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4 Ιουνίου 2015
Προχωρά η διαδικασία εφαρμογής
των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων
Ολοκληρώθηκε η υποβολή δηλώσεων επιλογής
Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού από τους μαθητές Γ’ Γυμνασίου
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα έγινε για την εφαρμογή των Νέων Ωρολογίων
Προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στις 29 Μαΐου
ολοκληρώθηκε ομαλά η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για την Ομάδα Μαθημάτων
Προσανατολισμού (ΟΜΠ) που επιλέγουν οι μαθητές της Γ Γυμνασίου. Η ΟΜΠ
περιλαμβάνει δύο μαθήματα και δίνει στους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α
Λυκείου ένα γενικό προσανατολισμό ως προς την κατεύθυνση που θα
ακολουθήσουν στη Β και Γ Λυκείου. Οι δηλώσεις των ΟΜΠ έγιναν μετά από
συστηματική και λεπτομερή ενημέρωση των γονιών και των μαθητών, τόσο από τον
ίδιο τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή, όσο και από τους
Λειτουργούς της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) και
τους Καθηγητές ΣΕΑ των Γυμνασίων.
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, οι μαθητές επιδεικνύουν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τις Θετικές Επιστήμες, αφού ποσοστό περίπου 42% επέλεξε τη 2η
ΟΜΠ (Μαθηματικά, Φυσική), που οδηγεί στη Β Λυκείου στην Κατεύθυνση Θετικών
Επιστημών – Βιοεπιστημών – Πληροφορικής – Τεχνολογίας. ∆εύτερη σε προτίμηση,
με ποσοστό 28%, αναδείχθηκε η 4η ΟΜΠ (Οικονομικά, Αγγλικά), που οδηγεί στην
Κατεύθυνση των Υπηρεσιών. Με ποσοστό 15% περίπου, ακολουθούν η 3η ΟΜΠ
(Μαθηματικά, Οικονομικά), που οδηγεί στην Κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών
και η 1η ΟΜΠ (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία), που οδηγεί στις Κατευθύνσεις των
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών. Η εισδοχή στην Κατεύθυνση των Καλών Τεχνών της Β Λυκείου, ως
γνωστόν, θα γίνεται από όλες τις ΟΜΠ της Α τάξης.
Τονίζεται ότι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν ή να αλλάξουν την
Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επέλεξαν την ημέρα της εγγραφής τους
στο Λύκειο, στις 22 ή 23 Ιουνίου. Παράλληλα, για φέτος μόνο, δίνεται η δυνατότητα
στους μαθητές να αλλάξουν ΟΜΠ στην αρχή της σχολικής χρονιάς, από την 1η μέχρι
και την 7η Σεπτεμβρίου.
Χθες ολοκληρώθηκε και η λειτουργία της ολοήμερης τηλεφωνικής γραμμής
εξυπηρέτησης 80002121, που από τις 11 Μαΐου ενημέρωνε το κοινό ανελλιπώς από
τις 8.00 πμ μέχρι τις 7.00 μμ. Κατά τις 3 και πλέον βδομάδες λειτουργίας της
τηλεφωνικής γραμμής, οι λειτουργοί της ΥΣΕΑ δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις και
απάντησαν στις απορίες του κοινού για όλα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή
του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος Μέσης Εκπαίδευσης που αρχίζει από τον
προσεχή Σεπτέμβριο. Από τις 4 Ιουνίου η γραμμή θα συνεχίζει να λειτουργεί από τις
8.00 πμ μέχρι τις 3.00 μμ.

