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Νέο Λύκειο 
 
 

Τάξη/Μαθήµατα Νέο Λύκειο Σήµερα 

Α' Λυκείου 8 16* 

Β' Λυκείου 12 17 

Γ' Λυκείου 10 16 

 

Η Α' Λυκείου 
 
Η Α' Λυκείου αποτελεί τάξη Γενικής Παιδείας.  
Μειώνεται κατά 8 ο συνολικός αριθµός των µαθηµάτων (από 16 σε 8), ούτως ώστε αφενός 
να γίνεται εµβάθυνση και να αποκτώνται ουσιαστικές γνώσεις σε κεντρικής σηµασίας γνωστικά 
αντικείµενα, και, αφετέρου, να αναδεικνύεται η εσωτερική ενότητα γνωστικών αντικειµένων, που 
ως τώρα προσφέρονταν ανεξάρτητα αλλήλων. Συγκεκριµένα, 
1.δηµιουργείται ενιαίος τίτλος «Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα και 
Γραµµατεία)», µε διακριτά µαθήµατα την «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία», τη 
«Νεοελληνική Γλώσσα» και τη «Νεοελληνική Λογοτεχνία», για να αναδεικνύεται ο πλούτος και η 
εσωτερική συνοχή, η ιστορική συνέχεια και η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας. 
2.ενοποιούνται τα µέχρι σήµερα ανεξάρτητα µαθήµατα της «Αλγεβρας» και της «Γεωµετρίας» σε 
ένα ενιαίο τίτλο «Μαθηµατικά». 
3.δηµιουργείται ενιαίος τίτλος «φυσικές Επιστήµες», µε διακριτά µαθήµατα τη «φυσική», τη 
«Χηµεία», και τη «Βιολογία» (η τελευταία αποτελεί καινοτόµο προσθήκη στην Α' Λυκείου). 
4. το µάθηµα της «Τεχνολογίας» ενσωµατώνεται στην «ερευνητική εργασία». Να σηµειωθεί ότι, 
αντί του ενός απλού µαθήµατος σχολείου που καταργείται, θεσπίζεται τώρα η πλήρης και 
ουσιαστική ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών σε όλα τα µαθήµατα -και τούτο όχι για λόγους 
διακοσµητικούς, αλλά ουσίας: στην καρδιά της καινοτοµικής σκέψης βρίσκεται η δυνατότητα να 
µαζεύει κανείς υλικό από όλες τις πηγές και µετά να συνδυάσει µε τρόπο ευρετικό και να το 
υποβάλει σε κριτική επεξεργασία. Τόσο η διαδικασία της αναζήτησης και συλλογής υλικού όσο και 
της επεξεργασίας του είναι σήµερα κατεξοχήν δυνατή µέσα από το ∆ιαδίκτυο και τις ποικίλες 
εφαρµογές. Μ' αυτές επιδιώκεται να εξοικειωθεί ο µαθητής και στην εκπόνηση της ερευνητικής 
εργασίας, αλλά και σε όλα τα µαθήµατα του σχολείου, µέσα από τα νέα Προγράµµατα Σπουδών. 
5.το µάθηµα «Αρχές Οικονοµίας» µεταφέρεται στη Β' Λυκείου, σε ηλικία που οι µαθητές έχουν 
αποκτήσει περισσότερα ερεθίσµατα και ενδιαφέρον, για να αντιλαµβάνονται τα οικονοµικά 
φαινόµενα. 
6.ο «Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός», από το υποβαθµισµένο µονόωρο µάθηµα που 
είναι σήµερα στην τάξη αυτή, αναβαθµίζεται αναδίοργανούµενο πλήρως και εντασσόµενο, ως 
οριζόντια δράση, στη σχολική ζωή. Μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (π.χ. µε 
προσκλήσεις στο σχολείο επαγγελµατικών ενώσεων, ή µε σύνδεση µε επαγγελµατίες κατά τη 
διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών) και αναβαθµισµένων ψηφιακών υπηρεσιών επαγγελµατικού 
προσανατολισµού και συµβουλευτικής, οι µαθητές υποστηρίζονται πλήρως, για να επιλέξουν το 
επαγγελµατικό τους µέλλον. 
οι µαθητές υποχρεούνται να επιλέξουν την «ερευνητική εργασία», η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται ισότιµα προς όλα τα άλλα µαθήµατα. 
*Τα γραφόµενα στο Σχέδιο Νόµου για την Α Λυκείου ισχύουν ήδη 
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Β' Λυκείου 

