Πληροφορίες
για το

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

(ΝΩΠ)
για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου
της σχολικής χρονιάς 2014-15

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα είναι ο τρόπος με
τον οποίο κατανέμονται οι περίοδοι διδασκαλίας όλων των μαθημάτων ανά εβδομάδα στα
σχολεία (σχολικό πρόγραμμα). Το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΝΩΠ) εισάγει μια νέα δομή
στην κατανομή των διδακτικών περιόδων των
μαθημάτων που διδάσκονται στα Γυμνάσια
και Λύκεια.
Η εφαρμογή του ΝΩΠ στοχεύει στο να διορθώσει αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, να ενδυναμώσει το κύρος του
Απολυτηρίου του ∆ημόσιου Σχολείου και
να εξασφαλίσει ένα πιο αξιόπιστο σύστημα
πρόσβασης στη ∆ημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Kύπρου και Ελλάδας.
Στο Λύκειο το ΝΩΠ προσφέρει ένα νέο σύστημα επιλογής μαθημάτων με σαφείς κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, στην Α΄ Λυκείου οι
μαθητές θα επιλέγουν μία από τέσσερις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ),
ενώ στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου θα επιλέγουν αντίστοιχη Κατεύθυνση Σπουδών. Επιπρόσθετα,
ενισχύεται ο θεσμός των σχολείων ειδικού
ενδιαφέροντος – Μουσικού και Αθλητικού
Γυμνασίου και Λυκείου σε όλες τις πόλεις.
Η αλλαγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα δεν θα
επηρεάσει τους μαθητές που ήδη φοιτούν
στο Λύκειο κατά τη φετινή σχολική χρονιά
(2014-15).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αν είμαι στην Γ΄ Γυμνασίου, για την Α΄ Λυκείου
θα πρέπει να ξέρω ότι:

Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού Α΄ Λυκείου
και Κατευθύνσεις Σπουδών στις οποίες οδηγούν
στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου

1η ΟΜΠ Α΄ τάξης:
Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία – Ιστορία
1. Οι 31 από τις 35 περιόδους διδασκαλίας θα είναι μαθήματα
κοινού κορμού, όπως, δηλαδή, και στο Γυμνάσιο.
2. Για τις υπόλοιπες 4 περιόδους, θα πρέπει να επιλέξω 2
μαθήματα από 2 διδακτικές περιόδους το καθένα. Τα μαθήματα
αυτά θα μου δίνουν τη δυνατότητα να εμβαθύνω σε θέματα που
με ενδιαφέρουν, για επιπλέον 2 διδακτικές περιόδους. Τα
μαθήματα αυτά εντάσσονται στις ακόλουθες 4 Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ):

1η ΟΜΠ: Αρχαία Ελληνικά/Αρχαιογνωσία – Ιστορία
η

2 ΟΜΠ: Μαθηματικά – Φυσική
3η ΟΜΠ: Μαθηματικά – Οικονομικά

Κατευθύνσεις Β΄και Γ΄τάξης:
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Καλών Τεχνών

2η ΟΜΠ Α΄ τάξης:
Μαθηματικά – Φυσική
Κατευθύνσεις Β΄και Γ΄τάξης:
Θετικών Επιστημών – Βιοεπιστημών Πληροφορικής - Τεχνολογίας
Καλών Τεχνών

3η ΟΜΠ Α΄ τάξης:

4η ΟΜΠ: Οικονομικά – Αγγλικά

Μαθηματικά – Οικονομικά
Κάθε ΟΜΠ οδηγεί στη Β΄ και Γ΄ τάξη σε συγκεκριμένες Κατευθύνσεις Σπουδών.
Για να πάρω την κατάλληλη απόφαση για την Α΄ Λυκείου, θα
πρέπει να προβληματιστώ για τα ακόλουθα:
Ποια μαθήματα με ενδιαφέρουν περισσότερο; ∆ηλαδή ποια
μαθήματα «ξεχώριζα» ως τα αγαπημένα μου κατά τη διάρκεια
της σχολικής μου ζωής από το ∆ημοτικό μέχρι σήμερα;
Ποια είναι η επίδοσή μου σε αυτά τα μαθήματα;
Έχω κάποια ενδιαφέροντα στη ζωή μου που μπορεί να με
οδηγήσουν προς κάποια σχετική Κατεύθυνση Σπουδών;
Έχω κάποιες ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες, τις οποίες θα
ήθελα να αναπτύξω περισσότερο στην εκπαιδευτική μου
πορεία;
Γνωρίζω σε ποιες Κατευθύνσεις Σπουδών της Β΄ Λυκείου με
οδηγεί η ΟΜΠ της Α΄ τάξης, την οποία θα επιλέξω; Αν ναι, η
Κατεύθυνση αυτή μπορεί να μου δώσει διεξόδους σταδιοδρομίας που θα με ικανοποιούν;

Κατευθύνσεις Β΄και Γ΄τάξης:
Οικονομικών Επιστημών
Καλών Τεχνών

4η ΟΜΠ Α΄ τάξης:
Οικονομικά – Αγγλικά
Κατευθύνσεις Β΄και Γ΄τάξης:
Υπηρεσιών
Καλών Τεχνών

Συμβουλή
Η σωστή πληροφόρηση και οι συμβουλευτικές συνεδρίες που μπορείς
να έχεις με τον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής
Αγωγής (ΣΕΑ) του σχολείου σου, θα σε βοηθήσουν στη λήψη της
κατάλληλης για σένα απόφασης.

