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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ
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Μεηά ην Γπκλάζην;

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ 5



Μεηά ην Γπκλάζην…

Σειεηώλνληαο ην Γπκλάζην νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, 

νινθιεξώλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη 

βξίζθνληαη κπξνζηά ζηελ απόθαζε ηη ζα αθνινπζήζνπλ 

κεηά από απηή ηελ πνξεία ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα. 

Καινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα πξαγκαηηθόηεηα 

δηαθνξεηηθή από εθείλε ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Με δεδνκέλεο κάιηζηα ηηο ζπλερείο αιιαγέο ζην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ηνλ ηδηαίηεξν ξόιν πνπ ζα 

παίμεη ε A' Λπθείνπ ζ' απηό, θαηαιαβαίλεη θαλείο ηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζήο ηνπο.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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ηνπο πεξηζζόηεξνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ’ 

Γπκλαζίνπ ε  πξώηε ηνπο ζθέςε είλαη, εάλ ζα 

αθνινπζήζνπλ Γεληθό ή Δπαγγεικαηηθό Λύθεην. 

Κάζε επηινγή είλαη ε πξνζσπηθή ζαο απόθαζε, ηελ 

νπνία νθείιεηε λα ιάβεηε κεηά από έγθπξε θαη έγθαηξε 

ζθαηξηθή ελεκέξσζε, πνιιή ζθέςε θαη 

πξνβιεκαηηζκό γηα ηε κειινληηθή ζαο πνξεία.

Γηα ηελ επηινγή Γεληθό ή Δπαγγεικαηηθό Λύθεην πξέπεη 

λα ζθεθηείηε ηα θίλεηξα θαη ηνπο ιόγνπο πνπ ζαο 

νδεγνύλ ζε απηή ηελ απόθαζε. 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ 7



το κατώφλι του Λυκείου

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
8



Γεληθό 

Ή

Δπαγγεικαηηθό Λύθεην;

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ 9



ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ

Γεληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην;

Οη δπν ηχπνη Λπθείνπ ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα νδεγνχλ ζε ηζόηηκα απνιπηήξηα.

Πξνζθέξνπλ επθαηξίεο πξόζβαζεο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ή ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλαδήηεζε.

Η δηαθνξνπνίεζή ηνπο έγθεηηαη ζηελ θαιιηέξγεηα 

δηαθνξεηηθνύ ηχπνπ δεμηνηήησλ. Απηφ 

δηαπηζηψλεηαη θαη ζην αλαιπηηθφ ηνπο πξφγξακκα.
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ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ

Παξνπζίαζε

Γεληθφ Λχθεην

NOMO ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692/2020

ΦΔΚ 111/Α/12-6-2020

Αλαβάζκηζε ηνπ ρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο

ΦΔΚ: 2338/15-6-2020
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Γενικό Λφκειο 

Το Γενικό Λφκειο είναι Σχολείο Γενικήσ Παιδείασ, ςτο 

οποίο θ φοίτθςθ δεν είναι υποχρεωτικι.

Εςτιάηει ςτθν καλλιζργεια γενικισ μόρφωςθσ και κφρια 
ςφνκεςι του είναι θ επιλογι κατεφκυνςθσ και ομάδων 
προςανατολιςμοφ.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ 12

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/spoudes_meta_to_gymnasio/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF?tmpl=component&print=1&page=
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=eoppepteens&link=16f7e15675d51dd511e723979712172ffcc4c265


Κφρια χαρακτηριςτικά του Γενικοφ Λυκείου είναι η 
ζμφαςη:

 ςτη γενική παιδεία

ςτη μόρφωςη και κοινωνικοποίηςη

την πρόςβαςη ςε Πανεπιςτήμια

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ 13



Εςπερινό Γενικό Λφκειο

Η φοίτθςθ ςτο Εςπερινό Γενικό Λφκειο διαρκεί 3 
χρόνια.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ 14



ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ

Α’ Λυκείου
Γενικήσ Παιδείασ

Β’ Λυκείου – Γενικήσ Παιδείασ -Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ

Ανθρωπιςτικών πουδών Θετικών πουδών 

Γ’ Λυκείου – 3 Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ 
ΠΟΤΔΩΝ

ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΘΔΣΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΓΧΝ ΤΓΔΙΑ
15ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ



Η Α΄ Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ:

 απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, 

ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη πξφγξακκα καζεκάησλ 

γεληθήο παηδείαο ηξηάληα πέληε (35) ζπλνιηθά 

δηδαθηηθψλ σξψλ εβδνκαδηαίσο γηα ηα εκεξήζηα

ιχθεηα 

θαη είθνζη πέληε (25) ζπλνιηθά δηδαθηηθψλ σξψλ 

γηα ηα εζπεξηλά ιχθεηα.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ 16



Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

17ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ



Γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα Α’ ηάμεο ΓΔ.Λ.

Διιεληθή Γιψζζα (Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη 

Γξακκαηεία θαη ηξίσξε ζπλεμέηαζε ησλ θιάδσλ 

Νέα Διιεληθή Γιψζζα θαη Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία),

Μαζεκαηηθά (Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία),

Ιζηνξία,

Φπζηθέο Δπηζηήκεο (κφλν νη θιάδνη Φπζηθή θαη Υεκεία),

Αγγιηθά

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Μεηά ηελ Α’ ΓΔ.Λ.: Οινθιεξώλνληαο ηελ 

Α΄Λπθείνπ ζην Γεληθό Λύθεην κπνξείο λα:

πλερίζεηο ζηε Β’ Σάμε ΓΔ.Λ.

