάτων. Επιλέγουν 4 μαθήματα Κατεύθυνσης και 1 μάθημα Ενδιαφέροντος ή
Εμπλουτισμού. Το πρόγραμμα μαθημάτων των μαθητών της Γ΄ τάξης αποτελείται
από τα ακόλουθα:
4 μαθήματα Κατεύθυνσης

1 μάθημα Ενδιαφέροντος ή Εμπλουτισμού

2 Ξένες Γλώσσες

6 μαθήματα Κοινού Κορμού

Οι επιλογές μαθημάτων κατεύθυνσης που θα κάνουν οι μαθητές στην Γ΄ τάξη είναι
καθοριστικής σημασίας. Η πρόσβαση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας βασίζεται στις Παγκύπριες Εξετάσεις όπου οι
μαθητές θα εξεταστούν κυρίως σε συγκεκριμένα μαθήματα κατεύθυνσης ανάλογα με
τους κλάδους σπουδών που επιλέγουν. Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν είναι η
διδαχθείσα ύλη της Γ΄ τάξης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα μαθήματα
κατεύθυνσης των οποίων η επιλογή τους στην Γ΄ τάξη προϋποθέτει επιλογή τους από
τη Β΄ τάξη.
Τα μαθήματα Κοινού Κορμού που προσφέρονται στην Γ΄ τάξη είναι τα
ακόλουθα:
Πίνακας 6
ΜΑΘΗΜΑ
Νέα Ελληνικά
Μαθηματικά
Ιστορία
Θρησκευτικά
Πολιτική Αγωγή
Γυμναστική
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

5
2
2
2
1
1
13
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Τα μαθήματα Κατεύθυνσης που προσφέρονται στην Γ΄ τάξη είναι τα ακόλουθα:
Πίνακας 7
Επιλογή 4ωρων μαθημάτων από τα πιο κάτω 4ωρα
Α. Μαθήματα που η επιλογή τους προϋποθέτει επιλογή του αντίστοιχου
μαθήματος στη Β΄ τάξη
Αρχαία Ελληνικά
Λατινικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Πληροφορική – Επιστήμη Η.Υ.
Τεχνολογία
Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο ή Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο
Άλλη Ξένη Γλώσσα
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά)
Λογιστική
Δακτυλογραφία – Γραφειακά
Στενογραφία
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία
Θέματα Μουσικής
Θέματα Τέχνης
Οικογενειακή Αγωγή
Δίκτυα – Πρόγραμμα CISCO
Β. Μαθήματα που προσφέρονται μόνο στη Γ΄ Τάξη
Βιολογία
Γραφικές Τέχνες
Πολιτική Οικονομία
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πρακτική Γραφείου
Οικονομικά Μαθηματικά
Τεχνική Πωλήσεων
Χρηματοοικονομικά
Ιστορία (χωρίς προαπαιτούμενη την Ιστορία κατεύθυνσης της Β΄ τάξης)
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Τα μαθήματα Ενδιαφέροντος και Εμπλουτισμού που προσφέρονται στην Γ΄ τάξη
είναι τα ακόλουθα:
Πίνακας 8
Επιλογή 1 μαθήματος από τα πιο κάτω 2ωρα
Γ. Μαθήματα Εμπλουτισμού που η επιλογή τους προϋποθέτει το
αντίστοιχο μάθημα Κατεύθυνσης στη Γ΄ Τάξη
Αρχαία Ελληνικά Εμπλουτισμού
Μαθηματικά Εμπλουτισμού
Φυσική Εμπλουτισμού
Χημεία Εμπλουτισμού
Λογιστική Εμπλουτισμού
Χρηματοοικονομικά Εμπλουτισμού
Βιολογία Εμπλουτισμού
Ιστορία Εμπλουτισμού
Δ. Μαθήματα Ενδιαφέροντος που προσφέρονται στη Γ΄ Τάξη (χωρίς
προαπαιτούμενο)
Λογική
Φιλοσοφία
Κοινωνιολογία
Θέατρο Ι
Μουσική Ι
Τέχνη Ι
Περιβαλλοντικές Σπουδές Ι ή Άνθρωπος & Υγεία Ι
Εφαρμογές Πληροφορικής Ι
Αθλητικά – Γυμναστική Ι
Λογοτεχνία Ι
Οικιακή Οικονομία – Βρεφοκομεία Ι
Χρηματιστηριακά Ι
Ε. Μαθήματα Ενδιαφέροντος που η επιλογή τους προϋποθέτει την
επιλογή του αντίστοιχου μαθήματος στη Β΄ Τάξη
Θέατρο ΙΙ
Μουσική ΙΙ
Τέχνη ΙΙ
Περιβαλλοντικές Σπουδές ΙΙ ή Άνθρωπος & Υγεία ΙΙ
Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ
Αθλητικά – Γυμναστική ΙΙ
Λογοτεχνία ΙΙ
Οικιακή Οικονομία – Βρεφοκομεία ΙΙ
Χρηματιστηριακά ΙΙ
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Εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ΄ τάξη:
Στο τέλος της Γ΄ τάξης, για σκοπούς απόλυσης, οι μαθητές εξετάζονται στα
ακόλουθα μαθήματα:
¾ Νέα Ελληνικά,
¾ Μαθηματικά και
¾ δύο (2) από τα μαθήματα κατεύθυνσης της επιλογής του μαθητή.
Σε περίπτωση που το μάθημα των Μαθηματικών είναι ένα από τα μαθήματα
κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο μαθητής, τότε αυτός υποχρεούται σε εξέταση στο
μάθημα κατεύθυνσης των Μαθηματικών και σε επί πλέον δύο άλλα μαθήματα
κατεύθυνσης. Αν ο μαθητής δεν έχει επιλέξει το μάθημα των Μαθηματικών ως
μάθημα κατεύθυνσης, τότε υποχρεούται σε εξέταση στα Μαθηματικά κοινού κορμού.
Επιπρόσθετα, εάν ο μαθητής υστερεί σε οποιοδήποτε άλλο μη εξεταζόμενο μάθημα
(δηλαδή έχει μέσον όρο βαθμολογίας τετραμήνων κάτω του 10), τότε υποχρεούται να
εξεταστεί γραπτώς και σε αυτό το μάθημα.
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Διευκρινίσεις κατάρτισης προγράμματος
1.

