Ρρόταςθ αναμόρφωςθσ Γ’ Λυκείου και Συςτιματοσ Ειςαγωγισ ςτα ΑΕΙ: Ερωτιςεισ και Απαντιςεισ

Ερωτιςεισ και απαντιςεισ για τισ προτάςεισ τθσ αναμόρφωςθσ τθσ Γ’ Λυκείου και
του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ςτα ΑΕΙ
1. Ποιεσ είναι οι κφριεσ αλλαγζσ που φζρνει θ πρόταςθ για τθ Γ’ Λυκείου;













Τα μόνα μακιματα που κα είναι υποχρεωτικά για όλουσ είναι θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και
Γραμματεία, Θρθςκευτικά, Φυςικι Αγωγι και μακιματα επιλογισ οι Ξζνεσ Γλϊςςεσ και το
Σχζδιο.
Αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ ςτα μακιματα των Επιςτθμονικϊν Ρεδίων (6 ϊρεσ ανά
μάκθμα).
Η Γ’ Λυκείου δεν κα ζχει τθν πλθκϊρα των μακθμάτων γενικισ παιδείασ.
Αντικατάςταςθ του μακιματοσ των Λατινικϊν από το μάκθμα τθσ Κοινωνιολογίασ ςτο 1ο
Επιςτθμονικό Ρεδίο.
Εμπλουτιςμόσ του μακιματοσ των Αρχϊν Οικονομικισ Θεωρίασ με τθν κοινωνικι διάςταςθ
τθσ Οικονομίασ ςτο 4ο Επιςτθμονικό Ρεδίο.
Οι τρεισ Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ, γίνονται τζςςερισ, κάκε μία από τισ οποίεσ αντιςτοιχεί ςε
ζνα Επιςτθμονικό Ρεδίο. Συγκεκριμζνα θ ςθμερινι Ομάδα Ρροςανατολιςμοφ Θετικϊν
Σπουδϊν διαιρείται ςε δφο Ομάδεσ Ρροςανατολιςμοφ, θ μια από τισ οποίεσ οδθγεί ςτο
δεφτερο και θ άλλθ ςτο τρίτο Επιςτθμονικό Ρεδίο.
Ενδοςχολικζσ εξετάςεισ που κα οδθγοφν ςτο απολυτιριο μόνον με τα 3 μακιματα των
επιςτθμονικϊν πεδίων και τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ.
Διοργάνωςθ ενδοςχολικϊν εξετάςεων ςε επίπεδο ομάδων ςχολείων.
Ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε Τμιματα ΑΕΙ μόνο με τον βακμό του απολυτθρίου, ανάλογα με τισ
προτιμιςεισ και τθν ηιτθςθ των υποψθφίων.
Ειςαγωγι βαρφτθτασ 10% του βακμοφ του απολυτθρίου ςτισ τελικζσ επιδόςεισ των μακθτϊν
που κα διαγωνιςτοφν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ.

2. Γιατί οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ βελτιϊνουν τθ ςθμερινι κατάςταςθ τθσ Γ’ Λυκείου;







