
  ΝΕΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ 

Με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα που θα ξεκινήσει στις πανελλήνιες 
εξετάσεις του 2016 οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν αρχικά μια από 
τις  3 Ομάδες προσανατολισμού: 

 Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών 
 Θετικών Σπουδών 
 Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

Οι 3 ομάδες προσανατολισμού καθορ  ουν τα διδασκόμενα μαθήματα 
 ια την     τάξη  μερήσιου  ενικού  υκε ου που συνολικά περιλαμ άνει 
15 ώρες. Τα διδασκόμενα μαθήματα ε ναι πέντε (5) αλλά δεν ε ναι και 
τα πέντε πανελλαδικώς εξετα όμενα.  Ανάλο α με την ομάδα 
μαθημάτων που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής στην συνέχεια καλε ται 
να διαλέξει ένα ή δύο από τα 5 Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης: 

1. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές 
2. Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές 
3. Σπουδές Υγείας και Ζωής 
4. Παιδαγωγικές Σπουδές 
5. Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής 

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν σε 4 ή 5 μαθήματα 
ανο  οντας αντ στοιχα ένα ή δυο επιστημονικά πεδ α, όπως 
περι ράφονται αναλυτικά  στους παρακάτω π νακες ανά ομάδα 
προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδ ο.  

Στον υπολο ισμό των μορ ων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα έχουν 
αυξημένο συντελεστή  αρύτητας. Αν ο μαθητής έχει επιλέξει να δώσει 
πέντε μαθήματα τότε ο αριθμός των μορ ων που συ κεντρώνει ο 
υποψήφιος ε ναι διαφορετικός  ια κάθε Επιστημονικό Πεδ ο. Ορισμένα 
Τμήματα απαιτούν εξέταση και σε επιπλέον ειδικά μαθήματα, όπως 
Σχέδιο, Ξένη  λώσσα, Αρμον α κ.λπ. ή εξέταση σε αθλήματα. 
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 1η  Ομάδα προσανατολισμού  

 Ανθρωπιστικών  σπουδών 

 Ν.  λώσσα   2 ώρες 

 Αρχα α          5ώρες 

 Ιστορ α         3 ώρες 

 ατινικά 

3 ώρες 

Συντελεστές 
 αρύτητας 

Αρχα α    1,3 

Ιστορ α   0,7 

Ανθωπιστικές 
επιστήμες 

Μαθηματικά 

 .Π      2 ώρες 

 

Συντελεστές 
 αρύτητας 

Ν. λώσσα  1,3 

Μαθηματικά  0,7 

 

Επιστήμες 
εκπα δευσης 

Βιολο  α  .Π 

2ώρες 

Συντελεστές 
 αρύτητας 

Βιολο  α  0,9 

Ν. λώσσα  0,4 

 Επιστήμες  

υ ε ας 
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 2η Ομάδα προσανατολισμού 

  Θετικών επιστημών 

  Ν. λώσσα     2 ώρες 

 Φυσική         3 ώρες 

 Χημε α          3 ώρες 

 

Μαθηματικά 

5 ώρες 

 

 

Συντελεστές 
 αρύτητας 

Μαθηματικά 1,3 

Φυσική      0,7 

 

Θετικές  

επιστήμες 

Βιολο  α 

2 ώρες 

 

Συντελεστές 
 αρύτητας 

Βιολο  α   1,3 

Χημε α    0,7 

 

Επιστήμες  

υ ε ας 

Ιστορ α  .Π 

2 ώρες 

Συντελεστές 
 αρύτητας 

Ν. λώσσα     1,3 

Μαθηματικά 0,7 

Επιστήμες 
εκπα δευσης 
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 3η Ομάδα προσανατολισμού  

 οικονομ ας και πληροφορικής  

 Ν.  λώσσα         2ώρες 

 Μαθηματικά     5 ώρες 

 Α.Ε.Π.Π              2ώρες 

Α.Ο.Θ 

Συντελεστές 

  αρύτητας 

 Μαθηματικά   1,3 

Α.Ο.Θ           0,7 

Οικονομικές  

Πληροφορικής 

Βιολο  α   .Π. 

Συντελεστές 
 αρύτητας 

Βιολο  α      0,9 

Ν. λώσσα     0,4  

Επιστήμες 

υ ε ας 

Ιστορ α   .Π 

Συντελεστές 
 αρύτητας 

Ν. λώσσα   1,3 

Ιστορ α        0,7 

Επιστήμες 
εκπα δευσης 

www.dinamiko.edu.gr


