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ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ   
& ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  

Από το 1975 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν νομοθετηθεί και λειτουργήσει έξι διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα, με αρκετές τροποποιήσεις το καθένα. Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ έχουμε 

περάσει στα 45 χρόνια λειτουργίας μας από όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα με απόλυτη 

επιτυχία, αποκομίζοντας τεράστια εμπειρία και βοηθώντας 38.000 μαθητές στην εισαγωγή 

τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαθέτουμε, επομένως, τη γνώση και την πείρα να 

καθοδηγήσουμε τους μαθητές μας στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα και να εγγυηθούμε την 

επιτυχία.  
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Από την τρέχουσα σχολική χρονιά εφαρμόζονται 

σταδιακά οι αλλαγές στο Λύκειο και τον τρόπο εισαγωγής 

στα Πανεπιστήμια. Οι αλλαγές αφορούν στο πλήθος των 

διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων, στον τρόπο 

εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την 

κατάργηση, συγχώνευση και δημιουργία Νέων Σχολών 

και Τμημάτων λόγω της αναβάθμισης των Τ.Ε.Ι. σε 

Πανεπιστήμια.  

 

Στόχος των αλλαγών στη δομή του Λυκείου είναι να 

ακολουθούν οι μαθητές κοινό πρόγραμμα μέχρι και τη  

Β΄ Λυκείου. Επομένως, η διδασκαλία των μαθημάτων 

Γενικής Παιδείας ολοκληρώνεται στη Β΄ Λυκείου 

μετατρέποντας τη Γ΄ Λυκείου σε προπαρασκευαστική 

τάξη για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

 

Βασική αλλαγή είναι η μείωση των διδασκόμενων 

μαθημάτων στη Γ΄ Λυκείου (με αύξηση των ωρών 

διδασκαλίας τους και της ύλης) και η σταδιακή 

αναβάθμιση του Απολυτηρίου Λυκείου το οποίο θα 

προσμετράται για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. 

 

Επίσης αναμένεται επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων 

για τις ενδοσχολικές Εξετάσεις του Λυκείου από το 

σχολικό έτος 2020-2021. 



  

• Νεοελληνική 

Γλώσσα - 

Λογοτεχνία 

• Αρχαία                          

• Ιστορία 

• Κοινωνιολογία 

 

Η Α΄ Λυκείου αποτελεί τη συνέχεια του Γυμνασίου με ενιαίο πρόγραμμα για όλους τους 

μαθητές αποτελούμενο μόνο από μαθήματα Γενικής Παιδείας. 

Η Β΄ Λυκείου έχει αρκετά μαθήματα Γενικής Παιδείας και δύο μόνο μαθήματα 

Προσανατολισμού. Αν και είχε ανακοινωθεί ότι θα μετατραπεί σε τάξη Γενικής Παιδείας όπως 

και η Α΄ Λυκείου, η αλλαγή αυτή είναι πιθανό να μην πραγματοποιηθεί. 

Η Γ΄ Λυκείου είναι τάξη προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με 

έμφαση στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. 

 

Σχολές 

& Τμήματα 
(ενδεικτικά) 

Τμήματα Νομικής, 

Ψυχολογίας, 

Φιλολογίας, 

Φιλοσοφίας, 

Ιστορίας & 

Αρχαιολογίας, 

Παιδαγωγικών, 

Πολιτικών 

Επιστημών, 

Διεθνών Σπουδών, 

Επικοινωνίας  

& Μ.Μ.Ε. κ.α. 

Τμήματα 

Οικονομικών 

Επιστημών, 

Διοίκησης 

Επιχειρήσεων,  

Μάρκετινγκ, 

Ναυτιλιακών 

Σπουδών 

Λογιστικής,  

Χρηματο-

οικονομικών, 

Τουριστικών κ.α. 

Τμήματα Ιατρικής, 

Φαρμακευτικής, 

Νοσηλευτικής, 

Βιολογίας, 

Διατροφής-

Διαιτολογίας,  

Γεωπονίας, 

Φυσικοθεραπείας 

και λοιπών 

παραϊατρικών 

επαγγελμάτων κ.α. 

Τμήματα 

Πολυτεχνείου: 

Αρχιτέκτονες, 

Πολιτικοί, 

Μηχανολόγοι, 

Χημικοί Μηχανικοί 

κ.λπ., Τμήματα 

Πληροφορικής, 

Μαθηματικών, 

Φυσικής, Χημείας, 

Γεωπονίας,       

Τμήματα Ενστόλων 

κ.α. 

