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Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους και μαζί με τις ευχές όλων μας για υγεία
και πρόοδο, σας διανέμουμε το παρόν φυλλάδιο, με στόχο την ενημέρωσή σας για
θέματα που αφορούν τη φοίτηση και τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών
μας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ως Διεύθυνση και Σύλλογος Διδασκόντων καλωσορίζουμε τους μαθητές μας στο
σχολείο και ευχόμαστε να πετύχουν τις προσδοκίες και τα όνειρα τους. Θέλοντας να
συμβάλλουμε με την πολύχρονη εμπειρία μας στο χτίσιμο ασφαλούς και υποστηρικτικού
περιβάλλοντος, που κάνει τον μαθητή να δεσμεύεται στην προσπάθεια κατάκτησης της
γνώσης και να ενισχύεται η κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη, επιθυμούμε να
αποσαφηνίσουμε τον κανονισμό του σχολείου. Προϋπόθεση της δημοκρατικής οργάνωσης
της σχολικής κοινότητας είναι η ύπαρξη κανόνων, ορίων και η κατανομή ρόλων και
ευθυνών. Πιστεύουμε με βεβαιότητα ότι η συμμόρφωση των μαθητών μας με το παρόν
πλαίσιο θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό συμβόλαιο που θα βελτιώσει την ποιότητα της
διδασκαλίας, θα ενισχύσει τη σχολική επίδοση και θα αναδείξει τις συναισθηματικές και
κοινωνικές τους δεξιότητες.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου:
1. Οι μαθητές με την αποβίβασή τους από το σχολικό λεωφορείο εισέρχονται και
παραμένουν στον προαύλιο χώρο της Σχολής υπό την επίβλεψη των εφημερευόντων
καθηγητών, ενώ παρευρίσκονται υποχρεωτικά στην πρωινή συγκέντρωση.
2. Η προσέλευση στο Σχολείο όσων δε μεταφέρονται με σχολικά λεωφορεία πρέπει να
γίνεται 10 λεπτά πριν από την προσευχή. Αν ο μαθητής καθυστερήσει, δε θα εισέρχεται
στη τάξη, πριν παρουσιαστεί στο Γραφείο του Διευθυντή, για να δικαιολογήσει την
καθυστέρηση.
3. Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος να αποχωρήσει ο μαθητής από το Σχολείο, έρχεται σε
επαφή με τον Διευθυντή ή την αναπληρώτρια Διευθύντρια προκειμένου να ενημερωθεί
ο κηδεμόνας και να δοθεί η άδεια αποχώρησης.
4. Εάν συντρέχει λόγος να παραμείνει κάποιος στην τάξη, χρειάζεται άδεια από τον
εφημερεύοντα καθηγητή.
5. Οι μαθητές οφείλουν να κάθονται σε θέσεις που ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή
του τμήματος με κριτήριο την απρόσκοπτη διδασκαλία και την αποτροπή της
διατάραξης της διδακτικής ώρας. Κάθε πιθανή μετακίνηση γίνεται μόνο κατόπιν
συνεννόησης με τον υπεύθυνο καθηγητή και υποχρεωτική αλλαγή του πλάνου της
τάξης από τη Διεύθυνση.
6. Το δικαίωμα του μαθητή στη μάθηση προστατεύεται από την αποτελεσματική
πειθαρχία που ο κάθε διδάσκων επιβάλλει. Κάθε μαθητική συμπεριφορά που
διαταράσσει τη μαθησιακή διαδικασία και το ψυχοσυναισθηματικό κλίμα της τάξης
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γίνεται αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου που στην αυστηρότερη του μορφή οδηγεί
στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.
7. Η προσέλευση των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας απαιτείται να γίνεται έγκαιρα
για τη χωρίς διακοπές και περισπάσεις διεξαγωγή της διδασκαλίας. Μαθητής που
καθυστερεί να εισέλθει παραπέμπεται στη Διεύθυνση. Η συστηματική επίδειξη
ανάλογης συμπεριφοράς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου.
8. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και
οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας
δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού
χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό
τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού
χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από
τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με
αφαίρεση της συσκευής και φύλαξη της από τη Διεύθυνση.
9. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος παραμένουν στην αίθουσα μόνο οι επιμελητές.
Όσοι έχουν ιδιαίτερο λόγο να μείνουν στην τάξη χρειάζονται άδεια από τον
εφημερεύοντα καθηγητή.
10. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται οι μαθητές να απομακρύνονται για οποιονδήποτε
λόγο από τους χώρους της Σχολής.
11. Σε περίπτωση αδιαθεσίας, απρόοπτης ασθένειας ή και ατυχήματος, ο μαθητής
μεταφέρεται στο Ιατρείο, όπου ο γιατρός της Σχολής τού παρέχει τις πρώτες βοήθειες
και ειδοποιείται τηλεφωνικώς ο κηδεμόνας.
12. Εάν συντρέχει σοβαρός λόγος να αποχωρήσει ο μαθητής από το Σχολείο, έρχεται σε
επαφή με τον Διευθυντή ή την αναπληρώτρια Διευθύντρια, προκειμένου να ενημερωθεί
ο κηδεμόνας και να δοθεί η άδεια αποχώρησης.
13. Οι μαθητές που μετέχουν σε μορφωτική ή ψυχαγωγική εκδήλωση οφείλουν να
προσέχουν ιδιαίτερα τη συμπεριφορά τους και να τηρούν τις οδηγίες των συνοδών
εκπαιδευτικών.
14. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση τους τα σχολικά λεωφορεία
οφείλουν να εισέρχονται σε αυτά χωρίς χρονοτριβή και να αποφεύγουν κατά τη
διαδρομή κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή μεταφορά τους.
15. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου. Η
απαγόρευση αφορά και στο διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό. Συμβάλλουμε όλοι σε
μια σχολική ζωή που προάγει τη σωματική και ψυχική μας υγεία και ευεξία.
Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι το σχολείο καθιερώνει σύστημα καταγραφής των
μαθητικών συμπεριφορών που δεν εναρμονίζονται με τον υπάρχοντα κανονισμό, με σκοπό
την άμεση παιδαγωγική διορθωτική παρέμβαση. Άμεση θα είναι και η επικοινωνία με το
οικογενειακό περιβάλλον, καθώς πιστεύουμε ότι σχολείο και οικογένεια εργαζόμαστε
παράλληλα προς τον κοινό σκοπό της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών. Ο παρών
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κανονισμός προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της κοινωνικής
αποστολής του Σχολείου μας, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η στενή συνεργασία
καθηγητών, γονέων και μαθητών.

