Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα
ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων
μαθηηπιών.
Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.
Μαθήμαηα
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα θάζε Επηζηεκνληθνύ Πεδίνπ, ζα ππνινγίδνληαη ηα ηέζζεξα (4)
καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα
Πξνζαλαηνιηζκνύ όπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Επηζηεκνληθό Πεδίν.
Σπγθεθξηκέλα:
I. Ομάδα Πποζαναηολιζμού ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝΠΟΤΓΩΝ
Τα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά νη καζεηέο ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ, ζε όπνην Επηζηεκνληθό Πεδίν θαη αλ
θαηεπζύλνληαη, είλαη ηα εμήο ηξία (3):
1. Αξραία Ειιεληθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ
2. Ιζηνξία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ
3. Νενειιεληθή Γιώζζα (Γεληθήο Παηδείαο)
Οη ππνςήθηνη εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ:
α) ζηα Λαηηληθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζην 1ν Επηζηεκνληθό
Πεδίν
β) ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζην 3ν Επηζηεκνληθό Πεδίν
γ) ζηα Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο, γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζην 4ν Επηζηεκνληθό Πεδίν.
Επηζεκαίλεηαη όηη νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ κέρξη δύν (2) Επηζηεκνληθά Πεδία.
Εηδηθόηεξα, νη ελαιιαθηηθνί ζπλδπαζκνί παλειιαδηθώο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ Σπνπδώλ αλά Επηζηεκνληθό Πεδίν θαη νη ζπληειεζηέο
βαξύηεηαο ησλ δύν καζεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

II. Ομάδα Πποζαναηολιζμού ΘΔΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
Τα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά νη καζεηέο ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ, ζε όπνην Επηζηεκνληθό Πεδίν θαη αλ θαηεπζύλνληαη,
είλαη ηα εμήο ηξία (3):
1. Φπζηθή Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ
2. Χεκεία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ
3. Νενειιεληθή Γιώζζα (Γεληθήο Παηδείαο)
Οη ππνςήθηνη εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ:
α) ζηα Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζην 2ν Επηζηεκνληθό
Πεδίν
β) ζηε Βηνινγία Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζην 3ν Επηζηεκνληθό
Πεδίν
γ) ζηελ Ιζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζην 4ν Επηζηεκνληθό Πεδίν.
Επηζεκαίλεηαη όηη νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ κέρξη δύν (2) Επηζηεκνληθά Πεδία.
Εηδηθόηεξα νη ελαιιαθηηθνί ζπλδπαζκνί παλειιαδηθώο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ Σπνπδώλ αλά Επηζηεκνληθό Πεδίν θαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο
ησλ δύν καζεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

III. Ομάδα Πποζαναηολιζμού ΠΟΤΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
Τα θνηλά καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά νη καζεηέο ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο, ζε όπνην Επηζηεκνληθό Πεδίν θαη
αλ θαηεπζύλνληαη, είλαη ηα εμήο ηξία(3):
1. Μαζεκαηηθά Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ
2. Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ (ΑΕΠΠ) Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ
3. Νενειιεληθή Γιώζζα (Γεληθήο Παηδείαο)

Οη ππνςήθηνη εθηόο από ηα αλσηέξσ ηξία θνηλά καζήκαηα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ:
α) ζηε Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο, γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζην 3ν Επηζηεκνληθό Πεδίν
β) ζηελ Ιζηνξία Γεληθήο Παηδείαο, γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζην 4ν Επηζηεκνληθό Πεδίν
γ) ζηηο Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο (ΑΟΘ) Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ, γηα λα έρνπλ
πξόζβαζε ζην 5ν Επηζηεκνληθό Πεδίν.
Επηζεκαίλεηαη όηη νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα επηιέμνπλ κέρξη δύν (2) Επηζηεκνληθά Πεδία.
Εηδηθόηεξα νη ελαιιαθηηθνί ζπλδπαζκνί παλειιαδηθώο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ ηεο Οκάδαο
Πξνζαλαηνιηζκνύ Σπνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη Πιεξνθνξηθήο αλά Επηζηεκνληθό Πεδίν θαη νη
ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ησλ δύν καζεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Όια ηα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθόινπζν ΠΙΝΑΚΑ