πλερίζεηο ζηε Β’ ηάμε ΔΠΑ.Λ.

πλερίζεηο ζηελ ΔΠΑ.. Μαζεηείαο ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ.

Βγεις στην Αγορά εργασίας

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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ηε Β΄ Σάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ εθαξκόδεηαη 

πξόγξακκα καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη:

 καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ηξηάληα (30) ζπλνιηθά δηδαθηηθώλ σξώλ 

εβδνκαδηαίσο θαη 

δύν (2) Οκάδεο Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνύ: Αλζξσπηζηηθώλ θαη 

Θεηηθώλ πνπδώλ, πέληε (5) ζπλνιηθά δηδαθηηθώλ σξώλ εβδνκαδηαίσο γηα 

θάζε νκάδα.

Β’ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΟΜΑΓΔ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ

Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ

Αξραία (3 ώξεο)

Λαηηληθά (2 ώξεο)

Θεηηθώλ πνπδώλ

Μαζεκαηηθά (3 ώξεο)

Φπζηθή (2 ώξεο)

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

21ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ



Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

Β’ Γεληθνύ Λπθείνπ
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Β’ Γεληθνύ Λπθείνπ:

Οη καζεηέο, εθηόο από ηα καζήκαηα γεληθήο 

παηδείαο, παξαθνινπζνύλ ππνρξεσηηθά θαη ηα 

καζήκαηα ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ 

επηιέγνπλ.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα Β’ ηάμεο ΓΔ.Λ.

Διιεληθή Γιώζζα (κφλν νη θιάδνη Νέα Διιεληθή

Γιψζζα θαη Νέα Διιεληθή Λνγνηερλία ζε ηξίσξε 

ζπλεμέηαζε),

Μαζεκαηηθά (κφλν ν θιάδνο Άιγεβξα),

Ιζηνξία,

Φπζηθέο Δπηζηήκεο (κφλν ν θιάδνο Βηνινγία),

Αγγιηθά

θαη ηα καζήκαηα Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ

24



Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

Νόκνο 4692/12-6-2020:

ηε Γ΄ Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάησλ 

πνπ πεξηιακβάλεη:

καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνύ 

ηξηάληα δύν (32) ζπλνιηθά δηδαθηηθώλ σξώλ εβδνκαδηαίσο γηα ηα εκεξήζηα 

ιύθεηα θαη είθνζη πέληε (25) ζπλνιηθά δηδαθηηθώλ σξώλ εβδνκαδηαίσο γηα ηα 

εζπεξηλά ιύθεηα. 

Σα καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνύ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο (3) Οκάδεο:  

α) Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ.

β) Θεηηθώλ πνπδώλ θαη πνπδώλ Τγείαο.

γ) πνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο.

Οη καζεηέο, εθηόο από ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο, παξαθνινπζνύλ 

ππνρξεσηηθά θαη ηα καζήκαηα ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ επηιέγνπλ. 

Δηδηθά νη καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ 

πνπδώλ θαη πνπδώλ Τγείαο, επηιέγνπλ θαη παξαθνινπζνύλ ππνρξεσηηθά 

είτε το μάθημα των Μαθηματικών είτε το μάθημα της Βιολογίας.
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Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο
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Γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα Γ’ ηάμεο ΓΔ.Λ.

Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία,

Μαζεκαηηθά (κόλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο

Πξνζαλαηνιηζκνχ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ),

Ιζηνξία (κόλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Οκάδαο

Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθώλ πνπδψλ θαη πνπδψλ Τγείαο 

θαη ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ πνπδψλ Οηθνλνκίαο

θαη Πιεξνθνξηθήο)

θαη όια ηα καζήκαηα Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Γ’ Λυκείου – 3 Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ 
ΠΟΤΔΩΝ

ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΘΔΣΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΓΧΝ ΤΓΔΙΑ

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
28



Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

Κάζε καζεηήο επηιέγεη ππνρξεσηηθά:

 κία (1) Οκάδα Μαζεκάησλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

έλα (1) Δπηζηεκνληθφ Πεδίν. 

Δηδηθά νη καζεηέο πνπ επηιέγνπλ ηελ 

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ θαη πνπδψλ 

Τγείαο επηιέγνπλ επηπιένλ είηε ην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ είηε ην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο.

Οη Οκάδεο Πξνζαλαηνιηζκνχ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζε ζπγθεθξηκέλα Δπηζηεκνληθά Πεδία. 

Κάζε ππνςήθηνο επηιέγεη έλα κόλν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν.
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ΟΜΑΓΔ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ΄ ΓΔ.Λ.

ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ

ΠΟΤΓΧΝ

1ν Δ.Π.

ΘΔΣΙΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ

2Ο Δ.Π.

θαη ΠΟΤΓΧΝ 

ΤΓΔΙΑ

3Ο Δ.Π.

ΠΟΤΓΧΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

&

ΠΛΗΡ/ΚΗ

4Ο Δ.Π.

Αξραία 

Διιεληθά
Φπζηθή Φπζηθή Μαζεκαηηθά

Ιζηνξία Υεκεία Υεκεία Πιεξνθνξηθή

Κνηλσληνινγία

(γηα ην ζρνι.έηνο 

2020-2021)

(από ην 2021 θαη 

εθεμήο  Λαηηληθά)

Μαζεκαηηθά

(γηα ην 2ν

Δ.Π.)