Στην περίπτωση που μαθητής επιλέξει μάθημα Κατεύθυνσης για το οποίο
υπάρχει αντίστοιχο μάθημα Κοινού Κορμού τότε θεωρείται ότι ο μαθητής
παρακολουθεί ένα μόνο μάθημα. Το μάθημα αυτό θα διδάσκεται τόσες περιόδους
όσες και το άθροισμα των περιόδων των δύο αυτών μαθημάτων. Π.χ. στην Β΄
Λυκείου:
Μαθηματικά Κατεύθυνσης (4 περίοδοι)
+
Μαθηματικά Κοινού Κορμού (3 περίοδοι)

} = Μαθηματικά (7 περίοδοι)

2.

Το μάθημα Κατεύθυνσης της Ιστορίας προσφέρεται στην Β΄ και Γ΄ τάξη. Η
επιλογή του στην Γ΄ τάξη δεν προϋποθέτει επιλογή του και στη Β΄ τάξη.

3.

Το μάθημα Δίκτυα – Πρόγραμμα CISCO προσφέρεται μόνο σε ορισμένα Λύκεια.

4.

Για όλα τα μαθήματα Ενδιαφέροντος ΙΙ που προσφέρονται στην Γ΄ τάξη
προαπαιτείται επιλογή του αντίστοιχου μαθήματος Ενδιαφέροντος Ι στη Β΄ τάξη.

5.

Για την επιλογή μαθήματος Εμπλουτισμού προαπαιτείται η επιλογή του
αντίστοιχου μαθήματος Κατεύθυνσης. Τονίζεται ότι, η ύλη του μαθήματος
Εμπλουτισμού, δεν είναι εξεταστέα.

6.

Για τις περιγραφές των μαθημάτων Κατεύθυνσης, Εμπλουτισμού και
Ενδιαφέροντος, οι μαθητές προτρέπονται να ανατρέξουν στο βιβλίο
«Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση στην Κύπρο» που τους δόθηκε στην Γ΄ τάξη
Γυμνασίου.
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Περιορισμοί κατάρτισης προγράμματος
Τα μαθήματα Ενδιαφέροντος, δεν είναι δυνατό να επιλεγούν ταυτόχρονα με τα
αντίστοιχα μαθήματα Κατεύθυνσης, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Μάθημα Ενδιαφέροντος
Ιστορία
Περιβαλλοντικές Σπουδές Ι
Μουσική Ι ή ΙΙ
Τέχνη Ι ή ΙΙ
Εφαρμογές Πληροφορικής Ι ή ΙΙ
Αθλητικά – Γυμναστική Ι ή ΙΙ
Οικ. Οικονομία – Βρεφοκομία Ι ή ΙΙ

Μάθημα Κατεύθυνσης
Ιστορία
Επιστήμη Περιβάλλοντος
Θέματα Μουσικής
Θέματα Τέχνης
Πληροφορική – Επιστήμη Η.Υ.
Φυσική Αγωγή – Ολυμπιακή Παιδεία
Οικογενειακή Αγωγή