• Στη Β' Λυκείου υπάρχουν διάφορες επιλογές. Πάντα µε τη συµβουλευτική στήριξη και 
καθοδήγηση του σχολείου, οι µαθητές επιλέγουν (από έναν ενδεικτικό κατάλογο 
προσφεροµένων µαθηµάτων σχολείου -ακόµη και από ελεύθερες ατοµικές επιλογές) έναν 
αριθµό µαθηµάτων από τις κλασικές και τις ανθρωπιστικές επιστήµες, από τις επιστήµες τις 
θετικές, τις τεχνολογικές και εκείνες της υγείας. Με τον τρόπο αυτόν, οι επιλογές στη Β' 
Λυκείου έχουν χαρακτήρα κάθε άλλο παρά οριστικό και τελεσίδικο� αντίθετα, 
επιτρέπουν στους µαθητές σηµαντικό βαθµό ευελιξίας, ακόµα και σε αυτόν τον 
προχωρηµένο σταθµό των σπουδών τους. 

• Ο συνολικός αριθµός των µαθηµάτων µειώνεται κατά 5 (από δεκαεπτά µαθήµατα σε 
δώδεκα). Ο αριθµός αυτός είναι σταθερός και ανεξάρτητος από τη σύνθεση των µαθηµάτων 
που επιλέγονται. 
 

Γ Λυκείου 
 Μειώνεται κατά 6 ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων (από δεκαέξι µαθήµατα σε δέκα). 
 

Η αξιολόγηση στο Νέο Λύκειο 
 
 Γενικές αρχές 
Η αλλαγή στο Λύκειο θα πρέπει να συνοδευθεί και µε την αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των 
αντίστοιχων µαθηµάτων. Η αλλαγή αυτή θα χαρακτηρίζεται σε γενικές γραµµές από τις παρακάτω 
ειδικότερες κατευθύνσεις: 
• Προσδιορισµός της ανά µάθηµα εξεταστέας ύλης µε βάση θεµατικές ενότητες ή 
µονάδες, και όχι µε τον ορισµό σελίδων από το σχολικό βιβλίο. 
• Ικανότητα σύνθεσης των ουσιωδών γνώσεων από ευρύτερα τµήµατα της ύλης. 
• Κατανόηση των βασικών εννοιών (ή, κατά το αντικείµενο: γεγονότων, διαδικασιών ή 
διεργασιών) του κάθε γνωστικού πεδίου. 
• Εφαρµογή των ειδικών µεθοδολογικών εργαλείων του κάθε γνωστικού πεδίου {αξιολόγηση 
του ειδικού τρόπου σκέψης που χαρακτηρίζει το κάθε πεδίο). 
• ∆υνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης ορθολογικών επιχειρηµάτων και 
τεκµηρίωσης για θέµατα συναφή µε την ύλη. 
• Εφαρµογή της γνώσης για την αντιµετώπιση προβληµάτων ή την αξιολόγηση καταστάσεων 
σε πραγµατικά και ποικίλα πλαίσια εφαρµογής, (αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων). 
• Επάρκεια στη χρήση ειδικών εκφραστικών κωδίκων (όπου εφαρµόζεται, π.χ., φορµαλισµός 
στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες, ανάγνωση γραφικών παραστάσεων ή ειδικών 
σχεδιαγραµµάτων, κλπ). 
Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει αφενός στην ουσιώδη κατανόηση των 
κεντρικών θεµάτων και εννοιών, και, αφετέρου, στην κατάκτηση των ανώτερων γνωστικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως είναι, µεταξύ άλλων, η κριτική και συνθετική σκέψη, η 
αξιολόγηση, η επιχειρηµατολογία, η επίλυση προβληµάτων, η πρωτοτυπία. 
 