ή Βηνινγία
(γηα ην 3ν Δ.Π.)

Οηθνλνκία

Σα βαςικά μαθήματα των Ο.Π. Η Νεοελληνική  Γλώςςα και Λογοτεχνία είναι 
μάθημα Γενικήσ παιδείασ κοινό και ςτισ 3 ομάδεσ.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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ΟΜΑΓΔ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ΄ ΓΔ.Λ.

ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ

ΠΟΤΓΧΝ

1ν Δ.Π.

ΘΔΣΙΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ

2Ο Δ.Π.

θαη ΠΟΤΓΧΝ 

ΤΓΔΙΑ

3Ο Δ.Π.

ΠΟΤΓΧΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

&

ΠΛΗΡ/ΚΗ

4Ο Δ.Π.

Αξραία 

Διιεληθά ρ 1,3
Φπζηθή 

ρ 0,7

Φπζηθή Μαζεκαηηθά

Υ 1,3

Ιζηνξία ρ 0,7 Υεκεία Υεκεία ρ 0,7 Πιεξνθνξηθή

Κνηλσληνινγία

(γηα ην ζρνι.έηνο 

2020-2021)

(από ην 2021 θαη 

εθεμήο  Λαηηληθά)

Μαζεκαηηθά

(γηα ην 2ν

Δ.Π.) ρ 1,3

ή Βηνινγία
(γηα ην 3ν Δ.Π.)

Υ 1,3

Οηθνλνκία

Υ 0,7

Σα βαςικά μαθήματα των Ο.Π. με τουσ ςυντελεςτζσ αυξημζνησ βαρφτητασ

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

Ανάλογα με το περιεχόμενο των ςπουδϊν το κάκε 
Επιςτθμονικό πεδίο περιλαμβάνει τισ αντίςτοιχεσ 
ομάδεσ ςχολϊν και τμθμάτων ςπουδϊν που 
αντιςτοιχοφν ςε κάκε Ο.Π.

Ανθρωπιςτικών πουδών: 1ο Ε.Π.

Θετικών πουδών: 2ο Ε.Π. (με Μαθηματικά)

πουδών Τγείασ: 3ο Ε.Π. (με Βιολογία)

πουδών Οικονομίασ και Πληροφορικήσ: 4ο Ε.Π.
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1ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν
Αλζξσπηζηηθέο, Ννκηθέο & Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο

π.ρ. Γηθεγφξνο, Φηιφινγνο, Ξελφγισζζεο θηινινγίεο, Φπρνιφγνο, Γεκνζηνγξάθνο, 

Κνηλσληνιφγνο, Βηβιηνζεθνλφκνο, Γάζθαινο, Νεπηαγσγφο θ.ι.π.

2ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν
Θεηηθέο θαη Σερλνινγηθέο Δπηζηήκεο

π.ρ. Μεραλνιφγνο, Ηιεθηξνιφγνο, Μεραληθφο, Αξρηηέθηνλαο, Μαζεκαηηθφο, 

Φπζηθφο, Γεσπφλνο, Βηνιφγνο, Υεκηθφο, ηξαηησηηθφο, Γάζθαινο, Νεπηαγσγφο 

θ.ι.π.

3ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν
Δπηζηήκεο Τγείαο

π.ρ. Ιαηξφο, Ννζειεπηήο, Κηελίαηξνο, Οδνληίαηξνο , Γάζθαινο, Νεπηαγσγφο, 

Παξαταηξηθά επαγγέικαηα (Φπζηθνζεξαπεπηήο, Λνγνζεξαπεπηήο θ.ι.π.)

4ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν
Δπηζηήκεο Οηθνλνκίαο & Γηνίθεζεο, Πιεξνθνξηθήο

π.ρ. Οηθνλνκνιφγνο, Λνγηζηήο, ηέιερνο Δπηρεηξήζεσλ,

Σνπξηζηηθά Δπαγγέικαηα, Πιεξνθνξηθφο, Γάζθαινο, Νεπηαγσγφο θ.ι.π

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Πιεξνθνξνχκαη γηα ηα εηδηθά καζήκαηα:

Γηα νξηζκέλα Σκήκαηα ή ρνιέο ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο απαηηνχληαη επηπιένλ πξνυπνζέζεηο 

εηζαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ 

ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Ειδικά Μαθήματα

Ξέλε Γιώζζα ρέδην Μνπζηθή

• Αγγιηθά

• Γαιιηθά

• Γεξκαληθά

• Ιζπαληθά

• Ιηαιηθά

• Διεχζεξν

• Γξακκηθφ

• Αξκνλία

• Τπαγφξεπζε 

Μνπζηθνχ Κεηκέλνπ

Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο γηα ηα ΣΔΦΑΑ

Πξνθαηαξθηηθέο Δμεηάζεηο γηα ηα έλζηνια

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Ξέλε Γιώζζα ρνιέο ή ηκήκαηα

Αγγιηθά 

α) Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ / Αγγιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ 

ΑΠΘ / Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ 

ηνπ ΠΑ.ΠΔΙ. / Σνπξηζηηθψλ 

πνπδψλ ηνπ ΠΑ.ΠΔΙ. / 

Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο 

Σνπξηζκνχ ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ 

/ Σνπξηζκνχ ηνπ Ινλίνπ 

Παλ/κίνπ/Δπηθνηλσλίαο θαη 

Φεθηαθψλ Μέζσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Ξέλε Γιώζζα ρνιέο ή ηκήκαηα

Γαιιηθά Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

ηνπ ΔΚΠΑ / Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ 

Ιηαιηθά Ιηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

ηνπ ΔΚΠΑ / Ιηαιηθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ

Γεξκαληθά Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ / Γεξκαληθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ 

Ιζπαληθά Ιζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

ηνπ ΔΚΠΑ 

Δμεηάδνληαη ζε δχν απφ ηα εμήο 

εηδηθά καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ: 

«Αγγιηθά», «Γαιιηθά», 

«Γεξκαληθά». 