Όταν του χρόνου θα βρίσκομαι
στην Α΄ Λυκείου:

Αν είμαι γονιός / κηδεμόνας,
πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου;

Με βάση την ΟΜΠ που θα ακολουθήσω στην Α΄ Λυκείου, θα
πρέπει να αποφασίσω την Κατεύθυνση Σπουδών, την οποία θα
επιλέξω στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
Η απόφασή μου και πάλι θα πρέπει να στηρίζεται τόσο στις κλίσεις
και τα ενδιαφέροντά μου, όσο και στα μελλοντικά μου σχέδια.
Συγκεκριμένα, για να πάρω την κατάλληλη απόφαση, θα πρέπει
να προβληματιστώ για τα ακόλουθα:
Τι θέλω να σπουδάσω; Σε ποια χώρα;
Ποιας Κατεύθυνσης τα μαθήματα θα με οδηγήσουν στις
σπουδές που επιθυμώ;
Θα ήθελα να εργαστώ αμέσως μετά το Λύκειο;
Σε ποιον τομέα;

Καλό θα ήταν:
Να πληροφορηθώ πλήρως για το ΝΩΠ από έγκυρη πηγή.
Να ακούω το παιδί μου με προσοχή, να λέω τη γνώμη μου,
αλλά να μην προσπαθώ να την επιβάλλω.
Να διευκολύνω το παιδί μου να εστιάζει στα ενδιαφέροντα, τις
κλίσεις και τις ικανότητές του κατά τη διαδικασία λήψης
απόφασης.
Να επισκεφτώ μαζί με το παιδί μου τον Καθηγητή ΣΕΑ του
σχολείου.

Συμβουλή
Και στο στάδιο αυτό θα είναι σημαντικό να επιδιώξεις την
ενημέρωση και καθοδήγηση του καθηγητή ΣΕΑ του σχολείου
σου. Με τον καθηγητή σου θα συζητήσεις και θα λύσεις τις
απορίες σου σχετικά με την πρόσβαση στα Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας, τη διαδικασία των Εξετάσεων Πρόσβασης σε αυτά, καθώς και την εισδοχή
σου σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου και σε Πανεπιστήμια
άλλων χωρών.
Προσοχή
Ακόμα και αν μετανιώσω για τις επιλογές μου, σε όποια τάξη και
αν βρίσκομαι, υπάρχει διέξοδος: Μπορώ να δώσω κατατακτήριες
εξετάσεις. Συγκεκριμένα:
Από Α΄ προς Β΄ Λυκείου: Αν επιθυμώ να ακολουθήσω διαφορετική Κατεύθυνση Σπουδών από εκείνες στις οποίες με
οδηγεί η ΟΜΠ στην οποία φοιτώ, θα εξεταστώ στα Μαθήματα
Προσανατολισμού τα οποία δεν έχω διδαχτεί στην Α΄ τάξη.
Από Β΄ προς Γ΄ Λυκείου: Αν επιθυμώ να μετακινηθώ σε άλλη
Κατεύθυνση Σπουδών από αυτή στην οποία ήδη φοιτώ, θα
εξεταστώ σε όλα τα μαθήματα της νέας Κατεύθυνσης τα οποία
δεν διδάχτηκα. Αν επιθυμώ να αλλάξω ένα ή και δύο από τα
επιλεγόμενα μαθήματα, παραμένοντας στην ίδια Κατεύθυνση,
θα εξεταστώ στα νέα μαθήματα.

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του ΝΩΠ
κατά την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2015
Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα παραδώσουν τη δήλωση
επιλογής ΟΜΠ στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός τους
μέχρι τις 29 Μαΐου 2015.
Την ημέρα της εγγραφής τους στο Λύκειο (22 και 23 Ιουνίου
2015) οι μαθητές θα επιβεβαιώσουν ή θα αλλάξουν την
επιλογή της ΟΜΠ.
Σε περίπτωση που οι μαθητές αλλάξουν γνώμη, ειδικά για
φέτος, μπορούν να προβούν σε αλλαγή της ΟΜΠ κατά την
περίοδο 1 - 7 Σεπτεμβρίου 2015, συμπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο στα Λύκειά τους.
Μπορείτε να καλείτε τη δωρεάν Γραμμή Πληροφόρησης
80002121. Η γραμμή είναι διαθέσιμη από τις 11 Μαΐου μέχρι
τις 3 Ιουνίου 2015, από τις 08.00 μέχρι τις 19.00.
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού:
http://nop.moec.gov.cy/
Στη διάθεση των μαθητών και των γονιών είναι, επίσης, οι
Καθηγητές ΣΕΑ των Κεντρικών Γραφείων της Υπηρεσίας
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (τηλ. 22800931),
των Επαρχιακών Γραφείων, καθώς και των Γυμνασίων και
Λυκείων.