Επίδοση των μαθητών
Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών γίνεται:
1. με την ενεργητική συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις της καθημερινής διδακτικής
διαδικασίας,
2. με προφορική εξέταση στο μάθημα της ημέρας,
3. με γραπτές ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες,
4. με γραπτές συνθετικές εργασίες.
Λαμβάνεται υπόψη η προσπάθεια που καταβάλλει ο μαθητής, το ενδιαφέρον που
επιδεικνύει, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητα του, η συνεργασία του με
άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας της Σχολής.
Τα δεδομένα της αξιολόγησης όλων των μορφών γνωστοποιούνται στους γονείς,
αναλύονται στατιστικά και γίνονται αντικείμενο παιδαγωγικού προβληματισμού σε
συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων.

Συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών της Α΄ Λυκείου στο μάθημα της Φυσικής
Αγωγής, θα τηρηθεί η υπ. αριθμ. 58410/Γ4/14-6-2005 Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με
αυτή, οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίσουν στη
σχολική μονάδα κατά την έναρξη της φοίτησής τους στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄
Λυκείου το Ατομικό Δελτίο Υγείας, που έχει τριετή ισχύ. Ως εκ τούτου, οι μαθητές δεν
υποχρεούνται να προσκομίσουν άλλου τύπου ιατρικές γνωματεύσεις στις ενδιάμεσες τάξεις,
παρά μόνο για τη συμμετοχή τους στα σχολικά πρωταθλήματα. Αυτές οι γνωματεύσεις
έχουν ισχύ έξι μηνών.
Η υποχρεωτική προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου Υγείας δεν είναι μέρος μιας τυπικής
γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί
αποκλειστικά στην προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών.
Συνεπώς, οι κυρώσεις που προβλέπονται για τους μαθητές που δεν θα προσκομίσουν το
Α.Δ.Υ., μετά την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία επίδοσής του, είναι, σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία, αποκλεισμός από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, με παράλληλη
καταχώριση αδικαιολόγητης απουσίας και ενημέρωση του Διευθυντή και του κηδεμόνα. Ο
αποκλεισμός αυτός δεν είναι μόνιμος, αλλά θα ισχύει μέχρι την προσκόμιση του Α.Δ.Υ.
Θερμή παράκληση προς τους γονείς και τους κηδεμόνες που γνωρίζουν ότι το παιδί τους
αντιμετωπίζει προσωρινό ή μόνιμο πρόβλημα υγείας, επισφαλές για τη συμμετοχή του στο
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μάθημα της Φυσικής Αγωγής, να ενημερώσουν εγγράφως την καθηγήτρια Φυσικής
Αγωγής, προσκομίζοντας ιατρική γνωμάτευση από τον ιατρό της οικείας ειδικότητας.
Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν
με το Σχολείο.

Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι – Ψυχολόγος
Για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής και την αντιμετώπιση τυχόν δυσάρεστων
καταστάσεων, οι γονείς και οι καθηγητές συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς
συμβούλους και την ψυχολόγο μας.

Ιατρείο
Μεριμνώντας πρωτίστως για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών μας, η Σχολή
διαθέτει σε μόνιμη βάση οργανωμένο ιατρείο και γιατρό στη διάθεση τους. Σε κάθε
περίπτωση, οι μαθητές θα μεταβαίνουν στο ιατρείο ύστερα από σχετική άδεια του
Διευθυντή ή της αναπληρώτριας Διευθύντριας.

Σχολικές Δραστηριότητες
Με στόχο την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και
δημιουργικής φαντασίας, την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και την ενθάρρυνση της
δημιουργικής τους έκφρασης, οργανώνονται θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και
χορευτικές εκδηλώσεις, καθώς και εκθέσεις ζωγραφικής.

Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις
Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών,
γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη
μορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια
πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Τις εκδρομές
επιβάλλουν εκπαιδευτικοί λόγοι οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό-μορφωτικό
χαρακτήρα του σχολείου, και επομένως κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους.

Έργο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας
και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.
Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:
1. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει
τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην
κοινωνία.
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2. Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.
Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες
συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και
ευαισθητοποιημένων πολιτών.
3. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.
4. Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους
ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου
Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των
εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς.
5. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να
ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.
6. Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή
λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής.
7. Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την
εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου.
8. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για
την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
9. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του
σχολείου.

