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Μείωση των μαθημάτων στις ενδοσχολικές προβλέπει η απόφαση του υπ. Παιδείας. Καμία
αλλαγή φέτος στη Γ’ Λυκείου. Δείτε τι προβλέπεται
Ρεπορτάζ: Χρύσα Βαϊνανίδη

Τη μείωση των γραπτών εξεταζόμενων μαθημάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις της Α' και
Β’ Λυκείου από τη φετινή σχολική χρονιά (2018-2019) προβλέπει μεταξύ άλλων η απόφαση
για το Λύκειο που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). Στην Α’ Λυκείου τα
εξεταζόμενα μαθήματα μειώνονται σε 8 από 14, ενώ στη Β’ Λυκείου μειώνονται σε 6 από 16.

Για τη φετινή Γ’ Λυκείου (και τη Δ΄ Εσπερινού Λυκείου) δεν υπάρχει καμία αλλαγή, καθώς
από πέρυσι οι μαθητές εξετάζονται σε 4 μαθήματα στις απολυτήριες εξετάσεις, δηλαδή
στα Νέα Ελληνικά (Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη
συνεξέταση), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

Οι αλλαγές είναι ήδη γνωστές από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με δεδομένο ότι τον
Οκτώβριο είχαν σταλεί με εγκύκλιο στις σχολικές μονάδες και στις αρμόδιες Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται πως οι ρυθμίσεις που αφορούν την Ά και Β’ Λυκείου θα ισχύσουν και τα δύο
επόμενα σχολικά έτη (2019-2020 και 2020-2021), οπότε δεν πρόκειται μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικοί να αιφνιδιαστούν και να ανησυχούν για αλλαγές της τελευταίας στιγμής.
- Στην Α ́ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Α ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού
Λυκείου οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στα εξής μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική
Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία), Πολιτική Παιδεία (Οικονομία,
Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία).
- Στη Β ́ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Β ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου:
Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε
τρίωρη συνεξέταση), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία), Μαθηματικά
(μόνο ο κλάδος Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
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Στο τέλος του μήνα ανακοινώνεται η ύλη της Γ' Λυκείου για το 2020-2021
Από την επόμενη σχολική χρονιά αναμένεται να εφαρμοστούν οι αλλαγές στη Γ’ Λυκείου,
δηλαδή η δραστική μείωση των μαθημάτων γενικής παιδείας με λελογισμένη αύξηση της
ύλης, η δημιουργία τεσσάρων ομάδων προσανατολισμού, ο νέος τρόπος απόκτησης του
απολυτήριου καθώς και το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, είτε με πανελλαδικές, είτε με το απολυτήριο Λυκείου. Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες του AlfaVita, στο τέλος του μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί η διδακτέα και
εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020.

Τέλος, με την απόφαση καθορίζονται οι ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, ο τρόπος και χρόνος
εξέτασης και βαθμολόγησης, ο ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, οι υποχρεώσεις
μαθητών στη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, η βαθμολόγηση
των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, η αναβαθμολόγηση
των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Λυκείου και τρόπος
φύλαξης των γραπτών.
Δείτε παρακάτω ανά θεματικές τι προβλέπει το σχετικό ΦΕΚ:
Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων στις τρεις τάξεις του Λυκείου

Θέματα εξετάσεων και τρόπος εξέτασης μαθημάτων

Προφορική βαθμολογία - Ενημέρωση των κηδεμόνων

Βαθμολόγηση γραπτών και φύλαξη γραπτών

Ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ
https://www.alfavita.gr/
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