Ξέλσλ Γισζζψλ, Μεηάθξαζεο θαη 

Γηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Ξέλε Γιώζζα ρνιέο ή ηκήκαηα

Δμεηάδνληαη ζε έλα απφ ηα εμήο 

εηδηθά καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ: 

«Αγγιηθά», «Γαιιηθά», 

«Γεξκαληθά», «Ιηαιηθά». 

Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ 

ηνπ ΠΑ.ΠΔΙ. / Γηεζλψλ θαη 

Δπξσπατθψλ πνπδψλ ηνπ ΠΑ.ΜΑΚ. 

/ Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παληείνπ Παλ/κίνπ / Δπηθνηλσλίαο, 

Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Παληείνπ

Παλεπηζηεκίνπ / Δπηθνηλσλίαο θαη 

Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ 

ΔΚΠΑ / Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ 

Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ ΑΠΘ / 

Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ηνπ ΠΑ.Γ.Α. / 

Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ηνπ Παλ/κίνπ

Παηξψλ / Αλψηεξεο ρνιέο 

Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ θαη 

Κξήηεο 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Μαζήκαηα ρνιέο ή ηκήκαηα

Μνπζηθή
Δηδηθά καζήκαηα «Αξκνλία» θαη 

«Έιεγρνο Μνπζηθψλ Αθνπζηηθψλ 

Ιθαλνηήησλ

Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ ΔΚΠΑ / 

Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ ΑΠΘ

«Διεύζεξν ρέδην» θαη 

«Γξακκηθό ρέδην»

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ 

ΔΜΠ, ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, 

ηνπ ΑΠΘ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

Θεζζαιίαο, Παηξψλ, 

Γεκνθξίηεηνπ Θξάθεο θαη 

Ισαλλίλσλ / πληήξεζεο 

Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο 

ηνπ ΠΑ.Γ.Α. / Γξαθηζηηθήο θαη 

Οπηηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ 

ΠΑ.Γ.Α. / Δζσηεξηθήο 

Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΠΑ.Γ.Α. / 

Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

ΓΙ.ΠΑ.Δ. 
ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο Σ.Δ.Φ.Α.Α.

Σκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα 

νπνία απαηηνύληαη πξαθηηθέο 

δνθηκαζίεο (ΣΔΦΑΑ)
Όζνη επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα

ΣΔΦΑΑ, πξέπεη ζηελ Αίηεζε-Γήισζε

ζπκκεηνρήο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο λα ην

δειψζνπλ ππνρξεσηηθά, γηα λα κπνξέζνπλ λα

ζπκκεηάζρνπλ ζηα αγσλίζκαηα. Γηα λα κπνξέζεη

ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν/ε ππνςήθηνο/α ζηηο

δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ

απαηηείηαη λα ππνβάιεη θαη ζρεηηθή αίηεζε ζηηο

επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο

δνθηκαζίαο πνπ ζα πιεξνθνξεζεί απφ ην

ζρνιείν ηνπ ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ,

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο πξαθηηθέο

δνθηκαζίεο (αγσλίζκαηα).

ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ

Αγσλίζκαηα: 

(3 απφ ηα 4)

- Γξόκνο

- Άικα ζε κήθνο

- θαηξνβνιία

-Κνιύκβεζε

Μέζνο Όξνο ησλ 3 Αγσληζκάησλ 

x ζπληειεζηή 2

Βαζκφο πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ είλαη ν 

κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο ηξεηο δνθηκαζίεο, αγσλίζκαηα, πνπ 

δηαγσλίζηεθε ν ππνςήθηνο θαη ν νπνίνο 

εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Πξνθαηαξθηηθέο  Δμεηάζεηο

ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ

ΦΤΥΟΣΔΥΝΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ

ηξαηησηηθέο ρνιέο/

Αζηπλνκηθέο ρνιέο/

ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο 

Αθαδεκίαο/

ρνιέο ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ

ΚΟΛΤΜΠΙ (Μεηά ηελ εηζαγσγή)

ρνιέο Αθαδεκίαο 

Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ.

Τπνςήθηνο/α, ν νπνίνο/α ζηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε επηζπκία γηα

ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ρνιέο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο,

ρνιέο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ,

κπνξεί ηειηθά λα είλαη ππνςήθηνο/α γη΄ απηέο, αξθεί λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία

πνπ νξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Ση πξέπεη λα γλσξίδσ:

Τπνςήθηνο/α πνπ κε ηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε εμέηαζε ζε 

εηδηθφ κάζεκα, δελ ζα κπνξέζεη λα εμεηαζηεί ζε απηφ, ελψ αλ δήισζε 

εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα θαη ηειηθά δελ ην εμεηαζηεί, απιψο ζα 

απνθιεηζηεί απφ ηα Σκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζε απηφ. 