Κατατακτήριες Εξετάσεις
Για τα μαθήματα Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης στα οποία προαπαιτείται επιλογή τους
στην Β΄ τάξη και δεν είχαν επιλεγεί, χρειάζεται κατατακτήρια εξέταση. Η εξέταση
αυτή γίνεται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και η εξεταστέα ύλη είναι η
διδαχθείσα ύλη της Β΄ τάξης.
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Προτεινόμενος τρόπος επιλογής μαθημάτων
Απαραίτητο είναι να μιλήσεις με τον Σύμβουλο Καθηγητή του σχολείου σου ο οποίος
θα σε βοηθήσει με τις επιλογές σου. Ο καταλληλότερος τρόπος επιλογής των
μαθημάτων κατεύθυνσης είναι ο ακόλουθος:
1. Σημείωσε τα θέματα σπουδών, ή τα επαγγέλματα, που σε ενδιαφέρουν να
ακολουθήσεις:

2. Σημείωσε τα μαθήματα κατεύθυνσης που πρέπει να έχεις στην Γ΄ τάξη έτσι
ώστε να μπορέσεις να ακολουθήσεις τις σπουδές ή τα επαγγέλματα που έχεις
σημειώσει πιο πάνω.
i. Αν ενδιαφέρεσαι να εξασφαλίσεις θέση σε Ανώτερα ή Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας μέσω των
Παγκυπρίων Εξετάσεων, τότε πρέπει να μελετήσεις τα Εξεταζόμενα
Μαθήματα, τους Περιορισμούς Πρόσβασης και την Κατάταξη Σχολών
στα Επιστημονικά Πεδία. Για οποιεσδήποτε απορίες μίλα με το
Σύμβουλο Καθηγητή του σχολείου σου.
ii. Αν ενδιαφέρεσαι για σπουδές σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου ή
Πανεπιστήμια άλλων χωρών, τότε επέλεξε μαθήματα συναφή με τον
κλάδο σπουδών που σε ενδιαφέρει.

3. Σημείωσε τα μαθήματα κατεύθυνσης που πρέπει να έχεις στην Β΄ τάξη έτσι
ώστε να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τα μαθήματα κατεύθυνσης στην Γ΄
τάξη.
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Δεξιότητες μελέτης
Η μελέτη είναι προσωπικό θέμα. Μέσα από αποτελεσματικές δεξιότητες μελέτης και
μεθόδους εργασίας θα μπορέσεις να αποδόσεις στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων
σου. Δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα για στιγμιαία και εύκολη επιτυχία. Η καλή
οργάνωση και η συστηματική εργασία είναι η καλύτερη απάντηση.
Το πιο κάτω ερωτηματολόγιο θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τη δική σου
συμπεριφορά προς τη μελέτη:
(Βάλε √ στο κατάλληλο κουτί)
1.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως ξοδεύω πάρα πολύ χρόνο για να μάθω κάτι.

2.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως αφήνω όλη τη μελέτη, την ημέρα πριν από
το διαγώνισμα.

3.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Kάνω λανθασμένη κατανομή του χρόνου μεταξύ
μελέτης και κοινωνικής συναναστροφής με τους
φίλους μου.

4.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως μελετώ ακούγοντας ραδιόφωνο ή έχοντας
την τηλεόραση ανοικτή.

5.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Όταν μελετώ κουράζομαι και αποσπάται εύκολα η
προσοχή μου.

6.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Μέσα στην τάξη συνήθως δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία
στο μάθημα.

7.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώσεις που
έχω γράψει την ώρα του μαθήματος.

8.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως οι σημειώσεις μου είναι λανθασμένες.

9.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως δεν κάνω τακτικές επαναλήψεις για να
προετοιμαστώ για τα διαγωνίσματα.

10.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Όταν φτάσω στο τέλος του κεφαλαίου συνήθως δεν
θυμάμαι τι έχω διαβάσει πριν.

11.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Όταν διαβάζω κάτι, συνήθως χάνομαι στις
λεπτομέρειες και δεν μπορώ να επισημάνω τις
κεντρικές ιδέες.

12.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Σπάνια αλλάζω τον ρυθμό διαβάσματός μου έστω κι
αν το κεφάλαιο που μελετώ μου είναι εντελώς
άγνωστο.
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13.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως παίρνω χαμηλούς βαθμούς στο διαγώνισμα
παρόλο που ξέρω την ύλη καλά.

14.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως μελετώ καλά για τα διαγωνίσματα αλλά
όταν πρέπει να αρχίσω να γράφω το μυαλό μου
σταματά.

15.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως δεν έχω σταθερό πρόγραμμα μελέτης και
μελετώ όποτε τύχει.

16.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Όταν ο καθηγητής μου δίνει μια μεγάλη εργασία
νιώθω τόσο άγχος που δεν μπορώ ν’ αρχίσω.

17.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως διεκπεραιώνω τις εργασίες μου το βράδυ
πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

18.