Εξεταζόμενα 

Μαθήματα  

Επιστημονικά 

Πεδία 1ο Πεδίο  4ο Πεδίο 3ο  Πεδίο 2ο Πεδίο 

• Νεοελληνική 

Γλώσσα - 

Λογοτεχνία 

• Μαθηματικά                          

• Φυσική 

• Χημεία 

 

• Νεοελληνική 

Γλώσσα - 

Λογοτεχνία 

• Βιολογία                          

• Φυσική 

• Χημεία 

 

• Νεοελληνική 

Γλώσσα -

Λογοτεχνία 

• Μαθηματικά                          

• ΑΟΘ 

• ΑΕΠΠ 

 

Γ΄ Λυκείου 

Ανθρωπιστικών 
Σπουδών 

Σπ. Οικονομίας 
&Πληροφορικής 

Θετικών 
Σπουδών 

Σπουδών  
Υγείας 

Β΄ Λυκείου  
 

Ανθρωπιστικών 

Σπουδών 
Θετικών Σπουδών 

Α΄ Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α΄ Λυκείου  

Μαθήματα Γενικής Παιδείας  

Κοινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές: 15 μαθήματα 

Ώρες διδασκαλίας: 35 ώρες / εβδομάδα 

Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα: 8 

 Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία (Συνεξέταση) 

Άλγεβρα 

Γεωμετρία 

Φυσική  

Χημεία 

Ιστορία 

Πολιτική Παιδεία 

 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας η Α΄ Λυκείου αποτελεί συνέχεια του 

Γυμνασίου με ενιαίο πρόγραμμα για όλους τους μαθητές. Στην Α΄ Λυκείου διδάσκονται οι 

βασικές γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία και 

Νέα Ελληνικά). Οι απαιτήσεις των μαθημάτων είναι αρκετά υψηλότερες σε σχέση με το 

Γυμνάσιο και αρκετοί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών, ενώ 

απαιτείται μεγάλη σαφήνεια στην έκφραση και ορθή χρήση της σχετικής επιστημονικής 

ορολογίας. 

Για το λόγο αυτό η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη και οι μαθητές που ξεκινούν έγκαιρα και 

σωστά την προετοιμασία τους έχουν μεγάλη ευχέρεια στις επόμενες τάξεις και σημαντικό 

πλεονέκτημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για το 

ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο αλλά και για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 

στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου. 

 

  

 

Η πιο σημαντική τάξη 

Α΄ Λυκείου  

Η διδακτική μας προσέγγιση  

 Στόχος μας στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου μέσω της εμπέδωσης 

της ύλης, της κάλυψης κενών και αδυναμιών και της εξάσκησης σε θέματα αυξημένης 

δυσκολίας. Παράλληλα, υποστηρίζουμε τους μαθητές μας στην οργάνωση και εντατικοποίηση 

της μελέτης και στη βελτίωση του τρόπου γραφής μέσα από τα τρίωρα Επαναληπτικά 

Διαγωνίσματα και την κατάρτιση ατομικών προγραμμάτων διαβάσματος. 
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Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 

Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία (Συνεξέταση) 

Άλγεβρα 

Βιολογία 

Ιστορία 

Β΄ Λυκείου Θετικών Επιστημών 

Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας  

Κοινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές: 16 μαθήματα 

Ώρες διδασκαλίας: 30 ώρες / εβδομάδα 

Μαθήματα Προσανατολισμού: Αρχαία Ελληνικά και Β.Α.Κ.Ε. 

Ώρες διδασκαλίας: 5 ώρες / εβδομάδα 

Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα: 6 

 

Στη Β' Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν το γενικό Προσανατολισμό Σπουδών που θέλουν να 

ακολουθήσουν. Το πρόγραμμα αποτελείται από τα μαθήματα γενικής παιδείας και από δυο 

Μαθήματα Προσανατολισμού.   