Αληίζεηα, ν ππνςήθηνο γηα ηα ΣΔΦΑΑ πξέπεη λα δειψζεη 

ππνρξεσηηθά φηη επηζπκεί ην ηκήκα, γηα λα κπνξέζεη λα ππνβάιεη 

ζρεηηθή αίηεζε ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο 

δνθηκαζίαο πνπ ζα πιεξνθνξεζεί απφ ην ζρνιείν ηνπ ηελ πεξίνδν 

ησλ εμεηάζεσλ θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηα αγσλίζκαηα γηα ηα ΣΔΦΑΑ. 

Οη ππνςήθηνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Αλψηαησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ πξέπεη λα είλαη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη. 

Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Ιεξαηηθψλ πνπδψλ γίλνληαη 

δεθηνί κφλν άξξελεο ππνςήθηνη.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
42



Θέζπηζε εηδηθνύ 

ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο 

ζε παλεπηζηεκηαθά κνπζηθά Σκήκαηα

Γηα ηα ηκήκαηα:

Μνπζηθώλ πνπδώλ, 

Δζλνκνπζηθνινγίαο  ηνπ Ινλίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, Μνπζηθώλ πνπδώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη ην 

ηκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη 

ηέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο,

Απαηηνύληαη εηδηθέο πξνϋπνζέζεηο:

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4559/2018 (Α΄ 

142), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 

ηνπ λ. 4589/2019 (Α΄ 13) θαη ηεο ζρεηηθήο Φ.253/23170/Α5/14-

2-2019 (ΦΔΚ 504 Β΄) Τ.Α. θαζνξίδνληαη νη εηδηθόηεξεο 

πξνϋπνζέζεηο θαη όξνη εηζαγσγήο θνηηεηώλ ζην Σκήκα 

Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζην Σκήκα 

Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ζην Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη ζην Σκήκα 

Δζλνκνπζηθνινγίαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηα εμεηαζηέα 

θαιιηηερληθά αληηθείκελα θαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο βάζεη 

ησλ νπνίσλ εμάγεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία ηνπ ππνςεθίνπ, 

ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα, ηα κόξηα θαη νη πξνϋπνζέζεηο 

εηζαγσγήο, ν ηξόπνο εμέηαζεο ησλ κνπζηθώλ καζεκάησλ 

θαη νη δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο.

Όζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά 

Σκήκαηα πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ

ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ ή ησλ ΔΠΑΛ, ζην 

κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ησλ ΓΔΛ ή ζην 

κάζεκα ησλ Νέσλ Διιεληθώλ ησλ ΔΠΑΛ αληίζηνηρα

ΚΑΙ ΔΠΙΠΛΔΟΝ

ζηηο θνηλέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο παλειιαδηθνύ 

επηπέδνπ ζηα δύν (2) κνπζηθά καζήκαηα:

α) Μνπζηθή Δθηέιεζε θαη Δξκελεία θαη 

β) Μνπζηθή Αληίιεςε θαη Γλώζε.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΧΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ ΓΟΚΙΜΑΙΧΝ

ΤΝΣΔΛΔΣΗ Γύν (2) γηα ηα Σκήκαηα, γηα ηα νπνία απαηηείηαη

εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα:

 Διεύζεξν ρέδην θαη Γξακκηθό ρέδην

Αξκνλία θαη Έιεγρνο Μνπζηθώλ Αθνπζηηθώλ  

Ιθαλνηήησλ.

ΤΝΣΔΛΔΣΗ  Γύν (2) γηα ηα ηκήκαηα:

Ξέλσλ Γισζζώλ θαη Φηινινγηώλ,

Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ

Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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ΤΝΣΔΛΔΣΗ Έλα (1):

γηα όιεο ηηο ινηπέο ζρνιέο θαη ηκήκαηα, γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθό κάζεκα μέλεο γιώζζαο 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Σάμεο Ηκεξήζηνπ θαη

Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ

έηνπο θαη όρη αξγόηεξα από ηελ εκέξα έλαξμεο

ησλ καζεκάησλ επηβεβαηώλνπλ νξηζηηθά ηελ

Αξρηθή Γήισζε Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ

έρνπλ ππνβάιεη ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα πξν

ηεο ιήμεο ηνπ πξνεγνύκελνπ δηδαθηηθνύ έηνπο.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
46



Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

Καινοφρια  μαθήματα που θα ςυναντήςω ςτο 
Γενικό Λφκειο:

Πνιηηηθή Παηδεία: νηθνλνκία, πνιηηηθνί ζεζκνί θαη αξρέο δηθαίνπ θαη 

θνηλσληνινγία.

Απνηειεί κηα καζεηεία ζηε Γεκνθξαηία ( κάζεκα ζηελ Α’ ΓΔ.Λ.).

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν καζεηήο/ηξηα λα απνθηήζεη θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή παηδεία. Να θαηαιάβεη θαη λα βηψζεη ηε δηαζχλδεζε 

Κνηλσλίαο-Οηθνλνκίαο-Πνιηηηθψλ Θεζκψλ θαη δηθαίνπ. Να θαηαλνήζεη 

βαζηθνχο ζεζκνχο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο πνιηηείαο. Να αλαπηχμεη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη θξηηηθή 

ζθέςε, ψζηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη σο ειεχζεξνο θαη 

ππεχζπλνο ελεξγφο πνιίηεο. 

