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Το «Νέο» σύστημα εισαγωγής στην 3οβάθμια εκπαίδευση 
 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 Τάξη μαθημάτων αποκλειστικά Γενικής Παιδείας, 35 ωρών την εβδομάδα. 

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 [2019-20]: Μαθήματα Γενικής Παιδείας (30 ώρες) + μαθήματα Ομάδας 

Προσανατολισμού (5 ώρες) – Θετικές Σπουδές (Φυσική-Μαθηματικά) 
/Θεωρητικές Σπουδές (Αρχαία -Κοινωνικές Επιστήμες).  

 [2020-21]: Τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας με πρόγραμμα τριάντα πέντε 
(35) ωρών εβδομαδιαίως. Κατάργηση των Ομάδων Προσανατολισμού στη Β’ 
Λυκείου. 

 

Το Νέο Πρόγραμμα στη Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Αρχαία + 1 ώρα συνεργασία 6+1 

Ιστορία + 1 ώρα συνεργασία 6+1 

Κοινωνιολογία + 1 ώρα συνεργασία 6+1 

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 6 

Φυσική Αγωγή 2 

Θρησκευτικά  1 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή 
Γερμανικά), Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Λατινικά. 
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σύνολο: 32 ώρες 
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

1ο ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ [6ωρα μαθήματα] 

ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Ποιες είναι οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα; 

 Καταργούνται τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, άρα και οι επιλογές σχολής από 
άλλη Ομάδα Προσανατολισμού (με βιολογία ΓΠ «άνοιγε» ο υποψήφιος του 
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και το Πεδίο των Επιστημών 
Υγείας. Τώρα δεν ισχύει αυτό). 

 Καταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα των Αρχαίων 
Ελληνικών και της Ιστορίας για τον υπολογισμό των μορίων. 

 Καταργούνται τα Λατινικά και αντικαθίστανται από την Κοινωνιολογία στις 
Ανθρωπιστικές Σπουδές. 

 Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνει πλέον και την Λογοτεχνία 
(συνεξέταση μη λογοτεχνικού και λογοτεχνικού κειμένου). 

 Στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου:  
- η εξέταση θα διαρκεί 2 ώρες, με θέματα που θα ορίζονται σε επίπεδο 

Δήμου ή Νομού.  
- στα γραπτά θα είναι καλυμμένα τα ονόματα των μαθητών και η 

βαθμολόγηση θα γίνεται από καθηγητές άλλων σχολείων. 
 Για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω Πανελληνίων ΔΕ ΘΑ 

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ (για την επόμενη χρονιά, δηλ. το 2020) ο βαθμός του 
Απολυτηρίου. 

 Αύξηση ύλης (όχι αναλογικά με την αύξηση ωρών). 
 

Τι αλλάζει στο μάθημα της Έκθεσης; 

 Η Νεοελληνική Γλώσσα και η Νεοελληνική Λογοτεχνία της Γ’ τάξης Λυκείου 
εξετάζονται την ίδια μέρα και η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. 
Δίνονται δύο ή τρία αδίδακτα κείμενα, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, 
σε ολοκληρωμένη ή αποσπασματική μορφή (ποίημα, διήγημα, μυθιστόρημα ή 
θεατρικό έργο). Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα: 
- Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη συνοπτική νοηματική 

απόδοση μέρους ενός κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνονται σε 
ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα. Bαθμολογείται με 15 μονάδες. 
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- Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, 
διαφορετικά μεταξύ τους σχετικά με: α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων 
(κοινωνικού, ιστορικού, πολιτιστικού κτλ.) με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των 
ενεργειών των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που αναφέρονται στα κείμενα, και 
των σχέσεων μεταξύ τους, β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση σκοπών, 
στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του συντάκτη / συντακτών των κειμένων, καθώς και 
την τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου, γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, 
επιχειρημάτων, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη ή ζήτημα που θέτει το 
κείμενο και της αποδεικτικής τους αξίας, δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων 
κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο (π.χ. λεξιλόγιο, ρηματικά πρόσωπα, στίξη, 
εκφραστικά μέσα, τρόπους σύνταξης, κ.ά.) και την αναγνώριση της λειτουργίας τους στο 
κείμενο, ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου σύνδεσης και 
οργάνωσης ιδεών, προτάσεων, παραγράφων κτλ. σε ένα κείμενο, αφού ληφθεί υπόψη το 
επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμφραζόμενα, στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών 
κειμένων ως προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος κτλ. Το δεύτερο θέμα 
βαθμολογείται με 40 μονάδες, που επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρρύτητά 
τους (15+15+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους. 

- Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού 
σχολίου, με το οποίο επιδιώκεται αφενός η ανάπτυξη κρίσιμων θεμάτων/ερωτημάτων που 
πραγματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυαστικά κειμενικούς δείκτες ή και 
στοιχεία συγκειμένου, αφετέρου η τοποθέτηση/ανταπόκριση στα θέματα/ερωτήματα αυτά, 
με τεκμηρίωση προσωπικών θέσεων. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης μπορεί να 
κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις. Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες. 

- Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή 
κριτικού λόγου, 300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο 
ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό 
είδος) και ζητείται η ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, η συμφωνία ή η διαφωνία 
με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το 
κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς. Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες. 

 
 

1η Ομάδα Προσανατολισμού: 
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Σπουδές 

 

Θεωρητικές Επιστήμες Κοινωνικές Επιστήμες 

 NOMIKH 

 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ [ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ, 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ] 

 ΞΕΝΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ [ΑΓΓΛΙΚΗ, 
ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, 
ΙΤΑΛΙΚΗ, ΙΣΠΑΝΙΚΗ] [ΕΜ] 

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ[ΕΜ] 

 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΔΙΕΘΝΩΝ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ [ΠΑΠΕΙ-ΠΑΝΤΕΙΟ-
ΠΑΜΑΚ] [ΕΜ] 

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΜΜΕ [ΕΚΠΑ-
ΠΑΝΤΕΙΟ-ΑΠΘ] [ΕΜ] 

 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
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 ΡΩΣΙΚΩΝ/ΣΛΑΒΙΚΩΝ, 
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-
ΘΕΑΤΡΟΥ 

 ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ[**] 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ[**] 

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ[**] 

 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ[**] 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ[**] 

 ΜΙΘΕ[**] 

 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ[**] 

 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ[**] 

 ΤΕΧΝΩΝ ΉΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑΣ[**] 

 ΘΕΑΤΡΟΥ[**] 
 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 ΣΣΑΣ [ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ] 

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-
ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
ΤΕΙ  ΑΕΙ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ[ΕΜ] 

 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ[ΕΜ] 

 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ[ΕΜ] 

 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ[ΕΜ] 

 ΑΣΤΕΚ/Ρ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ[ΕΜ] 

 
[ΕΜ]: Τμήματα με ειδικό μάθημα 
[**]: Τμήματα κοινά σε όλα τα πεδία 