Ρυθµίσεις 
 
Οι εξετάσεις στο τέλος της Α, Β και Γ Λυκείου σταδιακά και µε πρώτο έτος εφαρµογής για την Α' 
µόνο Λυκείου την επόµενη σχολική χρονιά (2013-2014) , διεξάγονται ενδοσχολικά µε κοινά 
θέµατα που τίθενται σε εθνικό επίπεδο ενώ παράλληλα προοπτικά θα συγκροτηθεί και 
τράπεζα θεµάτων διαβαθµισµένης δυσκολίας από την οποία θα αντλούνται τα θέµατα. Στην 
περίπτωση αυτή το απολυτήριο Λυκείου θα προκύπτει από το µέσο όρο της 
βαθµολογίας των µαθητών στην Α, Β και Γ Λυκείου. Ο τρόπος αυτός υπολογισµού του 
βαθµού του απολυτηρίου Λυκείου όπως ήδη αναφέρθηκε θα εφαρµοσθεί για τους µαθητές που 
φοιτούν τώρα στην Γ' Γυµνασίου ώστε να µην αιφνιδιασθεί κανείς. 
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 Περιγραφή του νέου συστήµατος εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
 
1.∆ηµιουργείται  Ανεξάρτητος   Εθνικός   Οργανισµός   Εξετάσεων  που   θααναλάβει συνολικά τη 
ρύθµιση όλων των σχετικών µε τις εξετάσεις θεµάτων. Συγκεκριµένα ανάµεσα στις αρµοδιότητες 
του οργανισµού ενδεικτικά συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα: 
-    Ο προσδιορισµός της εξεταστέας ύλης που έχει µόνο θεµατικό προσδιορισµό (π.χ. 
µηχανική στερεού σώµατος, οπτική, κτλ) και όχι προσδιορισµό σελίδων.  
-    Η  ανάπτυξη τράπεζας θεµάτων διαβαθµισµένης (σταθµισµένης) δυσκολίας.  
-    Η ανάδειξη επιλεγµένων βαθµολογητών που θα αξιολογούνται και θα επιµορφώνονται διαρκώς.  
-    Η   διοργάνωση  των   εξετάσεων   (θέµατα,   επιτηρήσεις,   διάρκεια, διαδικασία 
βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης, κλπ).  
-    Η δυνατότητα οι εξετάσεις να επαναλαµβάνονται, υπό κάποιες προϋποθέσεις,   εντός   
του    έτους   (πέραν   της   πάγιας   ετήσιας διεξαγωγής τους) είναι ζήτηµα που θα 
εξεταστεί από τον Ανεξάρτητο Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων. 
2.Στο τέλος της Γ' Λυκείου οι µαθητές δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Η τελική γραπτή εξέταση ανά µάθηµα περιλαµβάνει δυο οµάδες θεµάτων. Η 
επίδοση των µαθητών στην πρώτη οµάδα θεµάτων καθορίζει το βαθµό που λαµβάνεται υπόψη για 
την απόκτηση του απολυτήριου Λυκείου στο συγκεκριµένο µάθηµα, ενώ η επίδοση στη δεύτερη 
οµάδα θεµάτων καθορίζει την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι πανελλήνιες αυτές εξετάσεις 
διεξάγονται σε όλα τα µαθήµατα της Γ Λυκείου µε µόνες εξαιρέσεις το σχέδιο έρευνας (project) 
και τη φυσική Αγωγή που αξιολογούνται µόνο ενδοσχολικά. 
Όλοι οι µαθητές της Γ' Λυκείου υποχρεούνται να προσέλθουν στην εξέταση της πρώτης 
οµάδας θεµάτων, για να λάβουν το Απολυτήριο Λυκείου. Στην εξέταση της δεύτερης 
οµάδας θεµάτων προχωρούν µόνον εκείνοι οι µαθητές που επιθυµούν εισαγωγή τους στο 