ΝΑΙ

ΟΧΙ Συνήθως δεν μπορώ να οργανώσω και να γράψω τις
σκέψεις μου με τρόπο που να βγάζουν νόημα.

Αν έχεις απαντήσει «ΝΑΙ» σε δύο ή περισσότερες από τις ερωτήσεις των πιο κάτω
κατηγοριών, τότε σημαίνει ότι χρειάζεται να εξασκηθείς περισσότερο σ’ αυτές τις
κατηγορίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προγραμματισμός χρόνου
Συγκέντρωση στη μελέτη
Προσοχή και σημειώσεις στην τάξη
Διάβασμα κειμένου
Μελέτη για διαγώνισμα
Διεκπεραίωση εργασίας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1, 2 και 3
4, 5 και 6
7, 8 και 9
10, 11 και 12
13, 14 και 15
16, 17 και 18

Προγραμματισμός χρόνου:
Είναι πολύ σημαντικό να προγραμματίσεις τον χρόνο σου με τρόπο παραγωγικό έτσι
ώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις όλες τις εργασίες
σου. Ένα προσεγμένο πρόγραμμα μελέτης θα σε βοηθήσει να οργανώσεις το
διάβασμά σου γύρω από οποιεσδήποτε άλλες ενασχολήσεις έχεις, π.χ.
φροντιστηριακά μαθήματα, γυμναστήριο, facebook, κλπ. Η πειθαρχεία που
προσφέρει ο προγραμματισμός αυτός αποτελεί το κλειδί της εκπαιδευτικής επιτυχίας.
Χωρίς καθυστέρηση, δημιούργησε τώρα το δικό σου πρόγραμμα μελέτης με βάση τις
δικές σου ανάγκες και ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ!
Συγκέντρωση στη μελέτη:
Για να μπορέσεις να συγκεντρωθείς στην μελέτη σου και να αποδώσεις, πρέπει να
είσαι ξεκούραστος και να βρίσκεσαι σε εγρήγορση. Το διάβασμα πρέπει να είναι στο
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πρόγραμμά σου και να γίνεται πάντα στον ίδιο χώρο. Κατάγραψε τις εργασίες που
έχεις να διεκπεραιώσεις με σειρά προτεραιότητας. Φρόντισε ο χώρος στον οποίο
μελετάς να είναι καθαρός από σημειώσεις ή άλλα πράγματα τα οποία αποσπούν την
προσοχή σου. Κάνε μικρά διαλείμματα. Αναζωογόνησε το σώμα σου περπατώντας
και παίρνοντας βαθιές αναπνοές. Επιβάλλεται να καταναλώνεις μικρά και συχνά
ενδιάμεσα γεύματα και να πίνεις πολύ νερό. Μη ξεχνάς ότι η μελέτη της τελευταίας
στιγμής είναι αναποτελεσματική και απλή σπατάλη του χρόνου σου.
Προσοχή και σημειώσεις στην τάξη:
Είναι απαραίτητο να παίρνεις σημειώσεις σε κάθε μάθημα. Γι’ αυτό δεν πρέπει ποτέ
να ξεχνάς τα τετράδιά σου. Για να μπορέσεις να πάρεις καλές σημειώσεις πρέπει να
παρακολουθείς προσεκτικά την παράδοση του μαθήματος. Γίνε ενεργός και όχι
παθητικός ακροατής. Μάθε να ξεχωρίζεις και να καταγράφεις τις σημαντικές
πληροφορίες και τα κύρια σημεία του μαθήματος. Αντίγραψε τις σημειώσεις του
καθηγητή από τον πίνακα και δώσε ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία στα οποία έχει
δώσει έμφαση.
Διάβασμα κειμένου:
Κάνε μια γρήγορη πρώτη ανάγνωση του κειμένου για να κατανοήσεις τη γενική ιδέα
του περιεχομένου. Με τη δεύτερη και πιο προσεκτική ανάγνωση του κειμένου
προσπάθησε να απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις που πιθανόν να σου έχουν δοθεί.
Αν δεν σου έχουν δοθεί ερωτήσεις, προσπάθησε να εντοπίσεις την κεντρική ιδέα και
τα κύρια σημεία της κάθε παραγράφου. Καθώς διαβάζεις γράφε στο περιθώριο του
κειμένου τα προσωπικά σου σχόλια, γενικά συμπεράσματα και απορίες. Στο τέλος
γράψε ορισμένες σημειώσεις με δικά σου λόγια. Χρησιμοποίησε χρώματα
(highlighter), εικόνες και διαγράμματα. Όλες αυτές οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν
στις επαναλήψεις σου για διαγώνισμα ή εξετάσεις. Ειδικά όσον αφορά τα
εξεταζόμενα μαθήματα, καλό θα ήταν να επαναλάβεις με δικά σου λόγια τις
σημειώσεις σου μετά από 24 ώρες, … ξανά μετά από 1 εβδομάδα, … ξανά μετά από
1 μήνα, … ξανά μετά από 3 μήνες. Αν δεν επαναλάβεις τις σημειώσεις σου μετά από
24 ώρες, 75% των πληροφοριών θα χαθούν από τη μνήμη σου.
Μελέτη διαγωνίσματος:
Σημαντικό είναι να γνωρίζεις την ύλη στην οποία θα εξεταστείς. Κατά τη διάρκεια
του μαθήματος αν ο καθηγητής πει «Αυτό είναι πολύ σημαντικό» ή «Αυτό πρέπει να
το ξέρετε» τότε, κατά πάσα πιθανότητα, το σημείο αυτό θα περιληφθεί στο
διαγώνισμα. Μάθε (αν μπορείς) τη μορφή που θα έχει το διαγώνισμα (ανάπτυξη
θέματος, ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, ασκήσεις κλπ) και προσπάθησε να
κατευθύνεις τη μελέτη σου μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια. Ζήτησε από τον καθηγητή να
σου δώσει διαγωνίσματα προηγούμενων χρόνων ή σκέψου από μόνος σου μια λίστα
από ερωτήσεις/ασκήσεις που μπορεί να προκύψουν και προσπάθησε να τις λύσεις
μέσα σε καθορισμένα και ρεαλιστικά όρια χρόνου.
Μην αφήσεις τη μελέτη για το διαγώνισμα την τελευταία στιγμή! Είναι πολύ
σημαντικό να αρχίσεις τη μελέτη σου έγκαιρα. Πριν από την ημέρα του
διαγωνίσματος κάνε απλά μια τελευταία επανάληψη.
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Διεκπεραίωση εργασίας:
Προγραμμάτισε έγκαιρα όλα τα στάδια που θα ακολουθήσεις για να διεκπεραιώσεις
την εργασία σου. Αφού αρχικά διατυπώσεις το θέμα, θέσε τους στόχους και τη μορφή
που θα ήθελες να πάρει η εργασία σου. Άντλησε υλικό μέσα από βιβλία σχετικά με το
θέμα, επιστημονικά περιοδικά, το διαδίκτυο, συνεντεύξεις κλπ. Μελέτησε το υλικό
αυτό και διαμόρφωσέ το με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε, να εξυπηρετεί τους στόχους της
εργασίας σου. Συμπεριέλαβε βιβλιογραφικές αναφορές και μη ξεχνάς ότι η αντιγραφή
απαγορεύεται.
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Παραρτήματα
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ΟΝΟΜΑ ____________________________ ΤΜΗΜΑ_________