Επειδι αυξάνουν τον χρόνο διδαςκαλίασ και άρα προετοιμαςίασ των μακθμάτων που
απαιτοφνται για τθν ειςαγωγι ςτα ΑΕΙ, τονϊνοντασ ζτςι το ενδιαφζρον όλων των μακθτϊν
για το ςχολείο και ευνοϊντασ κυρίωσ τουσ μακθτζσ που δεν ζχουν τθν οικονομικι ευχζρεια
για ιδιαίτερα και φροντιςτιρια.
Επειδι οι μακθτζσ κα εξεταςτοφν τόςο ςτισ ενδοςχολικζσ εξετάςεισ όςο και ςτισ
πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςτα μακιματα που κα είναι κατά τεκμιριο ςυναφι με τα
επιςτθμονικά αντικείμενα των Τμθμάτων ΑΕΙ ςτα οποία ςτοχεφουν να ςπουδάςουν.
Επειδι ειςάγουν για πρϊτθ φορά ςτα χρονικά τθν πολυπόκθτθ και διεκνϊσ κατοχυρωμζνθ
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ με τθν απόκτθςθ του απολυτθρίου.
Επειδι αναβακμίηουν τισ ενδοςχολικζσ εξετάςεισ και τον αντίκτυπο του απολυτθρίου ςε ό,τι
αφορά τθν πρόςβαςθ ςτα ΑΕΙ και άρα τον ρόλο των εκπαιδευτικϊν του δθμόςιου ςχολείου,
οι οποίοι, παρά τισ τεράςτιεσ προςπάκειεσ που κάνουν, απαξιϊνονται λόγω ενόσ ςυςτιματοσ
που ζχει οδθγιςει ςτθν ακφρωςθ τθσ Γ’ Λυκείου.
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3. Η αφαίρεςθ του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ γενικισ παιδείασ από τθ Γ’ Λυκείου δεν είναι
ενάντια ςτον παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό τθσ ρόλο;
Δυςτυχϊσ θ ςυςςωρευμζνθ εμπειρία των τελευταίων ετϊν απζδειξε ότι ςιμερα θ Γ’ Λυκείου δεν
παίηει κανζναν παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Ο διαχωριςμόσ των μακθμάτων ςε αυτά που
είναι γενικισ μόρφωςθσ και αυτά που είναι εξεταηόμενα για ειςαγωγι ςτα ΑΕΙ οδιγθςε ςε πλιρθ
αδιαφορία για τα πρϊτα και προςφυγι ςε κεςμοφσ παραπαιδείασ για τα δεφτερα. Αποτζλεςμα
είναι θ πλιρθσ υποβάκμιςθ τθσ Γ’ Λυκείου με διαλυτικζσ επιπτϊςεισ και ςτθ Β’ Λυκείου. Ο μόνοσ
τρόποσ ιςχυροποίθςθσ τθσ Γϋ Λυκείου είναι ο μεταςχθματιςμόσ τθσ ςε μία τάξθ κεματικισ
εξειδίκευςθσ, όπου τα απαραίτθτα εφόδια ανά Επιςτθμονικό Ρεδίο κα παρζχονται ςτον μζγιςτο
βακμό για όλουσ τουσ μακθτζσ, ανεξάρτθτα από τθν κοινωνικι και οικονομικι τουσ τάξθ και τισ
μακθςιακζσ τουσ επιδόςεισ.
Η εξειδίκευςθ δε ςθμαίνει αναγκαςτικά "φροντιςτθριοποίθςθ". Το ότι θ Γϋ Λυκείου ςυνεχίηει να
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και όχι μια ξεκομμζνθ χρονιά
προετοιμαςίασ για όποιον κζλει να ειςαχκεί ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ είναι ενδεικτικι για τισ
επιλογζσ του Υπουργείου. Η εμβάκυνςθ ςε κακοριςμζνα αντικείμενα δεν πρζπει να ζχει και δεν
κα ζχει καμία ςχζςθ με τισ τεχνικζσ απομνθμόνευςθσ/αποςτικιςθσ που χαρακτθρίηουν τθν
παραπαιδεία. Στόχοσ του ςχολείου και ιδίωσ τθσ Γ’ Λυκείου πρζπει να είναι θ προετοιμαςία
μελλοντικϊν επιςτθμόνων.

4. Γιατί αντικακίςτανται τα Λατινικά από τθν Κοινωνιολογία;
Είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι τα Λατινικά όπωσ διδάςκονται, δεν παίηουν κανζναν εκπαιδευτικό
ρόλο πζρα από το να είναι ζνα μάκθμα που βαςίηεται εξολοκλιρου ςτθν αποςτικιςθ και
ςυμβάλλει ςε μία τεχνθτι αφξθςθ των βάςεων του 1ου Επιςτθμονικοφ Ρεδίου. Επιπλζον, θ
διδαςκαλία των Λατινικϊν ςτθ διάρκεια μιασ ςχολικισ χρονιάσ και μάλιςτα με προοπτικι
ειςαγωγικϊν εξετάςεων είναι αναπόφευκτο να περιορίηεται ςτθν εξζταςθ ςωρείασ
μορφοςυντακτικϊν φαινομζνων και ςτθν αποςτικιςθ μικρϊν καταςκευαςμζνων κειμζνων, με
πολφ μικρι ςχζςθ με τθν πραγματικι λατινικι γραμματεία. Ρζραν όμωσ του
επιςτθμονικοφ/παιδαγωγικοφ προβλιματοσ, ζπρεπε να αντιμετωπιςτεί και το εξισ πρόβλθμα: Η
μειωμζνθ φλθ και θ τυποποίθςθ οδθγοφν ςιμερα ςτον μεγάλο αρικμό αριςτοφχων ςτο
ςυγκεκριμζνο μάκθμα και, κατά ςυνζπεια, ςτθ ςτρζβλωςθ των αποτελεςμάτων. Η
Κοινωνιολογία, αντίκετα, είναι ζνα γνωςτικό αντικείμενο που ενδιαφζρει τουσ νζουσ, κζτει
κζματα με τα οποία ζρχονται αντιμζτωποι οι ζφθβοι, επεξεργάηεται ηθτιματα κοινωνικϊν δομϊν
και τθσ ιςτορικισ τουσ εξζλιξθσ και ςυμβάλλει, με οριςμζνεσ από τισ κεωρθτικζσ επεξεργαςίεσ
ςτθ γνϊςθ καταςτατικϊν ςτοιχείων του Δυτικοφ (και όχι μόνον) πολιτιςμοφ.