Πανεπιστήµιο. Οι µαθητές αυτοί επιλέγουν σε ποια µαθήµατα θα δώσουν εξετάσεις στην δεύτερη 
οµάδα θεµάτων, µε βάση την επιθυµία τους να εισαχθούν σε συγκεκριµένα Τµήµατα. Με τον 
τρόπο αυτό αποσυνδέονται οι εξετάσεις για την «απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου» από τις 
εξετάσεις νια την «εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση». Παράλληλα αποκτά πρόσθετο κύρος το 
απολυτήριο Λυκείου, αφού αποκτάται µε εθνικού χαρακτήρα εξωτερικές εξετάσεις. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι: 
3. Τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ δηµοσιοποιούν τα κριτήρια που έχουν 
υιοθετήσει µόνα τους (π.χ. ποια µαθήµατα και µε ποιους συντελεστές βαρύτητας σε ένα 
έκαστο) για την εισαγωγή φοιτητών σ' αυτά. Ο αριθµός των εξεταζόµενων µαθηµάτων 
θα είναι από 3 έως 5. Η ελληνική γλώσσα είναι υποχρεωτικά ένα από αυτά. 
4. Οι µαθητές µπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Τµήµατα, όπου 
συγκεντρώνεται ζήτηση χαµηλότερη από τον αριθµό προσφερόµενων θέσεων. Στην 
περίπτωση αυτή τα εν λόγω Τµήµατα µπορούν να θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που 
σχετίζονται µόνο µε την επίδοση των µαθητών στο Λύκειο. Το Φεβρουάριο οι µαθητές υποβάλλουν 
ένα πρώτο µηχανογραφικό δελτίο µε βάση το οποίο προσδιορίζονται τα Τµήµατα χαµηλής ζήτησης 
στα οποία οι µαθητές που τα δήλωσαν µπορούν να εγγραφούν χωρίς εξετάσεις. Μετά τη διεξαγωγή 
των εξετάσεων τον Ιούνιο, οι µαθητές που συµµετείχαν σε αυτές υποβάλλουν νέο οριστικό αυτή 
τη φορά µηχανογραφικό δελτίο µε τις προτιµήσεις τους. 
5. Οι µαθητές µπορούν να δώσουν όσα µαθήµατα επιθυµούν από το ενδεικτικό πρόγραµµα 
σπουδών που παρακολουθούν ώστε να διευρύνουν το φάσµα των επιλογών τους σε Τµήµατα. 
6. Οι τελικές εξετάσεις στην Α', Β' και Γ Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά µε θέµατα 
που τίθενται σε εθνικό επίπεδο. Στα γραπτά καλύπτονται τα ονόµατα των µαθητών. Ο βαθµός 
της κάθε τάξης αντίστοιχα προκύπτει ως ο µέσος όρος της προφορικής και της τελικής γραπτής 
επίδοσης του µαθητή σε κάθε µάθηµα. Ο βαθµός του απολυτηρίου δύναται να προσµετράτε 
για την εισαγωγή των µαθητών σε ποσοστό που αποφασίζει ο εθνικός οργανισµός. 
Από τις αλλαγές αυτές δεν αιφνιδιάζεται κανείς, καθώς το νέο σύστηµα θα εφαρµοστεί πλήρως από 
το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α' Λυκείου ενώ η πλήρης εφαρµογή του νέου τρόπου 
εισαγωγής, όπως περιγράφηκε παραπάνω (νέος οργανισµός, τράπεζα θεµάτων, νέος τρόπος 
ενδοσχολικών εξετάσεων, υπολογισµός απολυτηρίου Λυκείου), θα ισχύσει από το σχ. έτος 2015-16 
και θα αφορά τους µαθητές που κατά το σχολικό έτος 2012/13 φοιτούν στην Γ' Γυµνασίου. 