Σημείωσε √ σε 3 ή 4 μαθήματα

Μαθήματα Κατεύθυνσης (4ωρα)

Μαθήματα Εμπλουτισμού ή/και Ενδιαφέροντος
(2ωρα)
Σημείωσε √ σε 0 ή 2 μαθήματα
Εμπλουτισμού (Εάν έχετε
Ενδιαφέροντος
επιλέξει την κατεύθυνση)
(Χωρίς να έχετε επιλέξει το αντίστοιχο της κατεύθυνσης)
Μ1 Αρχαία
Ε01
Ιστορία Ενδιαφέροντος* όχι με το Κ03
Μ2 Μαθηματικά
Ε02
Ψυχολογία*
Μ3 Φυσική
Ε03
Αστρονομία*
Μ4 Χημεία
Ε04
Ιστορία Επιστημών*
Μ5 Λογιστική
Ε05
Δημοσιογραφία*
Ε06
Ιστορία της τέχνης*
Ε07
Φωτογραφία*
Ε08
Γεωγραφία – Γεωλογία*
Ε09
Θέατρο I
Ε10
Μουσική I - όχι με το Κ25
Ε11
Τέχνη I - όχι με το Κ26
Ε12
Περιβαλλοντικές Σπουδές I - όχι με το Κ21 ή Ε18
Ε13
Εφαρμογές Πληροφορικής I - όχι με το Κ07
Ε14
Αθλητικά – Γυμναστική I - όχι με το Κ24
Ε15
Λογοτεχνία I
Ε16
Οικιακή Οικ.- Βρεφοκομία Ι - όχι με το Κ27
Ε17
Χρηματιστηριακά Ι
Ε18
Άνθρωπος και Υγεία Ι - όχι με το Ε12

A/A _________ ΑΡ.ΤΗΛ. __________________

Σχολική Χρονιά

Υπογραφή Μαθητή/τριας:...............................……………Υπογραφή Κηδεμόνα: ......................................………… Ημερομηνία: .............................................

► Δηλώνω υπεύθυνα ότι, αφού έχω ενημερωθεί και έχω μελετήσει το έντυπο υλικό που μου δόθηκε, τα μαθήματα που επιλέγω να παρακολουθήσω στη Β΄ Λυκείου είναι τα πιο πάνω.