Σν κάζεκα αθνξά ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά δίλεη ην θίλεηξν θαη 

εληζρχεη ηηο απνθάζεηο εθείλσλ πνπ ζα ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ ζρεηηθέο 

επηινγέο ζπνπδψλ θαη ζηαδηνδξνκίαο.
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Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

Φιλοςοφία (ςτθ Β’ Γενικοφ Λυκείου).

Φιλοςοφία είναι θ επιςτιμθ που αςχολείται με προβλιματα, 
απορίεσ και ερωτιματα που αποκαλοφνται οριακά, κεμελιϊδθ ι 
ζςχατα, όπωσ είναι αυτά τθσ γνϊςθσ, τθσ φπαρξθσ, τθσ αξίασ, τθσ 
αιτίασ, τθσ γλϊςςασ και του νου.

Η φιλοςοφικι ςκζψθ είναι θ διανοθτικι διερεφνθςθ βακζων 
ερωτθμάτων για τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με τον κόςμο και τθ κζςθ 
του ςε αυτόν.
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Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο (Α’ ηάμε)

Έρεη σο ζηφρν ηελ εκβάζπλζε ησλ γλψζεψλ ζνπ, ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο Δθαξκνγέο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. 

(α) Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα – Γεκηνπξγία 

Δθαξκνγψλ, 

(β) Δπηθνηλσλία θαη Γηαδίθηπν

(γ) πλεξγαζία θαη Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Δηζαγσγή ζηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο ησλ Η/Τ (Β’ ηάμε)

θνπφο ηνπ καζήκαηνο: είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

ηνκείο θαη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηελ αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ηνπο ζθέςε. 

Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα ηφζν ηεο 

Θεσξεηηθήο φζν θαη ηεο Δθαξκνζκέλεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο. 

Σν πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο, θαιχπηεη ζέκαηα ηεο Θεσξεηηθήο 

Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ –απφ ην Πξφβιεκα ζηνλ Αιγφξηζκν θαη απφ 

εθεί ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο Δθαξκνγέο ηνπ–

Σν δεχηεξν κέξνο πξνζεγγίδεη βαζηθνχο ηνκείο ηεο Δθαξκνζκέλεο 

Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ (Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα, Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα, Γίθηπα θαη Σερλεηή Ννεκνζχλε).

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

Λαηηληθά

Δίλαη κάζεκα ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ

Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ ζηε Β’ θαη Γ΄ Λπθείνπ.

Αλήθεη ζηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελα καζήκαηα 

ηεο  Γ’ Λπθείνπ.
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Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

Αξιολόγηςη ςτο Γενικό Λφκειο:

Ο μακθτισ/τρια αξιολογείται με βάςθ τθ ςυμμετοχή του ςτθν κακθμερινι 
διαδικαςία του μακιματοσ, τθ ςυνολικι του δράςθ και επίδοςθ και τθ ςχολικι 
του ςυμμετοχι, τισ επιδόςεισ ςτθν προφορικι και γραπτι διαδικαςία, τισ 
εργαςίεσ του.

Στα Δυο τετράμηνα ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί:
Τθ ςυμμετοχι και επίδοςθ  ςτθν προφορικι και γραπτι διαδικαςία 
Τθν επιμζλεια και το ενδιαφζρον για το μάκθμα
Τθ ςυνζπεια και τισ εργαςίεσ που ανακζτει.

Οι γραπτζσ δοκιμαςίεσ, όπωσ και ςτο γυμνάςιο είναι:
Ολιγόλεπτα τεςτ και ωριαίεσ δοκιμαςίεσ.

Μετά τθ λιξθ του κάκε τετραμινου ακολουκεί κατάκεςθ τθσ επίδοςθσ με 
βακμοφσ.
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Πξναγσγή θαη απόιπζε

Γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ απφιπζε ησλ καζεηψλ ζην Γεληθφ Λχθεην 

απαηηείηαη Γ.Μ.Ο. ηνπιάρηζηνλ δέθα (10), ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

κέζν φξν ησλ βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή φισλ ησλ γξαπηψο 

θαη κε γξαπηψο εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ. 

Οη καζεηέο ησλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, πνπ δελ 

επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. παξαπέκπνληαη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ 

επηεκβξίνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο, ζε εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν, γηα λα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ζηα 

νπνία ν βαζκφο επίδνζεο είλαη κηθξφηεξνο απφ δέθα (10). 

Οη καζεηέο, πνπ θαηά ηελ εηδηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ δελ 

επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. πξναγσγήο, επαλαιακβάλνπλ ηε θνίηεζε». 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ, πνπ δελ 

επηηπγράλνπλ ην Γ.Μ.Ο. παξαπέκπνληαη ην δεύηεξν 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Ινπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε εηδηθή 

εμεηαζηηθή πεξίνδν γηα λα εμεηαζηνύλ ζηα καζήκαηα ζηα 

νπνία ν βαζκόο επίδνζεο είλαη κηθξόηεξνο από δέθα (10). 