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας  

Κοινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές: 16 μαθήματα 

Ώρες διδασκαλίας: 30 ώρες / εβδομάδα 

Μαθήματα Προσανατολισμού: Μαθηματικά και Φυσική 

Προσανατολισμού 

Ώρες διδασκαλίας: 5 ώρες / εβδομάδα 

Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα: 6 

 

Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα 

Φυσική Προσανατολισμού 

Μαθηματικά Προσανατολισμού 

Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία (Συνεξέταση) 

Πολίτης και Δημοκρατία 

Βιολογία 

Ιστορία 
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Β΄ Λυκείου  

Η Διδακτική μας Προσέγγιση: Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ στη Β΄ Λυκείου παράλληλα με τα μαθήματα 

για το σχολείο καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης της Γ΄ Λυκείου. Η έκταση και η 

δυσκολία της ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων καθιστούν την έγκαιρη προετοιμασία 

απολύτως απαραίτητη για τους μαθητές που στοχεύουν σε σχολές στην Αθήνα. 



  

Στη Γ΄ Λυκείου το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο επτά μαθήματα από τα οποία τρία 

είναι υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας, ένα μάθημα επιλογής και τρία μαθήματα 

Προσανατολισμού.  

Η επιλογή των μαθημάτων Προσανατολισμού καθορίζει και την ομάδα Προσανατολισμού 

κάθε μαθητή και κατ΄ επέκταση το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο θα είναι υποψήφιος.  

Αυτά τα τρία μαθήματα Προσανατολισμού μαζί με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

και Λογοτεχνίας εξετάζονται στις Πανελλαδικές.  

Υπάρχουν τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, όπου στο κάθε ένα αντιστοιχούν τέσσερα 

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.  

Τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα Θρησκευτικά, η Νεοελληνική Γλώσσα -

Λογοτεχνία και η Φυσική Αγωγή. Το μάθημα επιλογής μπορεί να είναι τα Αγγλικά, το Σχέδιο κ.λπ. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα Επιστημονικά Πεδία και τα μαθήματα Προσανατολισμού που 

αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά καθώς και οι ώρες διδασκαλίας στο σχολείο. 

Από το σχολικό έτος 2019-2020 έγινε αλλαγή του μαθήματος των Λατινικών με το μάθημα της 

Κοινωνιολογίας στην Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, αλλά υπάρχουν σκέψης για αναίρεση 

της αλλαγής αυτής. Επίσης, έγινε σημαντική διεύρυνση της εξεταστέας ύλης, αφού 

αυξήθηκαν σημαντικά οι ώρες διδασκαλίας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. 

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα 

Νεοελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία 

Αρχαία Ελληνικά 

Ιστορία 

Κοινωνιολογία 

 

Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών:  

1ο Επιστημονικό Πεδίο 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας  

Κοινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές: 3 μαθήματα +1 επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας: 11 ώρες / εβδομάδα 

Μαθήματα Προσανατολισμού: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία 

Ώρες διδασκαλίας: 21 ώρες / εβδομάδα 
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Γ΄ 

Λυκείου



  

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα 

Νεοελληνική Γλώσσα -Λογοτεχνία 

Μαθηματικά 

Φυσική 

Χημεία 

 

Γ΄ Λυκείου Θετικών  Σπουδών: 2ο Επιστημονικό Πεδίο 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας  

Κοινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές: 3 μαθήματα +1 επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας: 11 ώρες / εβδομάδα 

Μαθήματα Προσανατολισμού: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία 

Ώρες διδασκαλίας: 21 ώρες / εβδομάδα 

 

Γ΄ Λυκείου Σπουδών Υγείας: 3ο Επιστημονικό Πεδίο 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας  

Κοινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές: 3 μαθήματα + 1 επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας: 11 ώρες / εβδομάδα 

Μαθήματα Προσανατολισμού: Βιολογία, Φυσική, Χημεία 

Ώρες διδασκαλίας: 21 ώρες / εβδομάδα 

 
Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα  

Νεοελληνική Γλώσσα -Λογοτεχνία 

Βιολογία 

Φυσική 

Χημεία 

 

Γ΄ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής:  

4ο Επιστημονικό Πεδίο 

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα 

Νεοελληνική Γλώσσα -Λογοτεχνία 

Μαθηματικά 

Οικονομία 

Πληροφορική 

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας  

Κοινό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές: 3 μαθήματα + 1 επιλογής 

Ώρες διδασκαλίας: 11 ώρες / εβδομάδα 

Μαθήματα Προσανατολισμού: Μαθηματικά, Οικονομία, Πληροφορική 

Ώρες διδασκαλίας: 21 ώρες / εβδομάδα 
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Σχολές & Τμήματα που απαιτούν Ειδικό Mάθημα 

Κάποιες Σχολές / Τμήματα απαιτούν εξέταση σε ένα κάθε φορά Ειδικό μάθημα.  