Κ01
Αρχαία Ελληνικά
Κ02
Λατινικά
Κ03
Ιστορία
Κ04
Μαθηματικά
Κ05
Φυσική
Κ06
Χημεία
Κ07
Πληροφορική - Επιστήμη Η.Υ
Κ08
Τεχνολογία
Κ09
Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο -όχι με το Κ10
Κ10
Ελεύθερο-Προοπτικό Σχέδιο - όχι με το Κ09
Κ11
Αγγλικά
Κ12
Γαλλικά
Κ13
Γερμανικά
Κ14
Ιταλικά
Κ15
Ισπανικά
Κ16
Ρωσικά
Κ17
Τουρκικά
Κ18
Λογιστική
Κ19
Δακτυλογραφία- Γραφειακά
Κ20
Στενογραφία
Κ21
Επιστήμη Περιβάλλοντος *
Κ22
Εμπορικά *
Κ23
Οικονομία και Τουρισμός *
Κ24
Φυσική Αγωγή - Ολυμπιακή Παιδεία
Κ25
Θέματα Μουσικής
Κ26
Θέματα Τέχνης
Κ27
Οικογενειακή Αγωγή
Κ28
Δίκτυα – Πρόγραμμα CISCO
* Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται μόνο στη Β΄ τάξη.

Ξένες Γλώσσες Κοινού
Κορμού (2 2ωρα)
Σημείωσε √ σε δύο γλώσσες
(τις οποίες υποχρεούσαι να
συνεχίσεις και στη Γ΄τάξη)
Γ1 Αγγλικά
Γ2 Γαλλικά
Γ3 Γερμανικά
Γ4 Ιταλικά
Γ5 Ισπανικά
Γ6 Ρωσικά
Γ7 Τουρκικά

Παρακαλείσθε να επιστρέψετε συμπληρωμένες τις δηλώσεις στον Υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματος μέχρι την

ΕΠΙΘΕΤΟ _________________________________________

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Σχολείο:

Σχολική Χρονιά:

ΤΜΗΜΑ __________

Υπογραφή Κηδεμόνα:.................................................................

Αρχαία Ελληνικά
Λατινικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Πληροφορική - Επιστήμη Η.Υ
Τεχνολογία
Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο
Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο
Αγγλικά (6ωρο)
Άλλη Ξένη Γλώσσα .................................
Στενογραφία
Λογιστική
Δακτυλογραφία- Γραφειακά
Φυσική Αγωγή - Ολυμπιακή Παιδεία
Θέματα Τέχνης
Οικογενειακή Αγωγή
CISCO

Ημερομηνία: .............................................

Μαθήματα που προσφέρονται στη Γ΄ τάξη
Κ19
Ιστορία
Κ20
Βιολογία
Κ21
Γραφικές Τέχνες
Κ22
Πολιτική Οικονομία
Κ23
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κ24
Πρακτική Γραφείου
Κ25
Οικονομικά Μαθηματικά
Κ26
Τεχνική Πωλήσεων
Κ27
Χρηματοοικονομικά
Στις περιπτώσεις που ο μαθητής επιθυμεί να παρακολουθήσει στην Γ΄ τάξη ένα μάθημα που προαπαιτεί το αντίστοιχο στη Β΄ τάξη και δεν το είχε επιλέξει, πρέπει να
συμπληρώσει την «Αίτηση Κατατακτήριων Εξετάσεων». Την αίτηση μπορεί να την προμηθευτεί από το γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

Κ01
Κ02
Κ03
Κ04
Κ05
Κ06
Κ07
Κ08
Κ09
Κ10
Κ11
Κ12
Κ13
Κ14
Κ15
Κ16
Κ17
Κ18

Υπογραφή Μαθητή:........................................................

