ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οι βασικές
αλλαγές

• 4 ομάδες προσανατολισμού αντίστοιχες με
τα επιστημονικά πεδία
• Αντικατάσταση των Λατινικών από την
Κοινωνιολογία
• Ενοποίηση των μαθημάτων Νεοελληνική
Γλώσσα και Νεοελληνική Γραμματεία σε
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
• Διαίρεση της Ομάδας Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών σε "Θετικές Σπουδές" και
"Σπουδές Υγείας"
• Κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας

•Κατάθεση αρχικού μηχανογραφικού μετά την ολοκλήρωση της Β' Λυκείου.
Οι μαθητές που δε θα υποβάλουν την Α΄ δήλωση του Ιουλίου μετά το τέλος
της Β' Λυκείου χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για τη χρονιά αυτή.

Σύστημα
εισαγωγής
στην
Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση

•Τα τμήματα με λιγότερες ή ίσες δηλώσεις από τις θέσεις που διαθέτουν θα
ονομάζονται Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ) και ο υποψήφιος θα
μπαίνει μόνο με το βαθμό του απολυτηρίου και θα εξετάζεται
πανελλαδικά μόνο στο ειδικό μάθημα αν υπάρχει. Στα τμήματα υψηλής
ζήτησης που θα ονομάζονται Τμήματα Πρόσβασης μόνο με Πανελλαδικές
Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) οι υποψήφιοι θα δίνουν πανελλήνιες.
•Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν: (1) Αυτές στις οποίες θα
συμπεριλαμβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και, (2) Αυτές στις οποίες όλα τα
Τμήματα είναι ΤΠΠΕ. Οι μαθητές της κατηγορίας (2), θα διαγωνιστούν στις
πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι μαθητές
της κατηγορίας (1) το Φεβρουάριο δηλώνουν αν θα συμμετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που
είχαν συμπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου
είναι οριστική και δεσμευτική.
•Στις πανελλαδικές ο βαθμός θα διαμορφώνεται κατά 90% από τα
εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% από το απολυτήριο. Η συμμετοχή του
βαθμού του απολυτηρίου στην είσοδο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
σταδιακά θα αυξάνεται.

• Μίνι πανελλαδικές εξετάσεις με κοινά θέματα ανά
δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά νομό στην επαρχία.

Νέο
Απολυτήριο

• Τα θέματα θα προκύπτουν από τις προτάσεις των
καθηγητών όλων των σχολείων της ομάδας.

• Επιτηρητές θα είναι καθηγητές διαφορετικής
ειδικότητας από αυτήν του εξεταζόμενου μαθήματος.
• Στα ιδιωτικά σχολεία θα επιτηρούν ένας από το ιδιωτικό
και ένας από το δημόσιο σχολείο.
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