5. Υπάρχουν βιβλία, φλθ, πρόγραμμα για κάκε μάκθμα ανά επιςτθμονικό πεδίο;
Το ΥΡΡΕΘ ζχει μελετιςει ςε βάκοσ το ηιτθμα και ζχει προδιαγράψει τθν φλθ για όλα τα
μακιματα. Τα περιςςότερα μακιματα κα βαςιςτοφν ςτα υπάρχοντα βιβλία και ςε ό,τι αφορά τα
νζα μακιματα, το ΥΡΡΕΘ κα φροντίςει ϊςτε να είναι ζτοιμα τα βιβλία τθσ Γ’ Λυκείου εγκαίρωσ.
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6. Η αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ ςυνεπάγεται και ανάλογθ αφξθςθ τθσ φλθσ;
Η αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ ζχει πρϊτο ςτόχο τθν καλφτερθ προετοιμαςία των μακθτϊν
εντόσ του ςχολείου, ϊςτε να μθν καταφεφγουν ςτισ λφςεισ τθσ παραπαιδείασ. Συνεπϊσ θ γενναία
αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ κα ςυνοδευτεί από μία λελογιςμζνθ και ςε καμία περίπτωςθ
ανάλογθ αφξθςθ τθσ φλθσ, ϊςτε να δοκεί μεγαλφτερθ δυνατότθτα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ με
άνεςθ χρόνου να ςχεδιάηουν τα μακιματα και να αναδείξουν τθν ουςία του κάκε γνωςτικοφ
πεδίου - μζςα από περιςςότερεσ ςυηθτιςεισ, επίλυςθ αςκιςεων, μελζτθσ παραδειγμάτων,
επαναλιψεισ κτλ.