4) _________________

Μαθήματα Εμπλουτισμού και Ενδιαφέροντος (2ωρα) - Σημείωσε √ σε 1 μάθημα
Εμπλουτισμού (Εάν έχετε επιλέξει
Ενδιαφέροντος (Μαθήματα που προσφέρονται
το αντίστοιχο κατεύθυνσης)
χωρίς προαπαιτούμενο μάθημα στη Β΄ τάξη)
Ε01 Αρχαία Ελληνικά
ΕΙ01
Λογική
Ε02 Μαθηματικά
ΕΙ02
Φιλοσοφία
Ε03 Φυσική
ΕΙ03
Κοινωνιολογία
Ε04 Χημεία
ΕΙ04
Θέατρο I
Ε05 Ιστορία
ΕΙ05
Μουσική Ι
Ε06 Λογιστική
ΕΙ06
Τέχνη I - όχι με το Κ16
Ε07 Χρηματοοικονομικά
ΕΙ07
Περιβαλλοντικές Σπουδές I ή
Άνθρωπος και Υγεία Ι
Ε08 Βιολογία
ΕΙ08
ΕΙ09
Εφαρμογές Πληροφορικής I - όχι με το Κ06
ΕΙ10
Αθλητικά – Γυμναστική I - όχι με το Κ15
ΕΙ11
Λογοτεχνία I
ΕΙ12
Οικιακή Οικ.- Βρεφοκομία Ι - όχι με το Κ17
ΕΙ13
Χρηματιστηριακά Ι
Μαθήματα με προαπαιτούμενο στη Β΄ τάξη
ΕΙΙ01 Αθλητικά – Γυμναστική IΙ - όχι με το Κ15
ΕΙΙ02 Θέατρο ΙΙ
ΕΙΙ03 Τέχνη IΙ - όχι με το Κ16
ΕΙΙ04 Περιβαλλοντικές Σπουδές ΙΙ ή
ΕΙΙ05 Άνθρωπος και Υγεία ΙΙ
ΕΙΙ06 Μουσική ΙΙ
EII07 Λογοτεχνία ΙΙ
EII08 Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ – όχι με το Κ06
ΕΙΙ09 Οικιακή Οικονομία – Βρεφοκομία ΙΙ – όχι με το Κ17
ΕΙΙ10 Χρηματιστηριακά ΙΙ

2) ___________________

Μαθήματα Ενδιαφέροντος : 1)___________________

3) ___________________

A/A ________ Aρ. κινητού τηλ. ______________

Μαθήματα Κατεύθυνσης (4ωρα) Σημείωσε √ σε 4 μαθ.
Μαθήματα με προαπαιτούμενο στη Β΄ τάξη *

2) ___________________

Μαθήματα Κατεύθυνσης : 1)___________________

Μαθήματα που επιλέξατε στη Β΄ τάξη: Ξένες Γλώσσες Κοινού Κορμού: 1) ___________________ 2) ___________________

ΟΝΟΜΑ __________________________

Παρακαλείστε να επιστρέψετε συμπληρωμένες τις δηλώσεις στον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματος μέχρι

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΘΕΤΟ ____________________________________

ΣΧΟΛΕΙΟ:

ΣΧΟΛΕΙΟ:
Σχολική χρονιά:
ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ
Β΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Σύμφωνα με το Νόμο Περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης τα μαθήματα που
θα εξετάζονται γραπτά στο τέλος του σχολικού έτους καθορίζονται ως εξής:
Β΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου:
Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και δύο (2) από τα μαθήματα κατεύθυνσης της
επιλογής του μαθητή. Σε περίπτωση που το μάθημα των Μαθηματικών είναι ένα από τα
μαθήματα κατεύθυνσης που έχει επιλέξει ο μαθητής, τότε αυτός υποχρεούται σε εξέταση
στο μάθημα κατεύθυνσης των Μαθηματικών και επί πλέον σε δύο άλλα μαθήματα
κατεύθυνσης. Αν ο μαθητής δεν έχει επιλέξει το μάθημα των Μαθηματικών ως μάθημα
κατεύθυνσης, τότε υποχρεούται σε εξέταση στα Μαθηματικά κοινού κορμού.
Οι μαθητές/τριες της Β΄ Τάξης είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το παρόν έντυπο
δηλώνοντας τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν γραπτώς στο τέλος του
σχολικού έτους. Το έντυπο αυτό να παραδοθεί υπογραμμένο στον Υπεύθυνο Καθηγητή
του Τμήματος μέχρι
Στοιχεία μαθητή/τριας:
Όνομα μαθητή/τριας: .......................................................................................
Επώνυμο μαθητή/τριας: ...................................................................................
Τμήμα: ....................
Αριθμός στο κατάλογο του τμήματος: ..............................
Δηλώνω ότι στις τελικές εξετάσεις του Ιουνίου
στα πιο κάτω μαθήματα:

επιθυμώ να εξεταστώ γραπτώς

1. Νέα Ελληνικά
2. Μαθηματικά Κοινού Κορμού ή Μαθηματικά Κατεύθυνσης (υπογραμμίστε ότι ισχύει)
3. .............................................................
4. .............................................................
Υπογραφή μαθητή/τριας: ............................................
Υπογραφή γονιού/κηδεμόνα: ..........................................

Ημερομ.: ..........................

Σημείωση: Εάν μαθητής/τρια υστερεί (δηλαδή έχει μέσον όρο βαθμολογίας κάτω του 10)
και σε οποιοδήποτε άλλο μη εξεταζόμενο γραπτώς μάθημα, τότε υποχρεούται
σε εξέταση και σε αυτό.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

*Το περιεχόμενο διαφοροποιείται ανάλογα με το μαθητή.