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής θέλει να είναι υποψήφιος σε ένα τέτοιο Τμήμα θα εξεταστεί 

μια φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

π.χ. Τα τμήματα Τουριστικών Σπουδών απαιτούν εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών.  

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των Γενικών Λυκείων προβλέπονται 2 διδακτικές ώρες 

για ένα μάθημα επιλογής (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γραμμικό – Ελεύθερο Σχέδιο). 

Σημειώνεται ότι κάποια Τμήματα απαιτούν εξέταση σε Ειδικό μάθημα όπως αυτό των 

Αθλημάτων ή της Αρμονίας για τα οποία δεν προβλέπονται διδακτικές ώρες στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα των Γενικών Λυκείων. 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Η αναβάθμιση του Απολυτηρίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους του νέου Εκπαιδευτικού 

συστήματος. Από το σχολικό έτος 2020 – 2021, ο βαθμός του Απολυτηρίου θα συμμετέχει 

κατά 10% στο βαθμό Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το υπόλοιπο 90% θα 

προκύπτει από τον μέσο όρο των τεσσάρων Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.  
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H βαθμολογία του Απολυτηρίου θα προκύπτει από τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) όλων των 

γραπτώς (1) και μη γραπτώς (2) εξεταζόμενων μαθημάτων του προγράμματος της Γ΄ Λυκείου 

εκτός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

 

Βαθμός Απολυτηρίου 

(1) Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα γραπτώς εξεταζόμενα 

μαθήματα προκύπτει κατά 60% από τις γραπτές 

απολυτήριες εξετάσεις και κατά 40% από τον ετήσιο 

προφορικό βαθμό. (Ο ετήσιος προφορικός βαθμός είναι 

προφανώς ο μέσος όρων των προφορικών βαθμών των 

δύο τετραμήνων).  

(2) Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μη γραπτώς εξεταζόμενα 

μαθήματα είναι ο μέσος όρος των προφορικών 

βαθμολογιών του μαθητή στα δύο τετράμηνα. 

(3) Για την απόκτηση του απολυτηρίου (όπως και για την 

προαγωγή στις προηγούμενες τάξεις) απαιτείται Γενικός 

Μέσος Όρος μεγαλύτερος ή ίσος από 9,5/20. 

Βαθμός Απολυτηρίου = Γ. Μ. Ο. =
Άθροισμα Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης  ሺ1ሻ + ሺ2ሻ  

Πλήθος Μαθημάτων
 



 
Πρόγραμμα Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

 www.methodiko.net 

 
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ολοένα και περισσότερο την ανάγκη των μαθητών, αλλά και 

των γονέων τους, για ενημέρωση και υποστήριξη στη διαδικασία επιλογής αντικειμένου 

σπουδών.  Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ προσφέρουμε το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 

• Δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

Το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει ο μαθητής να 

διερευνά τους ορίζοντες, τις προοπτικές και τις επιλογές που του προσφέρει η Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 

• Άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους για τις αλλαγές που 

συχνά συμβαίνουν στο Εκπαιδευτικό Σύστημα. 

• Ατομική υποστήριξη, ενημέρωση και βοήθεια σε κάθε μαθητή και την οικογένειά του, 

κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού του Δελτίου.  

• «ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2019-2020» 

 

Ο πιο σύγχρονος και έγκυρος Οδηγός Σπουδών του 

εμπορίου από τις εκδόσεις του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.  

Διατίθεται στα Public και όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. 

Το ΜΕΘΟΔΙΚΟ είναι ο μόνος εκπαιδευτικός οργανισμός 

σε όλη την Ελλάδα που έχει εκδώσει τον καλύτερο και 

πληρέστερο Οδηγό Σπουδών που κυκλοφορεί.  

Ενημερωμένος, έγκυρος και εύχρηστος είναι το σημείο 

αναφοράς που πρέπει κάθε μαθητής να έχει στη βιβλιοθήκη 

του.  

 



 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ & ΚΥΠΡΟΥ 2, ΤΗΛ: 210 99 40 

999 

ΓΛΥΦΑΔΑ:  ΓΟΥΝΑΡΗ 201, ΤΗΛ: 210 96 36 300 

π ρ ι ν  τ ο  π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  

www.methodiko.net 

 

|Από  το  1975 |  

|45  χρόν ια |  

|38000  επ ι τυχόν τε ς |   