7. Θα μποροφν οι μακθτζσ να διαγωνίηονται ςε μακιματα που δεν ανικουν ςτο επιςτθμονικό
τουσ πεδίο ϊςτε να μποροφν εν δυνάμει να ζχουν πρόςβαςθ ςε Τμιματα άλλων πεδίων;
Η δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε άλλα Επιςτθμονικά Ρεδία με τθν εξζταςθ ςε 5ο μάκθμα ι με
αντικατάςταςθ ενόσ μακιματοσ του Επιςτθμονικοφ Ρεδίου από μάκθμα γενικισ παιδείασ δεν
είναι μία ορκολογικι δυνατότθτα για τουσ μακθτζσ. Δεν είναι π.χ. δυνατό ζνασ μακθτισ τθσ 1θσ
Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ, που ςτοχεφει ςτισ ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ και ζχει προετοιμαςτεί
ςτα Αρχαία Ελλθνικά και τθν Ιςτορία, να μπορεί να ειςαχκεί ςε Τμιμα του 3ου Επιςτθμονικοφ
Ρεδίου που αναφζρεται ςτισ επιςτιμεσ υγείασ απλά με τθν εξζταςθ ςτθ Βιολογία γενικισ
παιδείασ όπωσ γίνεται ςιμερα! Τα Τμιματα των ΑΕΙ που ςχετίηονται με αυτό το Επιςτθμονικό
Ρεδίο απαιτοφν καλι γνϊςθ των μακθτϊν τόςο ςτθ Χθμεία όςο και ςτθ Φυςικι. Για τθν αφξθςθ
των επιλογϊν που μπορεί να ζχει ζνασ μακθτισ ανά Επιςτθμονικό Ρεδίο κα πρζπει να τονιςτεί
ότι πλζον τα Τμιματα Ραιδαγωγικϊν Σπουδϊν και τα Τμιματα Καλλιτεχνικϊν Σπουδϊν είναι
προςβάςιμα από όλα τα Επιςτθμονικά Ρεδία. Στο πλαίςιο αυτό, το ΥΡΡΕΘ επεξεργάηεται ςχζδιο
που μελετά ενδελεχϊσ τθ ςυνάφεια Τμθμάτων που ανικουν ςε διαφορετικά Επιςτθμονικά
Ρεδία, ϊςτε να είναι ταυτόχρονα προςβάςιμα από περιςςότερα του ενόσ Ρεδία. Επίςθσ κα
πρζπει να τονιςτεί ότι ιδθ ςιμερα δίνεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλθκϊρα Τμθμάτων από
το κάκε Επιςτθμονικό Ρεδίο χωρίσ τθ χριςθ του 5ου μακιματοσ, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω
πίνακα. Να ςθμειωκεί ότι κάποια από τα Τμιματα είναι και ςιμερα προςβάςιμα από
περιςςότερα του ενόσ Ρεδία.
Επιςτθμονικό Ρεδίο Αρικμόσ Τμθμάτων
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8. Πϊσ επιτυγχάνεται θ ελεφκερθ πρόςβαςθ;
Η ελεφκερθ πρόςβαςθ επιτυγχάνεται μζςω τθσ αρχικισ κατάκεςθσ μθχανογραφικοφ
περιοριςμζνων επιλογϊν από τουσ μακθτζσ ςτο τζλοσ τθσ Β’ Λυκείου. Λόγω του περιοριςμζνου
αρικμοφ επιλογϊν οι οποίεσ εκτιμϊνται κοντά ςτισ δζκα, τα διαφορετικά μοντζλα που ζχει
επεξεργαςτεί το Υπουργείο παρζχουν τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςε πολλά Τμιματα με τθν
απόκτθςθ του απολυτθρίου χωρίσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ.

9. Γιατί ο αρικμόσ των τμθμάτων του πρϊτου μθχανογραφικοφ περιορίηεται κοντά ςτισ 10
επιλογζσ.
Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των δθλϊςεων προτίμθςθσ μετά το τζλοσ τθσ Β’ Λυκείου είναι καλό να είναι
χαμθλόσ, ϊςτε να αντανακλά τισ πραγματικζσ επικυμίεσ των υποψθφίων ωσ προσ το γνωςτικό
αντικείμενο ςτο οποίο προςδοκοφν να κατευκυνκοφν. Ο αρικμόσ των 10 επιλογϊν είναι ζνασ
ενδεικτικόσ αρικμόσ για τθν αποτφπωςθ των πραγματικϊν επικυμιϊν των μακθτϊν και με ςωςτι
κακοδιγθςθ από τουσ κακθγθτζσ τουσ κα τουσ παρακινιςει να προβλθματιςτοφν και να
επιλζξουν με βάςθ τισ πραγματικζσ τουσ επικυμίεσ τα γνωςτικά πεδία που είναι του άμεςου
ενδιαφζροντόσ τουσ.
Αποςαφθνίηεται ότι για τουσ μακθτζσ που κα εξεταςτοφν ςτισ πανελλαδικζσ, κα εξακολουκιςει
να υπάρχει θ υποχρεωτικι διλωςθ μθχανογραφικοφ μετά τθ γνωςτοποίθςθ των βακμολογιϊν
των πανελλαδικϊν εξετάςεων, όπωσ ιςχφει και ςιμερα με απεριόριςτο αρικμό επιλογϊν (βλ. ερ.
10).