Παγκύπριες Εξετάσεις

Αίτηση/Μηχανογραφικό δελτίο συμμετοχής στις

Δήλωση μαθημάτων επιλογής για τη Γ΄ τάξη

Δήλωση μαθημάτων επιλογής για τη Β’ τάξη

Συστατικές επιστολές από Καθηγητές και Σύμβουλο

Πιστοποιητικά συμμετοχής

Βραβεία

Διπλώματα

Εξετάσεις στις οποίες έχω παρακαθίσει εκτός σχολείου

Απολυτήριο

Ενδεικτικό τετραμήνου Γ΄ τάξης

Ενδεικτικά τετραμήνων Β΄ τάξης

Ενδεικτικά τετραμήνων Α΄ τάξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:*

Τηλέφωνο: ………………………………

…………………………………………………

Διεύθυνση σχολείου:
…………………………………………………

Τηλέφωνο σταθερό: …………………………….. Κινητό: ……

Πόλη: ………………………………………… Τ.Τ.: …………

Διεύθυνση: …………………………………………

Χρονολογία αποφοίτησης: …………………………………

Ημερομηνία γέννησης: ……………………………

Αρ. Ταυτότητας: ……………………………………………

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………

Προσωπικά στοιχεία μαθητή/τριας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Σφραγίδα σχολείου:

Όνομα σχολείου:

Μαθήματα στη Β΄ τάξη:
Ξένες Γλώσσες: ……………………………… ………………………………….
Ενδιαφ./Εμπλουτ: ………………………… ………………………………….

Μαθήματα που μου αρέσουν:

……………………….. ……………………………… ………………………………

……………………….. ……………………………… ………………………………

Ενδιαφ./Εμπλουτ: …………………………
Κατεύθυνσης: ……………………………… ………………………………….
………………………………………. ……………………………………….
Υπογραφές:

Κατεύθυνσης: ……………………………… ………………………………….

………………………………………. ……………………………………….

Υπογραφές:

Μαθητ.: ………………… ΥΚ: …………………… ΣΚ: ……………………..

Μαθητ.: ………………… ΥΚ: …………………… ΣΚ: ……………………..

Επιλογή μαθημάτων για τη Γ΄ τάξη:

……………………….. ……………………………… ………………………………

……………………….. ……………………………… ………………………………

Απαιτούμενα μαθήματα κατεύθυνσης:

……………………….. ……………………………… ………………………………

……………………….. ……………………………… ………………………………

Σπουδές/επαγγέλματα που με ενδιαφέρουν:

………………………………………. ……………………………………….

Ενδιαφ./Εμπλουτ: ………………………… ………………………………….

Ξένες Γλώσσες: ……………………………… ………………………………….

Επιλογή μαθημάτων για τη Β΄ τάξη:

……………………….. ……………………………… ………………………………

……………………….. ……………………………… ………………………………

Απαιτούμενα μαθήματα κατεύθυνσης:

……………………….. ……………………………… ………………………………

……………………….. ……………………………… ………………………………

Κατεύθυνσης: ……………………………… ………………………………….

Όνομα Συμβούλου Καθηγητή:

Όνομα Συμβούλου Καθηγητή:

Σπουδές/επαγγέλματα που με ενδιαφέρουν:

Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή τμήματος:

Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή τμήματος:

Β΄ ΤΑΞΗ
Τμήμα:

Α΄ ΤΑΞΗ

Τμήμα:

Μαθητ.: ………………… ΥΚ: …………………… ΣΚ: ……………………..

Υπογραφές:

……………………….. ……………………………… ………………………………

……………………….. ……………………………… ………………………………

Απαιτούμενα μαθήματα κατεύθυνσης:

(10)…………………. (11)………………………… (12)………………………

(7)…………………….. (8)………………………… (9)………………………

(4)…………………….. (5)………………………… (6)………………………

(1)…………………….. (2)………………………… (3)………………………

προτίμησης:

Σπουδές/επαγγέλματα που με ενδιαφέρουν με σειρά

………………………………………. ……………………………………….

Κατεύθυνσης: ……………………………… ………………………………….

Ενδιαφ./Εμπλουτ: …………………………

Ξένες Γλώσσες: ……………………………… ………………………………….

5. ………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………

Γ΄ ΤΑΞΗ:

5. ………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

1. ………………………………………………………………………………

Β΄ ΤΑΞΗ:

5. ………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

Όνομα Συμβούλου Καθηγητή:

Μαθήματα στη Γ΄ τάξη:

1. ………………………………………………………………………………

Α΄ ΤΑΞΗ:

Συμμετοχές σε Ομίλους, Χορωδία, Ορχήστρα,
Αθλητικές ομάδες, Σεμινάρια, Συνέδρια κλπ

Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή τμήματος:

Τμήμα:

Γ΄ ΤΑΞΗ
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