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Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού για το σχολικό έτος 2015-2016, σας ενηµερώνουµε για τα
εξής:
Το Ωρολόγιο Πρόγραµµα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται µε τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193)
και οι µαθητές διδάσκονται:
ως ξένη γλώσσα την Αγγλική, τη Γαλλική ή τη Γερµανική γλώσσα και
ένα µάθηµα επιλογής, το οποίο επιλέγεται µεταξύ των ακόλουθων τεσσάρων µαθηµάτων: Εφαρµογές
Πληροφορικής, Γεωλογία και ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και
Καλλιτεχνική Παιδεία.
Οι µαθητές της Γ΄ τάξης Γυµνασίου πρέπει να δηλώσουν µέχρι την έκδοση των αποτελεσµάτων και την
επίδοση της τελικής βαθµολογίας του σχολικού έτους 2014-2015 την ξένη γλώσσα (µία από τις γλώσσες
που διδάχτηκαν στο Γυµνάσιο) και το µάθηµα επιλογής που επιθυµούν να διδαχθούν στην Α΄ τάξη Γενικού
Λυκείου. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους µαθητές από τον ∆ιευθυντή του Γυµνασίου και θα παραδοθούν σε
αυτόν υπογεγραµµένες από τους γονείς – κηδεµόνες τους. Τα στοιχεία αυτά θα συνοδεύουν τα απολυτήρια,
που θα διαβιβαστούν από τους ∆ιευθυντές των Γυµνασίων στους ∆ιευθυντές των Γενικών Λυκείων κατά τη
διαδικασία εγγραφής των µαθητών.
Το Ωρολόγιο Πρόγραµµα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται µε τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193)
και οι µαθητές παρακολουθούν µία Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού, η οποία επιλέγεται µεταξύ της
Οµάδας

Μαθηµάτων

Προσανατολισµού

Ανθρωπιστικών

Σπουδών

και

της

Οµάδας

Μαθηµάτων

Προσανατολισµού Θετικών Σπουδών.
Οι µαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν, µέχρι την έκδοση των αποτελεσµάτων
και

την

επίδοση

της

βαθµολογίας

του

σχολικού

έτους

2014-2015,

την

Οµάδα

Μαθηµάτων

Προσανατολισµού που επιθυµούν να παρακολουθήσουν στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις θα
δοθούν στους µαθητές από τον ∆ιευθυντή του Γενικού Λυκείου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραµµένες
από τους γονείς – κηδεµόνες τους.
Το Ωρολόγιο Πρόγραµµα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται µε τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50)
και οι µαθητές παρακολουθούν µία Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού, η οποία επιλέγεται µεταξύ των
Οµάδων Μαθηµάτων Προσανατολισµού «Ανθρωπιστικών Σπουδών», «Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών
Οικονοµίας και Πληροφορικής», καθώς και µάθηµα επιλογής.
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Οι µαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου πρέπει να δηλώσουν, µέχρι την έκδοση των αποτελεσµάτων
και

την

επίδοση

της

βαθµολογίας

του

σχολικού

έτους

2014-2015,

την

Οµάδα

Μαθηµάτων

Προσανατολισµού που επιθυµούν να παρακολουθήσουν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, καθώς και το µάθηµα
επιλογής που επιθυµούν να διδαχθούν στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους µαθητές
από τον ∆ιευθυντή του Γενικού Λυκείου και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραµµένες από τους γονείς –
κηδεµόνες τους.
Επισηµαίνονται τα εξής:

•

Οι µαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωµα να αλλάξουν:
την προτίµησή τους για την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεµβρίου κάθε διδακτικού έτους και
το µάθηµα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεµβρίου κάθε διδακτικού έτους.

•

Οι µαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωµα να αλλάξουν Οµάδα Μαθηµάτων
Προσανατολισµού έως και την 30ή Σεπτεµβρίου κάθε διδακτικού έτους.

•

Οι µαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωµα να αλλάξουν:
Οµάδα Μαθηµάτων Προσανατολισµού έως και την 20ή Σεπτεµβρίου κάθε διδακτικού έτους (ν.

4327/2015, ΦΕΚ Α΄ 50) και
µάθηµα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεµβρίου κάθε διδακτικού έτους.
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∆/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης ∆.Ε., Τµ. Α΄

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

2

