ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια (4 για τα εσπερινά ΓΕ.Λ.)
Ημερήσιο ΓΕ.Λ.
• Στην Α' τάξη οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
και 2 ώρες ερευνητικής εργασίας (project), όχι μάθημα επιλογής.
Οι μαθητές που προάγονται μπορούν να συνεχίσουν: α. στη Β΄ τάξη του ΓΕΛ, β. στην Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ, γ.
στην Α΄ τάξη των ΕΠΑΣ., δ. σε ένα μεταγυμνασιακό Ι.Ε.Κ.
• Στη Β' τάξη οι μαθητές εντάσσονται με δήλωσή τους σε τμήματα 3 Κατευθύνσεων: Θεωρητικής
(Αρχαία, Ιστορία,…, :Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές & Οικονομικές Επιστήμες), Θετικής ( Μαθηματικά,
Φυσική, Χημεία, Βιολογία,.., :θετικές, Ιατρικές, Τεχνολογικές & Οικονομικές Επιστήμες) και
Τεχνολογικής (Μαθηματικά, Φυσική,….., : θετικές, Τεχνολογικές & Οικονομικές Επιστήμες) και
παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας, μαθήματα Κατεύθυνσης, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και 2 ώρες ερευνητικής εργασίας (project), καθώς και 1 μάθημα Επιλογής.
• Στη Γ' τάξη οι μαθητές εντάσσονται με δήλωσή τους σε 4 τμήματα των 3 Κατευθύνσεων: Θεωρητικής,
Θετικής, Τεχνολογικής Ι και Τεχνολογικής ΙΙ και παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας και
Μαθήματα Κατεύθυνσης, καθώς και 1 μάθημα Επιλογής. Είναι δυνατόν να αλλάξουν την Κατεύθυνση
που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη, δεν είναι η καλύτερη επιλογή.
Οι απόφοιτοι παίρνουν:
• Απολυτήριο Γενικού Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα ή με ενδοσχολικές
και Πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι., Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές,
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Δηλώνουν μέχρι 2 επιστημονικά πεδία, συναφή με την κατεύθυνση που
ακολούθησαν. Στις Α.Ε.Ν. είναι δυνατή η εισαγωγή και με επιλογή (βαθμός απολυτηρίου, κ.λπ.). Ειδικές
κατηγορίες υποψηφίων, {πολύτεκνοι, 5% (χωρίς εξετάσεις), τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια, λόγοι υγείας}.
ο
Στην Αστυνομία μόνο από το 5 Επιστημονικό πεδίο (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Μαθηματικά Γενικής
Παιδείας).
Εγγραφή (επιλογή) σε Ι.Ε.Κ. (μεταλυκειακό, 2 χρόνια φοίτηση), αδιαβάθμητες σχολές, αγορά εργασίας.
• Βεβαίωση Πρόσβασης, εφόσον επιθυμούν και η οποία απαραίτητη για την εισαγωγή στη
Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ο μέσος όρος των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο (6 ή 7).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)
Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια (4 για τα εσπερινά ΕΠΑΛ)
Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ.
Στην Α΄ τάξη οι μαθητές παρακολουθούν α) μαθήματα Γενικής Παιδείας ανάλογα με τα μαθήματα του ΓΕΛ
(εκτός από τα Αρχαία), β) μαθημάτων ικανοτήτων, γ) 1 επιλογής, δ) υποστηρικτικά.
Μετά την Α΄ τάξη οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν: α. στην Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ, β. στην Β΄ τάξη του ΓΕΛ, γ.
στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ., δ. σε ένα Μεταγυμνασιακό Ι.Ε.Κ. ή Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών.
Στη Β΄ τάξη οι μαθητές επιλέγουν Επαγγελματικό Τομέα, ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων που
έχουν επιλέξει στην Α΄ τάξη, και παρακολουθούν: α) μαθήματα Γενικής Παιδείας και β) επαγγελματικά
Μαθήματα Τομέα. Οι τομείς από τους οποίους έχουν δικαίωμα να επιλέξουν είναι:
• Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Κατασκευών, Εφαρμοσμένων Τεχνών,
Πληροφορικής, Οικονομίας & Διοίκησης, Υγείας & Πρόνοιας, Γεωπονίας & Τροφίμων, Τομέας
Ναυτιλίας
Στη Γ΄ τάξη οι μαθητές επιλέγουν ειδικότητα που αντιστοιχεί στον Τομέα που έχουν επιλέξει στην Β΄ τάξη
και παρακολουθούν: α) τα μαθήματα της ειδικότητας και β) μαθήματα γενικής παιδείας.
Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις (1). πτυχίο ειδίκευσης επιπέδου 3 που
τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσης επαγγέλματος και (2). απολυτήριο ισότιμο με αυτό
του ΓΕΛ., με το οποίο μπορούν, μετά από πανελλήνιες εξετάσεις, να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, επιλέγοντας μια από τις εξής δυο δυνατότητες:
• Ομάδα Α΄: Εισαγωγή στα Τ.Ε.Ι., στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών, αστυφυλάκων & Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), μετά από εξέταση σε τέσσερα (4) μαθήματα (εκ των οποίων τα 2
ειδικότητας).
• Ομάδα Β΄: Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., ΤΕ.Ι. Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές. μετά από εξέταση σε
ίσο αριθμό μαθημάτων με αυτόν του ΓΕΛ (6 ή 7μαθήματα).
o Από τους τομείς Κατασκευών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Υγείας & Πρόνοιας, Γεωπονίας &
Τροφίμων δεν εισάγονται με Πανελλήνιες εξετάσεις στις Α.Ε.Ν., ΜΌΝΟ με επιλογή
(βαθμός απολυτηρίου, κ.λπ.).
o Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, {πολύτεκνοι, 5% (χωρίς εξετάσεις), τρίτεκνοι, κοινωνικά
κριτήρια, λόγοι υγείας}. για τις ομάδες Α’ & Β΄.
o Εγγραφή (επιλογή) σε Ι.Ε.Κ. (μεταλυκειακό, 1 ή 2 χρόνια φοίτηση), αδιαβάθμητες σχολές,
αγορά εργασίας.

