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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Μια κατεύθυνση που απαιτεί χρόνο , κριτική σκέψη  και σε μεγάλο βαθμό καλή γνώση αρχαίων 

και ιστορίας. 

(Οδηγεί σε σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου ) 

Τα υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα είναι : Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία 

Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία. 

 

Νεοελληνική γλώσσα 

Ένα μάθημα το οποίο δεν θα λείψει ποτέ από καμία κατεύθυνση και  από κανένα 

σύστημα εισαγωγής στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές οφείλουν να 

προβληματιστούν για διάφορα θέματα (κοινωνικά, εκπαιδευτικά, οικονομικά και 

άλλα) και  να τα αποτυπώσουν με σαφήνεια και με επιχειρήματα.  

Το μάθημα γίνεται υπό συζήτηση και μελέτη κάποιων θεμάτων , σύμφωνα πάντα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.  Σαφώς αυτό οδηγεί σε 

γραπτά τα οποία τελικά δε διαφέρουν αναμεταξύ τους καθότι πολλοί καθηγητές 

ακολουθούν τη πεπατημένη . Κερδισμένος , λοιπόν , ο μαθητής που θα προτείνει και θα 

επιχειρηματολογήσει κάτι πρωτότυπο. Δεν λείπουν προφανώς , οι λεξιλογικές ασκήσεις, 

στις οποίες εξαιρετική εξάσκηση δίνουν λογοτεχνικά βιβλία σύμφωνα με την προτίμηση 

του καθενός. 

Στατιστικά : Φέτος το 27,13% βρίσκεται κάτω από τη βάση  ενώ ένα ποσοστό του 72,18%  

βρίσκεται πάνω από την βάση .  

 

Αρχαία Ελληνικά 

Οι μαθητές θα εξετασθούν σε ένα γνωστό αρχαίο κείμενο , αλλά και σε ένα αδίδακτο . 

Σχετικά με το γνωστό αρχαίο κείμενο δίνονται 12-20 στίχοι και ζητείται να απαντηθούν 

κάποιες ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου και κάποιες άλλες ερμηνευτικές. 

Στο αδίδακτο κείμενο , ζητείται η μετάφραση αυτού, από τα αρχαία Ελληνικά , στα Νέα 

Ελληνικά και ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης, γραμματικής και συντακτικού.  

Στατιστικά: Το 47,18% βρίσκεται φέτος κάτω από τη βάση  , ενώ το 52,82  πάνω από την 

βάση στο μάθημα των Αρχαίων .  
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Ιστορία 

Ο βασικός σκοπός για τη διδασκαλία της ιστορίας, όπως δηλώνεται σε αναλυτικά 

προγράμματα, μεθοδολογικές οδηγίες και οδηγίες σχολικών συμβούλων, είναι ανάμεσα 

στα άλλα η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης των 

μαθητών. Ωστόσο λόγω της αρκετά μεγάλης ύλης του μαθήματος και των υψηλών 

απαιτήσεων , αυτός ο στόχος δε φαίνεται να προσεγγίζεται .  

Η Ιστορία ως μάθημα Προσανατολισμού, εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι 

οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες. 

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε 

ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων. 

Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο  τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση 

ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα του υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή 

μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο 

δίνεται στους υποψηφίους σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές 

(πηγές, εικαστικά έργα ή χάρτες). 

Στατιστικά : Το 50,81% φέτος  βρίσκεται κάτω από τη βάση ενώ το 49,19% πάνω από τη 

βάση . 

 

Κοινωνιολογία 

Ένα μάθημα το οποίο αντικατέστησε  τα Λατινικά. Την πρεμιέρα του έκανε πρώτη 

φορά στις φετινές εξετάσεις του 2020 με αρκετά καλά στατιστικά αποτελέσματα 

(παρόμοια με εκείνα των Λατινικών ).  

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα εμπεριέχει ερωτήσεις Σωστού 

Λάθους , πολλαπλής επιλογής και δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Η δεύτερη 

ομάδα αποτελείται από δύο θέματα ευρείας ανάπτυξης μέσω των οποίων, ελέγχονται οι 

ικανότητες συνθετικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και 

διαδικασιών, τις οποίες απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες. 

Στατιστικά : Το 37,97% των μαθητών φέτος έγραψε κάτω από τη βάση ενώ το 62,03% 

βρίσκεται πάνω από την βάση. 
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Φαίνεται σίγουρα πως χρειάζεται αγάπη για τον συγκεκριμένο κλάδο , προγενέστερες γνώσεις και 

αφοσίωση σε κάθε μάθημα , καθώς τα στατιστικά δείχνουν πως έπειτα από σωστή μελέτη , ο κόπος 

των υποψηφίων ανταμείβεται στο έπακρον. Θα ήταν άδικο για τις άλλες κατευθύνσεις το 

στερεότυπο «αν διαβάσεις, γράφεις καλά» , ωστόσο θα ήταν αντιπροσωπευτική εδώ η φράση «είναι 

απόλυτα αναλογικοί οι παράγοντες κριτική σκέψη  και  επιτυχία» . 

 