Μ.Ο. 9,5

Γηα ηελ απόιπζε ησλ καζεηώλ απαηηείηαη γεληθόο κέζνο όξνο ηνπιάρηζηνλ ελλέα θαη πέληε
δέθαηα (9,5), ν νπνίνο πξνθύπηεη από ηνλ Μ.Ο. ησλ βαζκώλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπ καζεηή
όισλ ησλ γξαπηώο εμεηαδόκελσλ καζεκάησλ. Εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε
απνθνίησλ Γεληθνύ Λπθείνπ
ςνηελεζηέρ βαπύηηηαρ μαθημάηων
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπλόινπ ησλ κνξίσλ θάζε ππνςεθίνπ γηα εηζαγσγή ζηηο ζρνιέο ζηα
ηκήκαηα θαη ζηηο εηζαγσγηθέο θαηεπζύλζεηο ηκεκάησλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζε θάζε έλα από ηα
αλσηέξσ Επηζηεκνληθά Πεδία ζα ππνινγίδνληαη ηα καζήκαηα θαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ηα
νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν Επηζηεκνληθό Πεδίν, σο αθνινύζσο:
A.Ομάδα Πποζαναηολιζμού Ανθπωπιζηικών ποςδών
1ν Επηζηεκνληθό Πεδίν Αλζξσπηζηηθώλ, Ννκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ
α) Αξραία Ειιεληθά Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Ιζηνξία Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
3ο Δπιζηημονικό Πεδίο Δπιζηημών Τγείαρ και Εωήρ
α) Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα ελληά (0,9)
β) Νενειιεληθή Γιώζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα ηέζζεξα (0,4)
4ο Δπιζηημονικό Πεδίο Δπιζηημών ηηρ Δκπαίδεςζηρ
α) Νενειιεληθή Γιώζζα κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
Β. Ομάδα Πποζαναηολιζμού Θεηικών ποςδών
2ο Δπιζηημονικό Πεδίο Θεηικών και Σεσνολογικών Δπιζηημών
α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
3ο Δπιζηημονικό Πεδίο Δπιζηημών Τγείαρ και Εωήρ
α) Βηνινγία Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Χεκεία Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
4ο Δπιζηημονικό Πεδίο Δπιζηημών ηηρ Δκπαίδεςζηρ
α) Νενειιεληθή Γιώζζα κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)

β) Ιζηνξία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
Γ. Ομάδα Πποζαναηολιζμού ποςδών Οικονομίαρ και Πληποθοπικήρ
3ο Δπιζηημονικό Πεδίο Δπιζηημών Τγείαρ και Εωήρ
α) Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα ελληά (0,9)
β) Νενειιεληθή Γιώζζα κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα ηέζζεξα (0,4)
4ο Δπιζηημονικό Πεδίο Δπιζηημών ηηρ Δκπαίδεςζηρ
α) Νενειιεληθή Γιώζζα κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Ιζηνξία Γεληθήο Παηδείαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
5ο Δπιζηημονικό Πεδίο Δπιζηημών Οικονομίαρ και Πληποθοπικήρ
α) Μαζεκαηηθά Πξνζαλαηνιηζκνύ κε ζπληειεζηή έλα θόκκα ηξία (1,3)
β) Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο κε ζπληειεζηή κεδέλ θόκκα επηά (0,7)
Η έληαμε ησλ Σρνιώλ, ησλ Τκεκάησλ θαη ησλ Εηζαγσγηθώλ Καηεπζύλζεσλ ζηα
Επηζηεκνληθά Πεδία θαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο καζεκάησλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016,
έρνπλ σο εμήο:
1ο Επιζηημονικό Πεδίο: Ανθρωπιζηικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιζηήμες
2ο Επιζηημονικό Πεδίο: Θεηικές και Τετνολογικές Επιζηήμες
3ο Επιζηημονικό Πεδίο: Επιζηήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιζηημονικό Πεδίο: Επιζηήμες ηης Εκπαίδεσζης
5ο Επιζηημονικό Πεδίο: Επιζηήμες Οικονομίας και Πληροθορικής