Οη καζεηέο, πνπ θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ 

επηεκβξίνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ Γ.Μ.Ο. απόιπζεο, 

κπνξνύλ:

αα) λα επαλαιάβνπλ ηε θνίηεζε ζηε Γ΄ ηάμε Γεληθνύ Λπθείνπ,

ββ) λα πξνζέιζνπλ ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο 

ηειεπηαίαο ηάμεο ην ακέζσο επόκελν ή νπνηνδήπνηε άιιν 

ζρνιηθό έηνο, ρσξίο λα θνηηήζνπλ ζηελ αληίζηνηρε ηάμε. 

Οη καζεηέο απηνί εμεηάδνληαη ζε όια ηα γξαπηώο θαη κε 

γξαπηώο εμεηαδόκελα καζήκαηα, κε εμαίξεζε ην κάζεκα 

«Φπζηθή Αγσγή».

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

Καθώο 0-5

Αλεπαξθώο 5,1 - 9,9

ρεδόλ θαιώο 10 - 13

Καιώο 13,1 - 16

Λίαλ θαιώο 16,1 - 18

Άξηζηα 18,1 - 20

ην Γεληθό Λύθεην:

Η βαζκνινγηθή θιίκαθα, κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη 

βαζκνί επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζε όια ηα καζήκαηα, θπκαίλεηαη 

από κεδέλ (0) έσο είθνζη (20) θαη πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
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Ση ηίηιν ζπνπδώλ απνθηώ ηειεηώλνληαο έλα 

Γεληθό Λύθεην (Ηκεξήζην ή Δζπεξηλό);

ην ηέινο ηνπ Λπθείνπ, Ηκεξήζηνπ ή Δζπεξηλνχ, 

κπνξείο λα απνθηήζεηο 

Απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ,

επηπέδνπ 4. 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο

Γηα ηα γξαπηώο εμεηαδόκελα καζήκαηα ζηηο πξναγσγηθέο 

εμεηάζεηο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο θάζε ηύπνπ Λπθείνπ θαη ζηηο 

απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Γ΄ ηάμεο θάζε ηύπνπ Λπθείνπ, 

ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη θαηά πνζνζηό 

πελήληα ηνηο εθαηό (50%) κε ηπραία επηινγή από Σξάπεδα 

Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο (Σ.Θ.Γ.Γ.) θαη θαηά 

πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%) από ηνλ δηδάζθνληα ή 

ηνπο δηδάζθνληεο ην αληίζηνηρν κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Δπθξνζχλε Μπξγηψηε-Τπεχζπλε 

π.Δ.Π. - Κ.Δ.Τ. Καξδίηζαο

πλνςίδνληαο:

Σν Γεληθό Λύθεην είλαη ζρνιείν γεληθήο παηδείαο.

Μεηά ην Γεληθό Λύθεην ζα απνθηήζσ κε ελδνζρνιηθέο 

εμεηάζεηο απνιπηήξην ΓΔ.Λ. επηπέδνπ 4 κε όια ηα 

εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πνπ απηό 

ζπλεπάγεηαη.

Μεηά ην γεληθό Λύθεην 

Μπνξώ:
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Μπνξώ κε Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο:

Να εηζαρζώ ζε Παλεπηζηήκηα, ηξαηησηηθέο 

ρνιέο, Αζηπλνκηθή θαη Ππξνζβεζηηθή 

Αθαδεκία, ζε ζρνιέο ηνπ  Ληκεληθνύ ώκαηνο, 

ζε Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, ζηελ 

Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. (Αλώηαηε ζρνιή παηδαγσγηθήο θαη 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο), ζηηο Α..Σ.Δ.Δ. 

(αλώηεξεο ζρνιέο ηνπξηζηηθώλ επαγγεικάησλ), 

ζηηο Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο.

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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Μπνξώ λα εγγξαθώ ζηε Β΄ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Λ. (κφλν γηα

ιήςε πηπρίνπ επηπέδνπ 4 θαη φρη απνιπηεξίνπ). Μεηά απφ

θνίηεζε 2 εηψλ ζε καζήκαηα εηδηθφηεηαο λα απνθηήζσ

πηπρίν εηδηθόηεηαο θαη λα δώζσ ζύκθσλα κε ηηο

πξνϋπνζέζεηο ησλ ΔΠΑ.Λ. Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο

ή λα ζπκκεηάζρσ ζην Μεηαιπθεηαθφ έηνο – Σάμε

καζεηείαο ή εγγξαθήο ζε Γεκφζην ΙΔΚ γηα θνίηεζε 1 έηνπο

ζε ζρεηηθή εηδηθφηεηα κε ην πηπρίν ηνπ ΔΠΑΛ ή 2 εηψλ ζε

άιιε εηδηθφηεηα θαη κεηά απφ εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο

απφθηεζε πηπρίνπ επηπέδνπ 5.