Καθήκοντα διδασκόντων
Είναι γνωστό πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο δεν περιορίζεται
στη μετάδοση γνώσεων, αλλά εκτείνεται και σε περιοχές πέραν του γνωστικού
αντικειμένου, όπως οι συναισθηματικές και κοινωνικές πλευρές της ζωής του παιδιού.
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους
περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η
πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και
την προσπάθεια των εκπαιδευτικών.
Στους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης αναφέρεται ότι η ανάπτυξη της νεανικής
προσωπικότητας στην ολότητά της συνιστά μέγιστη προτεραιότητα. Ο μαθητής δεν
αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως δέκτης ξηρών γνώσεων, όπως αντίστοιχα και ο
εκπαιδευτικός δεν αποτελεί απλώς μεταδότη χρησιμοθηρικών πληροφοριών. Στα
καθήκοντα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνονται και οι προσπάθειες που θα καταβάλλει για
να αναπτυχθεί ο κάθε μαθητής, όχι μόνο διανοητικά, αλλά και συναισθηματικά και
κοινωνικά.
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Στο πλαίσιο αυτό, οι ανήκοντες στο διδακτικό προσωπικό του Γενικού Λυκείου της
Γενναδείου Σχολής αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες που συνδέονται
με το εκπαιδευτικό τους έργο και τις εν γένει δραστηριότητες του Σχολείου
(εκκλησιασμός μαθητών, εκδρομές, μορφωτικές και παιδαγωγικές επισκέψεις,
συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, συνεδριάσεις κ.λπ.).
2. Δεν καθυστερούν να εισέλθουν στην τάξη, δεν παρατείνουν τη διάρκεια της διδακτικής
ώρας χωρίς λόγο και ουδέποτε εγκαταλείπουν μόνους τους μαθητές μέσα στην αίθουσα.
Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί πρώτιστο μέλημα μας.
3. Διδάσκουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Επίσημου Αναλυτικού Ωρολογίου
Προγράμματος και τις σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επισημαίνεται
ιδιαίτερα η ανάγκη για σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού, η αποτελεσματική
παρακολούθηση της προόδου του, ο έλεγχος των εργασιών και η αποφυγή άσκοπης
καταπόνησης του. Η τήρηση του ωραρίου αποτελεί για όλους στοιχειώδη υποχρέωση.
4. Εκτελούν πρόθυμα τις υπηρεσίες που τους αναθέτει ο Διευθυντής. Προτείνουν
οτιδήποτε θεωρούν ωφέλιμο για την προαγωγή του έργου του Σχολείου.
5. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας με τους γονείς και τους
κηδεμόνες των μαθητών.
6. Διευκολύνουν τη μάθηση, προσφέρουν ψυχολογική βοήθεια και υποστήριξη στους
μαθητές τους, αποτρέπουν αποκλίνουσες συμπεριφορές μέσω της πρόληψης και της
ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας.
7. Ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους συναδέλφους τους σχετικά με τις στρατηγικές που
έχουν εφαρμόσει στην τάξη για να ενισχύσουν τις γνωστικές, κοινωνικές και
συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών τους.
8. Συμμετέχουν σε ομάδες συζητήσεων ή συνέδρια, τα οποία έχουν θέμα την κοινωνική
και συναισθηματική αγωγή, ενημερώνονται από σχετικούς δικτυακούς τόπους.
9. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά
αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών
επιμόρφωσης και επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά
από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.
10. Η τήρηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής και
την παραγωγή υψηλού εκπαιδευτικού έργου. Η αναχώρηση των εκπαιδευτικών,
σχετιζόμενη και με την ασφάλεια των μαθητών, δεν προηγείται αυτής των μαθητών.
Πρώτο μας μέλημα η καλλιέργεια της γνωστικής ανάπτυξη και της συναισθηματικής
νοημοσύνης των παιδιών μας. Προς τούτο: επαγρυπνούμε, εποπτεύουμε,
παρεμβαίνουμε, προάγουμε, ενισχύουμε.
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ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Για την υλοποίηση των στόχων και την εφαρμογή του προγράμματος μας, κρίνεται
απαραίτητη η στενή και αρμονική συνεργασία της Σχολής με τους Γονείς και Κηδεμόνες. Η
προπαρασκευή των μαθητών για τη συνεχώς μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη κοινωνία
απαιτεί συναίσθηση και ανάληψη των ευθυνών από όλους μας
 Στο πλαίσιο αυτό, με την έναρξη των μαθημάτων γίνονται γνωστές συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες της εβδομάδας, κατά τις οποίες οι κηδεμόνες μπορούν να
επικοινωνούν προσωπικά ή τηλεφωνικά με τους διδάσκοντες.
 Η Σχολή, επιπλέον, οργανώνει στη διάρκεια του διδακτικού έτους και γενικές
συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων σε απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες οι
διδάσκοντες θα τους ενημερώνουν για την πρόοδο και τη φοίτηση των παιδιών τους.
 Υπενθυμίζουμε πως η έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.
Θεωρούμε τη συναισθηματική αγωγή των παιδιών κυρίαρχο μέλημα της οικογένειας,
για τούτο καλούμε τους γονείς να ενημερώνονται σχετικά και να συμμετέχουν σε
αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η καλλιέργεια των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στους εφήβους
διευκολύνεται με τη μίμηση της αντίστοιχης συμπεριφοράς των γονέων. Είναι αναγκαίο,
προς τούτο, να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, να τους διαθέτουν χρόνο, να ενισχύουν τις
προσπάθειές τους και να αναζητούν στιγμές στην καθημερινότητα που μπορούν να
αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά.
Η Σχολή είναι δεκτική σε κάθε μορφής προτάσεις, σχετικές με το παιδαγωγικό της έργο,
εκ μέρους των μαθητών, των γονέων και των κηδεμόνων τους.