10. Πόςεσ φορζσ ςυμπλθρϊνουν μθχανογραφικό οι μακθτζσ;
Δφο φορζσ κατά μζγιςτο. Η πρϊτθ διλωςθ/ςυμπλιρωςθ μθχανογραφικοφ λαμβάνει χϊρα ςτο
τζλοσ τθσ Β’ Λυκείου και είναι αρχικι κατάκεςθ μθχανογραφικοφ περιοριςμζνων επιλογϊν. Από
τθν πρϊτθ διλωςθ κα προκφψουν εκείνα τα Τμιματα ςτα οποία κα είναι δυνατι θ πρόςβαςθ
μόνο με τθν απόκτθςθ του απολυτθρίου (Τμιματα Ελεφκερθσ Ρρόςβαςθσ – ΤΕΡ, Τμιματα για τα
οποία οι δθλϊςεισ του πρϊτου μθχανογραφικοφ ιταν λιγότερεσ από τισ κζςεισ που
προςφζρουν). Άρα από τθν αρχι, τον Ιοφλιο μετά τθν Β’ Λυκείου, οι μακθτζσ κα γνωρίηουν αν
μποροφν να ειςαχκοφν ςε Τμιματα μόνο με το απολυτιριό τουσ (δθλ. αν ςτον κατάλογο των 10
Τμθμάτων που διλωςαν προζκυψαν ΤΕΡ) ι αν κα πρζπει να ετοιμαςτοφν για πανελλαδικζσ
εξετάςεισ. Εάν το επικυμεί, τον Φεβρουάριο τθσ Γ’ Λυκείου, ο μακθτισ ο οποίοσ ςτον κατάλογο
των 10 Τμθμάτων που διλωςε είχαν προκφψει ΤΕΡ, ζχει το δικαίωμα είτε να κατοχυρϊςει ζνα
από αυτά και να ειςαχκεί με μόνο προαπαιτοφμενο το απολυτιριο ι να παραιτθκεί από τθ
δυνατότθτα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ και να επιλζξει να δϊςει πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Για όλουσ
τουσ υπολοίπουσ ιςχφει το ςθμερινό κακεςτϊσ (ςυμπλιρωςθ μθχανογραφικϊν με απεριόριςτο
αρικμό επιλογϊν, όπωσ ιςχφουν ςιμερα, μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τον Ιοφλιο
μετά τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ Γ’ Λυκείου κ.τ.λ.).
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11. Αν ζνα Τμιμα ανικει ςτθν κατθγορία των Τμθμάτων Ελεφκερθσ Πρόςβαςθσ κα είναι
διακζςιμο για τουσ μακθτζσ που κα εξεταςτοφν ςτισ πανελλαδικζσ;
Ναι, αλλά οι κζςεισ που κα παρζχει για τουσ μακθτζσ που δίνουν πανελλαδικζσ εξετάςεισ είναι
αυτζσ που απζμειναν μετά και τθν οριςτικι απόφαςθ των μακθτϊν που το είχαν αρχικά δθλϊςει
και αποφάςιςαν να ειςαχκοφν ςε αυτό χωρίσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τον Φεβρουάριο. Ρ.χ. αν το
Τμιμα «Ψ» διακζτει 100 κζςεισ, τον Ιοφλιο τθσ Βϋ Λυκείου, το διλωςαν 40 μακθτζσ ςτο πρϊτο
μθχανογραφικό, αλλά τελικά τον Φεβρουάριο τθσ Γ’ Λυκείου το επζλεξαν οι 25, αυτό
ςυνεπάγεται ότι ςτο Τμιμα αυτό 25 κζςεισ καταλιφκθκαν με ελεφκερθ πρόςβαςθ μζςω του
απολυτθρίου και 75 κα διατεκοφν ςε όςουσ εξεταςτοφν ςτισ πανελλαδικζσ.

12. Μπορεί ζνασ μακθτισ ο οποίοσ λόγω του μθχανογραφικοφ του Ιουλίου μετά τθν Β’ Λυκείου
ειςάγεται ςε Τμιμα Ελεφκερθσ Πρόςβαςθσ, να αποφαςίςει μετά τον Φεβρουάριο να δϊςει
και πανελλαδικζσ εξετάςεισ;
Πχι. Εφόςον ηιτθςε να ειςαχκεί ςε Τμιμα Ελεφκερθσ Ρρόςβαςθσ τον Φεβρουάριο, δεν μπορεί να
δϊςει πανελλαδικζσ εξετάςεισ, δθλ. αν το Φεβρουάριο επιλζξει να κατοχυρϊςει ζνα Τμιμα
Ελεφκερθσ Ρρόςβαςθσ, χάνει τθν επιλογι να δϊςει πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Αντίςτροφα, αν το
Φεβρουάριο επιλζξει να εξεταςτεί ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, χάνει τθν επιλογι ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ.