Μπνξψ λα ζπνπδάζσ ζηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο –

ΔΠΑ Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ γηα απφθηεζε πηπρίνπ 

εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 4 κεηά απφ θνίηεζε 2 εηψλ. 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ
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ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ

Μπνξψ λα ζπνπδάζσ ζε Γεκφζην ΙΔΚ κε θνίηεζε 2 εηψλ θαη απφθηεζε 

πηπρίνπ επηπέδνπ 5 κεηά απφ εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 

( Η δηαδηθαζία μεθηλάεη ην επηέκβξην θαη γίλεηαη ειεθηξνληθά) 

Να ζπνπδάζσ ζηα ΙΔΚ ΟΑΔΓ κε θνίηεζε 2 εηψλ θαη απφθηεζε πηπρίνπ  

επηπέδνπ 5 κεηά απφ εμεηάζεηο  πηζηνπνίεζεο 

Να ζπνπδάζσ ζηα ΙΔΚ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ

Να ζπνπδάζσ  ζηα ΙΔΚ Ννζειεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηελ 

εηδηθφηεηα «Βνεζφο λνζειεπηηθήο γεληθήο λνζειείαο» ζηα Γεκφζηα 

Ννζνθνκεία κε θνίηεζε 2 εηψλ θαη απφθηεζε πηπρίνπ επηπέδνπ 5 κεηά 

απφ εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 

Να ζπνπδάζσ  ζηα ΙΔΚ ΔΚΑΒ ζηελ εηδηθφηεηα «Γηαζψζηεο– Πιήξσκα 

Αζζελνθφξνπ» ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. 
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ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ

Μπνξψ λα ζπνπδάζσ ζηηο  Δπαγγεικαηηθέο ζρνιέο – ΔΠΑ Μαζεηείαο  

ηνπ ΟΑΔΓ γηα απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 4 κεηά απφ  

θνίηεζε 2 εηψλ ζε εηδηθφηεηεο ηεο ΔΠΑ..
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ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ

Να ζπνπδάζσ ζηηο ΔΠΑ ηνπ «Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ Γήκεηξα» 

(ΔΛΓΟ) κε θνίηεζε 2 εηψλ θαη απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο επηπέδνπ 4 ζηηο 

εηδηθφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν Οξγαληζκφο. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ (ΝΠΙΓ επνπηεπφκελν 

απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ), παξέρεη Αγξνηηθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζε φζνπο ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ή/θαη λα 

απαζρνιεζνχλ ζε εθκεηαιιεχζεηο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνχ ηνκέα.

Λεηηνπξγνχλ 6 Δπαγγελματικές Στολές (ΔΠΑ.Σ), ζηα Ισάλληλα, ζηελ Καιακπάθα, 

ζηελ Κξήηε (Μεζζαξά Ν. Ηξαθιείνπ), ζηε Λάξηζα, ζην Μαξνχζη Αηηηθήο (Κηήκα 

πγγξνχ) θαη ζηε Νεκέα:

1. Γαλακηοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, με ειδικόηηηα: Γαλακτοκομία – Τσροκομία

2. ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας, με ειδικόηηηα: Ξσλογλσπτική – Γιακοσμητική Δπίπλοσ

3. ΕΠΑ.Σ. Κρήηης, με ειδικόηηηα: Θερμοκηπιακές Κατασκεσές και Καλλιέργειες

4. Αβερώθειος ΕΠΑ.Σ. Λάριζας, με δύο ειδικόηηηες: α. Εωοτετνία & β. Αγροτικά 

Μητανήματα

5. ΕΠΑ.Σ. Αμαροσζίοσ, με ειδικόηηηα: Φστοτετνικές Δπιτειρήσεις –

Αρτιτεκτονική Τοπίοσ

6. ΕΠΑ.Σ. Νεμέας, με ειδικόηηηα: Αμπελοσργία – Οινοτετνία

Οη εγγξαθέο είλαη αλνηθηέο ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ.
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ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ

Να ζπνπδάζσ ζηηο ρνιέο Ξελαγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζε

Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κέξθπξα, Ρέζπκλν, Ρφδν. Πξφθεηηαη γηα

κεηαδεπηεξνβάζκηεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο δηάξθεηαο 2 (δχν)

εθπαηδεπηηθψλ εηψλ. Γηα ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη

επηηπρψο ζηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο δηπισκαηηθέο εμεηάζεηο, ζχκθσλα

κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ησλ ρνιψλ Ξελαγψλ, εθδίδεηαη Γίπισκα, κε

ην νπνίν κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ βεβαίσζε ζπλδξνκήο λφκηκσλ

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ μελαγνχ ζε φιε ηελ

Διιεληθή επηθξάηεηα.
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ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ

Να ζπνπδάζσ ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ 

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ κε θαηαβνιή δηδάθηξσλ. 

Να ζπνπδάζσ ζε ηδησηηθά ΙΔΚ κε θαηαβνιή δηδάθηξσλ γηα θνίηεζε 2 

εηψλ θαη απφθηεζε πηπρίνπ επηπέδνπ 5 κεηά απφ εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο. 

Να ζπνπδάζσ ζηα Σκήκαηα Δηθαζηηθψλ Σερλψλ ησλ ρνιψλ Καιψλ 

Σερλψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Γηάλλελα, Φιψξηλα κεηά 

απφ επηηπρή ζπκκεηνρή ζηηο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ην 

επηέκβξην. 
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ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ

Μπνξψ λα εγγξαθψ ζε Κνιιέγηα. 

Να ζπνπδάζσ ζην εμσηεξηθό.

Να βγσ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

66



ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-ΚΔΤ 

ΚΑΡΓΙΣΑ

Δπηκέιεηα παξνπζίαζεο:

Δπθξνζύλε Μπξγηώηε, Τπεχζπλε πκβνπιεπηηθήο ζηνλ 

Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ – Κ.Δ..Τ. Καξδίηζαο

Πεγέο:

ΤΠΑΙΘ

Φ.Δ.Κ., Ι.Δ.Π.,

Γηαδίθηπν Γεληθφ Λχθεην
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ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΜΤΡΓΙΧΣΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΤΔΠ-

ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
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