ΦΟΙΤΗΣΗ
Πρωταρχική σημασία δίνει η Σχολή στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών
της. Για το σκοπό αυτό:
1. Ο Κηδεμόνας κάθε μαθητή πρέπει να επικοινωνεί με το Σχολείο –προσωπικώς ή
τηλεφωνικώς– τουλάχιστον μια φορά το μήνα, για να ενημερώνεται σχετικά με την
πρόοδο του μαθητή.
2. Για την τακτική φοίτηση του μαθητή ευθύνεται ο Κηδεμόνας του, ο οποίος σε
περίπτωση απουσίας του μαθητή, πρέπει να ενημερώσει μέχρι τις 10 το πρωί το
Σχολείο. Ο Διευθυντής του Σχολείου είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί τον Κηδεμόνα σε
περίπτωση συστηματικής απουσίας του μαθητή.
3. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε σε τακτά διαστήματα για τη φοίτηση του παιδιού σας
από τους υπεύθυνους καθηγητές και να δικαιολογείτε εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών τις τυχόν απουσίες του παιδιού σας.
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4. Σε περίπτωση που εν γνώσει σας απουσιάζει ο /η μαθητής / μαθήτρια, παρακαλούμε να
μας ενημερώνετε, καλώντας είτε στο τηλέφωνο της γραμματείας του Λυκείου (2109830888, υπεύθυνη: Μπατσογιάννη Ευγενία) είτε στο γραφείο του Διευθυντή του
Λυκείου (210- 9854578).
5. Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο των ωρολογίου προγράμματος του Σχολείου, λογίζεται ως απουσία από τα
διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες διδακτικές ώρες.
6. Ο κηδεμόνας μαθητή, ο οποίος για λόγους υγείας, μόνιμης ή παροδικής πάθησης ή
ειδικής μειονεξίας αδυνατεί να μετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή της
Μουσικής, μπορεί να ζητήσει εξαίρεση, ή οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά και από
ιατρική βεβαίωση που προσδιορίζει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής και η
οποία προσκομίζεται στο σχολείο.
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
1. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή κατά το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τον
αριθμό των 114, εκ των οποίων οι 64 είναι υποχρεωτικά δικαιολογημένες.
2. Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τον αριθμό
των 50.
Ο γονέας - κηδεμόνας έχει τη δυνατότητα να δικαιολογήσει απουσίες που αντιστοιχούν
σε 10 ημέρες καθ’ όλο το διδακτικό έτος, με αίτηση που καταθέτει κάθε φορά στον
υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.
Ο γονέας - κηδεμόνας δεν μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες άνω των δύο (2) συνεχόμενων ημερών. Για δικαιολόγηση απουσιών από τρεις ημέρες και άνω πρέπει να καταθέσει
σχετική γνωμάτευση γιατρού.
3. Κατ’ εξαίρεση, ο σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να θεωρήσει επαρκή τη φοίτηση
στην περίπτωση που ο μαθητής σημειώσει από 114 έως 164 απουσίες με τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
 Οι άνω των 50 είναι πλήρως δικαιολογημένες.
 Οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από γιατρό ή νοσοκομείο.
 Ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας των δύο τετραμήνων είναι τουλάχιστον
δεκαπέντε (15).
 Η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής
επαναλαμβάνει τα μαθήματα της ίδιας τάξης
 Σας γνωστοποιούμε ότι οι παραπάνω διατάξεις ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους. Εάν υπάρξει νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, θα σας ενημερώσουμε.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΓΕ.Λ.
Διδασκόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

5 ώρες
2 ώρες
2 ώρες
3 ώρες
2 ώρες
2 ώρες
2 ώρες
2 ώρες
2 ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ

2 ώρες

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2 ώρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (project)

3 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2 ώρες

Σύνολο

33 ώρες

2 ώρες

Μαθήματα Επιλογής Α΄ ΓΕ.Λ.
Μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Προσφερόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 ώρες

ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ώρες

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2 ώρες

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ:

2 ώρες

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Β΄ ΓΕ.Λ.
Διδασκόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2 ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2 ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ

2 ώρες

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

2 ώρες

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2 ώρες

ΑΛΓΕΒΡΑ

3 ώρες

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ

2 ώρες

ΧΗΜΕΙΑ

2 ώρες

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2 ώρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ

1 ώρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (project)

2 ώρες

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικά)

2 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1 ώρα

1 ώρα

Σύνολο

30 ώρες

Μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) Β΄ ΓΕ.Λ.
Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διδασκόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

3 ώρες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη)

2 ώρες

Σύνολο

5 ώρες

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διδασκόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΦΥΣΙΚΗ

3 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2 ώρες

Σύνολο

5 ώρες
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Γ΄ ΓΕ.Λ.
Διδασκόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1 ώρα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1 ώρα

ΙΣΤΟΡΙΑ

2 ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 ώρα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2 ώρες

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2 ώρες

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2 ώρες

Σύνολο

15 ώρες

Μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) Γ΄ ΓΕ.Λ.
Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διδασκόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

5 ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.)