13. Η διαδικαςία αρχικοφ μθχανογραφικοφ κα είναι διακζςιμθ και για τουσ απόφοιτουσ;
Λόγω του ότι ζνα τζτοιο ςφςτθμα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ εφαρμόηεται για πρϊτθ φορά ςτθν
Ελλάδα, τθν πρϊτθ χρονιά θ δυνατότθτα αυτι κα δοκεί μόνο ςτουσ μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν
τθ Βϋ Λυκείου τον Ιοφνιο του 2019. Μετά τθν αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ ειςαγωγισ και τθν
καλφτερθ μελζτθ των χαρακτθριςτικϊν του κα επανεξεταςτεί θ δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ
πρϊτθσ φάςθσ διλωςθσ μθχανογραφικϊν και ςε αποφοίτουσ που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςτθν
Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, οι οποίοι οφτωσ ι άλλωσ ςιμερα ζχουν τθ δυνατότθτα αυτι μζςω των
πανελλαδικϊν εξετάςεων.

14. Η διαδικαςία αρχικοφ μθχανογραφικοφ είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μακθτζσ;
Είναι υποχρεωτικι για όςουσ κζλουν να ειςαχκοφν ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, ακόμα και για
αυτοφσ τουσ μακθτζσ που κα κατευκυνκοφν αποκλειςτικά ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, διότι
αυτι θ πρϊτθ διαδικαςία κα κρίνει ποια Τμιματα, βάςει των προτιμιςεων και τθσ ηιτθςθσ όλων
των υποψθφίων είναι προςβάςιμα μόνο μζςω πανελλαδικϊν και ποια είναι ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ και άρα προςβάςιμα και μζςω του απολυτθρίου. Για αυτόν τον λόγο θ ςθμαςία τθσ
πρϊτθσ αυτισ διλωςθσ είναι πολφ μεγάλθ και κα πρζπει όλοι οι μακθτζσ να ςυμμετζχουν
ςυνειδθτά, ϊςτε τα Τμιματα που κα δθλϊςουν να αντιςτοιχοφν ςτισ πραγματικζσ τουσ
προτιμιςεισ. Η δυνατότθτα των τελειοφοίτων τθσ Β’ Λυκείου να ςυμπλθρϊςουν ζνα πρϊτο
μθχανογραφικό με περιοριςμζνο αρικμό προτιμιςεων, αποτελεί μία εξαιρετικι ευκαιρία
ωρίμανςθσ των προβλθματιςμϊν και τθσ ςτοχοκεςίασ τουσ. Η ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ
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προτίμθςθσ κα αποτελεί τθν κατάλθξθ προγράμματοσ Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ
Ρροςανατολιςμοφ, το οποίο κα πραγματοποιείται μζχρι τθ λιξθ των προαγωγικϊν εξετάςεων
τθσ Βϋ Λυκείου. Με τον τρόπο αυτόν κα προθγείται θ ενθμζρωςθ και θ ςυμβουλευτικι και κα
ακολουκεί θ ςυμπλιρωςθ του μθχανογραφικοφ. Σε αυτι τθ διαδικαςία ο ρόλοσ του
εκπαιδευτικοφ είναι πολφ ςθμαντικόσ, κακϊσ κα ςυμβάλει ςτθν ενθμζρωςθ και τθ
ςυμβουλευτικι με ςτόχο να κακοδθγιςει τουσ μακθτζσ ςτισ ςωςτζσ επιλογζσ.

15. Γιατί να δίνουν δφο φορζσ τα ίδια μακιματα και ςτισ ενδοςχολικζσ και ςτισ πανελλαδικζσ
εξετάςεισ;
Διότι τόςο οι μακθτζσ που τελικά κα ειςαχκοφν με τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ, όςο και αυτοί που
κα επιλζξουν ειςαγωγι με πανελλαδικζσ εξετάςεισ κα πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνα ζνα
ικανοποιθτικό επίπεδο γνϊςεων και μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτα αντικείμενα που ζχουν τθ
μεγαλφτερθ ςυνάφεια με το Επιςτθμονικό Ρεδίο που επιλζγουν. Αυτά τα μακιματα κα πρζπει να
κρίνουν με μεγαλφτερθ βαρφτθτα τον βακμό του απολυτθρίου, ο οποίοσ κα λαμβάνεται υπόψθ
ςτισ τελικζσ επιδόςεισ και των υποψθφίων των πανελλαδικϊν εξετάςεων.