3 ώρες

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3 ώρες

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (Ο.Π.)

2 ώρες

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2 ώρες

Σύνολο

15 ώρες
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Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διδασκόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.)

5 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ

3 ώρες

ΧΗΜΕΙΑ

3 ώρες

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ο.Π.)

2 ώρες

Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2 ώρες

Σύνολο

15 ώρες

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διδασκόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π.)

5 ώρες

Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3 ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π.)

3 ώρες

Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2 ώρες

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2 ώρες

Σύνολο

15 ώρες

Μαθήματα Επιλογής Γ΄ ΓΕ.Λ.
Μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Προσφερόμενα Μαθήματα

Ώρες διδασκαλίας

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2 ώρες

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

2 ώρες

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2 ώρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

2 ώρες

ΑΟΔΕΥ (Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών)

2 ώρες
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Απόλυση Μαθητών Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά και
περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και
της Ερευνητικής Εργασίας.

 Τα θέματα των απολυτηρίων εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα το
μάθημα.

 Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
 Η Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό
συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον
εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας
επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Τα Επιστημονικά Πεδία
1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες)
2ο Επιστημονικό πεδίο (Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες)
3ο Επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας & Ζωής)
4ο Επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής)

 Όλοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή, ανεξάρτητα από την Ομάδα Προσανατολισμού, μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των
Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για
δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των
πεδίων αυτών.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού και ανά
Επιστημονικό Πεδίο

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π.
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.





ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.





(1ο ΕΠ) Ανθρωπιστικές

(3ο ΕΠ) Επιστήμες Υγείας

Νομικές & Κοινωνικές

& Ζωής

Επιστήμες
Νοσηλευτικές
Νομικές

Παραϊατρικά επαγγέλματα

Φιλολογίες
Ψυχολογίες
Κοινωνιολογίες
Πολιτικές Επιστήμες

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
1.

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν
κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, η
Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας.

2.

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στα
Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

3.

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στη
Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση -με μειωμένα μόρια- στο 3ο
Επιστημονικό Πεδίο.
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π.
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π.
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π.





ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π.




(3ο ΕΠ) Επιστήμες Υγείας

(2ο ΕΠ) Θετικές &

& Ζωής

Τεχνολογικές Επιστήμες
Φυσικομαθηματικές

Ιατρικές

Πολυτεχνεία

Βιολογίες

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Γεωπονικές

Μηχανικοί Η/Υ

Νοσηλευτικές

Βιολογίες

Παραϊατρικά επαγγέλματα

Γεωπονικές

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
1. Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι
τα εξής τρία (3): η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και
η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
2. Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά
Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
3. Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία
Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π.
Α.Ε.Π.Π. Ο.Π.





Α.Ο.Θ. Ο.Π.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.





(4ο ΕΠ) Επιστήμες

(3ο ΕΠ) Επιστήμες Υγείας

Οικονομίας &

& Ζωής

Πληροφορική

Νοσηλευτικές

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Παραϊατρικά επαγγέλματα

Λογιστικές

Σύμφωνα με το παραπάνω σχεδιάγραμμα:
1. Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν
κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ανάπτυξη
Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής
Παιδείας).
2. Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές
Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο
Επιστημονικό Πεδίο.
3. Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία
Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση -με μειωμένα μόρια- στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7
3ο Ε.Π. Επιστημών Υγείας & Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή 0,9
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή 0,4

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2ο Ε.Π. Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7
3ο Ε.Π. Επιστημών Υγείας & Ζωής
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή 0,7

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
3ο Ε.Π. Επιστημών Υγείας & Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή 0,9
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή 0,4
4ο Ε.Π. Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή 1,3
β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή 0,7
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οι δυνατές επιλογές Επιστημονικών Πεδίων
Εξεταζόμενα μαθήματα – Συντελεστές Βαρύτητας (Σ.Β.)

1η Επιλογή

2η Επιλογή

3η Επιλογή

Ν.Ε. Γλώσσα

Ν.Ε. Γλώσσα (Σ.Β. 0,4)

Ν.Ε. Γλώσσα

Αρχαία (Σ.Β. 1,3)

Αρχαία

Αρχαία

Ιστορία (Σ.Β. 0,7)

Ιστορία

Ιστορία

Λατινικά

Βιολογία ΓΠ (Σ.Β. 0,9)

Λατινικά

Ανθρωπιστικές Νομικές &
Κοινωνικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Ανθρωπιστικές Νομικές &
Κοινωνικές Επιστήμες
+
Βιολογία ΓΠ
Επιστήμες Υγείας & Ζωής

1η Επιλογή

2η Επιλογή

3η Επιλογή

Ν.Ε. Γλώσσα

Ν.Ε. Γλώσσα

Ν.Ε. Γλώσσα

Μαθηματικά (Σ.Β. 1,3)

Βιολογία (Σ.Β. 1,3)

Μαθηματικά

Φυσική (Σ.Β. 0,7)

Φυσική

Φυσική

Χημεία

Χημεία (Σ.Β. 0,7)

Χημεία

Θετικές & Τεχνολογικές
Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Θετικές & Τεχνολογικές
Επιστήμες
+
Βιολογία
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
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1η Επιλογή

2η Επιλογή

3η Επιλογή

Ν.Ε. Γλώσσα

Ν.Ε. Γλώσσα (Σ.Β. 0,4)

Ν.Ε. Γλώσσα

Μαθηματικά
(Σ.Β. 1,3)

Μαθηματικά

Μαθηματικά

Α.Ε.Π.Π.

Α.Ε.Π.Π.

Α.Ε.Π.Π.

Α.Ο.Θ. (Σ.Β. 0,7)

Βιολογία ΓΠ (Σ.Β. 0,9)

Βιολογία ΓΠ

Επιστήμες Οικονομίας &
Πληροφορικής

Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Επιστήμες Υγείας & Ζωής

+
Α.Ο.Θ.
Επιστήμες Οικονομίας &
Πληροφορικής
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των
τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα
Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο,
πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).
 Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο
μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα
Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.
 Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).
Για τον υπολογισμό, δηλαδή, των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[(Α + Β + Γ + Δ)  2 + (Α  1,3) + (Β  0,7)]  100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου
και Α, Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε
για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[(Α + Β + Γ + Δ)  2 + (Α  0,9) + (Β  0,4)]  100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου
και Α, Β οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα,
προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των
μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία, που έχει δικαίωμα να δηλώσει
προτίμηση, γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
 Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή
πρακτικών δοκιμασιών, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου
γίνεται ως εξής: Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που
προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του
υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο
συντελεστή κατά περίπτωση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ότι υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 14.604 μόρια και εξετάζεται και σε ειδικό μάθημα Ξένης Γλώσσας, με βαθμό
15,9 (το οποίο έχει συντελεστή 2):
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ:

14.604 + (15,9  2  100) = 17784 μόρια
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

1η ώρα

08:10 - 08:55

2η ώρα

09:05 - 09:50

3η ώρα

10:00 - 10:45

4η ώρα

10:55 - 11:40

5η ώρα

11:45 - 12:30

6η ώρα

12:35 - 13:15

7η ώρα

13:20 - 14:00

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1

Σούμα Δήμητρα

Β1

Παπαματθαίου Μαρία

Γ1

Θεοφιλόπουλος Ιωάννης
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Οι διδάσκοντες καθηγητές δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για
ενημέρωση σχετικά με τη φοίτηση και επίδοσή τους τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΑΡΧΟΝΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:05-09:50, 10:00-10:45

ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:05-09:50, 12:35-13:15

ΜΑΝΤΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

11:45-12:30, 12:35-13:15

ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:00-10:45, 11:45-12:30

ΚΟΥΡΟΥΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:55-11:40, 13:20-14:00

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:55-11:40, 12:35-13:15

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:05-09:50, 10:55-11:40

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:55-11:40, 11:45-12:30

ΛΑΖΑΡΗΣ

ΤΡΙΤΗ

10:00-10:45, 12:35-13:15

ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:05-09:50, 11:45-12:30

ΣΟΥΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:55-11:40, 11:45-12:30

ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:05-09:50, 10:00-10:45

ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

12:35-13:15

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:00-10:45, 10:55-11:40

ΣΥΜΙΔΑΛΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:55-11:40
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ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Τετάρτη 27/9/2017

Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για το νέο σύστημα
εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(θα διατεθούν δύο διδακτικές ώρες)