16. Πϊσ κα προκφπτει ο βακμόσ απολυτθρίου;
Για τα εξεταηόμενα μακιματα το 40% του βακμοφ προκφπτει από τα αποτελζςματα των
ενδοςχολικϊν εξετάςεων και το 60% από τουσ βακμοφσ των δφο τετραμινων. Για τα μθ
εξεταηόμενα μετρά ο βακμόσ μόνο των τετραμινων.

17. Ποια θ βαρφτθτα του βακμοφ του απολυτθρίου ςτθ βακμολογία για τισ πανελλαδικζσ;
Ο βακμόσ του απολυτθρίου κα ζχει ζνα ςυντελεςτι 10% επί των μορίων που λαμβάνει κάποιοσ
μακθτισ που εξετάηεται ςτισ πανελλαδικζσ, με προοπτικι να αυξάνει ςταδιακά θ βαρφτθτά του
όςο κα αυξάνει και θ αξιοπιςτία του, τόςο αντικειμενικά, με τθν αναβάκμιςθ των ςπουδϊν ςτο
Λφκειο, όςο και ςτθ ςυνείδθςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ.

18. Δεδομζνου ότι ο βακμόσ του απολυτθρίου λαμβάνεται υπόψθ ςτισ πανελλαδικζσ, πϊσ κα
εξαςφαλιςτεί το αδιάβλθτο των εξετάςεων και θ αξιοπιςτία του;
Η αξιοπιςτία του απολυτθρίου ενιςχφεται με τθν αναβάκμιςθ των ενδοςχολικϊν εξετάςεων. Για
τθν αναβάκμιςθ αυτι, αντί για δεφτερεσ πανελλαδικζσ κεντρικά οργανωμζνεσ εξετάςεισ,
προκρίνεται θ λφςθ τθσ ςυνεργατικισ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων. Ζτςι, αφενόσ δε
μειϊνεται θ αυτονομία των ςχολείων και αφετζρου θ διαδικαςία αυτι αποτελεί ζνα πρϊτο
ςτάδιο για τθν εμπζδωςθ τθσ ςυνεργατικισ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων, θ οποία ιδθ
προβλζπεται να επεκτακεί και ςε πολλοφσ άλλουσ τομείσ. Τα ςχολεία κα χωριςτοφν ςε ομάδεσ
ανά Διμο ςτισ μεγάλεσ πόλεισ και ανά Νομό ςτθν επαρχία. Τα κζματα ςε κάκε μάκθμα των
Ομάδων Ρροςανατολιςμοφ κα προετοιμάηονται από ομάδα διδαςκόντων όλων των ςχολείων
ανά ομάδα ςχολείων και το τελικό διαγϊνιςμα κα προκφπτει μετά από κλιρωςθ ομάδασ
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κεμάτων μζςα από ζνα μεγαλφτερο πλικοσ. Τα κζματα κα ςτζλνονται θλεκτρονικά ςτουσ
μακθτζσ των ςχολείων τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ και θ εξζταςθ κα είναι δίωρθ. Επιτθρθτζσ κα
είναι οι κακθγθτζσ των δθμόςιων ςχολείων, αλλά διαφορετικισ ειδικότθτασ από τθν ειδικότθτα
των κακθγθτϊν του εξεταηόμενου μακιματοσ. Στα ιδιωτικά ςχολεία οι επιτθρθτζσ κα είναι ζνασ
από το δθμόςιο ςχολείο και ζνασ από το ιδιωτικό ςχολείο. Τα γραπτά των μακθτϊν, αφοφ
καλυφκοφν τα ονόματα, κα βακμολογοφνται από κακθγθτι άλλου ςχολείου. Με τθν παραπάνω
διαδικαςία ενιςχφεται ο ρόλοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και αναβακμίηεται θ αξιοπιςτία των
τελικϊν εξετάςεων και απαντϊνται οι ανθςυχίεσ ότι κα υπάρξουν αδικαιολόγθτα υψθλζσ
βακμολογίεσ. Σε βάκοσ χρόνου και εφόςον θ προτεινόμενθ μεταρρφκμιςθ κρικεί επιτυχθμζνθ,
ςτόχοσ είναι να αυξάνεται θ βαρφτθτα του απολυτθρίου για τθν ειςαγωγι ςτθν Ανϊτατθ
Εκπαίδευςθ, ζτςι ϊςτε μελλοντικά το Σχολείο να αποτελζςει τον βαςικό πυλϊνα μετάδοςθσ
γνϊςθσ για τθν προετοιμαςία του επιςτθμονικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ.