Πέμπτη 28/ 9/2017

Διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη μαθητικών συμβουλίων
(θα διατεθούν οι δύο τελευταίες διδακτικές ώρες)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Παρασκευή 6/10/2017

Ενημέρωση από το Κέντρο Ζωής για το AIDS HIV
(Α΄ Λυκείου 3η & 4η διδακτική ώρα)
(Β΄ & Γ΄ Λυκείου 5η & 6η διδακτική ώρα)

Δευτέρα 9/10/2017

Ξενάγηση στην έκθεση και συμμετοχή στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελεύθερη»
Α΄ Λυκείου 09:30-11:00
Β΄& Γ΄ Λυκείου 11:30-13:00

Δευτέρα 16/10/2017

Συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών
μας

Τρίτη 17/10/2017

Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Αγοράς

Παρασκευή 27/10/12017

Γιορτή της Σημαίας. Επίδοση Αριστείων – Βραβείων.
Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Παρασκευή 3/11/2017

Επίσκεψη στο City Lab και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ρομποτικής (Α΄ και Β΄ Λυκείου)

Παρασκευή 17/11/2017

Εορτασμός εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Τετάρτη 29/11/2017

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών

Πέμπτη 30/11/2017

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη και ξενάγηση στην έκθεση
«Ποίηση και Φωτογραφία, Γ. Σεφέρης» (Α΄ και Β΄ Λυκείου)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τετάρτη 13/12/2017

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Θεοχαράκη και παρακολούθηση θεατρικής
παράστασης δραματοποιημένων αποσπασμάτων της Ιστορίας του
Θουκυδίδη (Α΄ και Β΄ Λυκείου)

Αρχές Δεκεμβρίου

Πραγματοποίηση πολυήμερης εκδρομής Γ΄ Λυκείου (λεπτομέρειες
σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες και τον προορισμό θα δοθούν
κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου)
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Δευτέρα 8/1/2018 –
Παρασκευή 12/1/2018

Διενέργεια διαγωνισμάτων προσομοίωσης Πανελλαδικών
Εξετάσεων (Β΄, Γ΄ Λυκείου)

Τρίτη 30/1/2018

Εκκλησιασμός και εορτασμός της ημέρας των Τριών Ιεραρχών
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Δευτέρα 5/2/2018

Επίδοση ελέγχων προόδου Α΄ τετραμήνου

Τρίτη 6/2/2018

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τετάρτη 16/2/2018

Επίσκεψη στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π. Φαλήρου
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Παρασκευή 23/3/2018

Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1821

Τετάρτη 28/3/2018

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών

Πέμπτη 29/3/2018

Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής των
Ελλήνων και συμμετοχή σε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Α΄
και Β΄ Λυκείου)

Η ημερομηνία θα
ανακοινωθεί εν καιρώ

Επίσκεψη και ξενάγηση στη Βουλή των Ελλήνων (Γ΄ Λυκείου)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

2ο δεκαπενθήμερο

Πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Α΄ και Β΄
Λυκείου

Δευτέρα 16/4/2018 –
Παρασκευή 20/4/2018

Διενέργεια διαγωνισμάτων προσομοίωσης πανελλαδικών
Εξετάσεων (Γ΄ Λυκείου)

Τρίτη 17/4/2018

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο της
Ερευνητικής Εργασίας στις εγκαταστάσεις της Creta Farm (Α΄
Λυκείου)

Τετάρτη 25/4/2018

Επίσκεψη στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π. Φαλήρου
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Πραγματοποίηση εορταστικής εκδήλωσης για τους αποφοίτους μαθητές της Γ΄ Λυκείου
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 Θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε πως ο παραπάνω προγραμματισμός μπορεί να
διαφοροποιηθεί, εξαιτίας απρόβλεπτων συγκυριών (καιρικές συνθήκες, στάσεις,
απεργίες κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνουμε εγκαίρως γονείς και μαθητές με
αντίστοιχα σημειώματα.
 Οι ξεναγήσεις θα γίνονται από επαγγελματίες ξεναγούς, των οποίων η αμοιβή
επιβαρύνει τους μαθητές και καθορίζεται από το πλήθος των συμμετοχών.
 Οι μαθητές επιβαρύνονται με δύο (2) ευρώ για κάθε εκδρομή – εκπαιδευτική επίσκεψη
με τα σχολικά λεωφορεία.
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