19. Μπορεί κάποιοσ που ειςιχκθ ςε Τμιμα Ελεφκερθσ Πρόςβαςθσ να μετεγγραφεί ςε
αντίςτοιχο Τμιμα;
Πχι, εφόςον ζχει επιλζξει Τμιμα Ελεφκερθσ Ρρόςβαςθσ, αυτό ςθμαίνει ότι πρόκειται για
ςυνειδθτι επιλογι, οπότε δεν ζχει νόθμα θ μετεγγραφι. Φυςικά, αν προκφψουν αιφνιδίωσ λόγοι
μετεγγραφισ μετά τθν ειςαγωγι του μακθτι ςτο Τμιμα τθσ προτίμθςισ του, κα μπορεί να
αξιοποιεί τθ διαδικαςία των κατ’ εξαίρεςθ μετεγγραφϊν.

20. Τι επιπτϊςεισ κα ζχει το προτεινόμενο ςφςτθμα ςτα ιδιαίτερα και ςτα φρονιςτιρια;
Η εκπαιδευτικι πολιτικι του Υπουργείου πρζπει να ζχει ωσ μοναδικό γνϊμονα τθν ουςιαςτικι
αναβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων. Ο ςχεδιαςμόσ αυτισ τθσ πολιτικισ
ζχει ςαν κριτιριο τθν επίλυςθ προβλθμάτων που ζχουν δθμιουργθκεί λόγω των ςτρεβλϊςεων
του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ αλλά και καλϊν πρακτικϊν που ζχουν εφαρμοςτεί με
επιτυχία ςτο εξωτερικό. Στθν παροφςα φάςθ όλοι ςυμφωνοφν ότι «κάτι πρζπει να γίνει» με τθν Γ’
Λυκείου - με τθν απουςία ουςιαςτικά αυτισ τθσ τάξθσ από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ζχουμε
αναφερκεί ςε κάποιουσ από τουσ λόγουσ που ζχουν δθμιουργιςει αυτιν τθν κατάςταςθ. Οφτε τα
ιδιαίτερα οφτε και τα φροντιςτιρια δεν ευκφνονται αποκλειςτικά για αυτιν τθν κατάςταςθ.
Υπιρξαν και υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου τα φροντιςτιρια ζχουν προςφζρει ςε ςυγκεκριμζνουσ
μακθτζσ εκείνθ τθν εκπαίδευςθ και τθν προετοιμαςία που τα ςχολεία δεν κατάφεραν να
προςφζρουν. Με άλλα λόγια, κάλυπταν ελλείψεισ του ίδιου του ςχολείου. Η προςπάκεια είναι
να αντιμετωπιςτοφν οι ελλείψεισ αυτζσ, οι οποίεσ δεν είναι, βζβαια, ο κανόνασ. Συνεπϊσ, θ
προτεινόμενθ μεταρρφκμιςθ δεν είναι εναντίον κανενόσ, αλλά υπζρ του δθμόςιου ςχολείου.

21. Μιπωσ με τον διαχωριςμό των Τμθμάτων ςε Τμιματα Ελεφκερθσ Πρόςβαςθσ και Τμιματα
όπου θ πρόςβαςθ επιτυγχάνεται μόνο μζςω των πανελλαδικϊν δθμιουργοφνται Τμιματα
«δφο ταχυτιτων»;
Τα Τμιματα «δφο ταχυτιτων» είναι φαινόμενο που παρατθρείται και ςιμερα και προκαλείται
από τθ διαφορά ςτισ προτιμιςεισ των υποψθφίων και όχι από το ίδιο το ςφςτθμα ειςαγωγισ. Τα
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αίτια των προτιμιςεων ςχετίηονται οφτωσ ι άλλωσ περιςςότερο με εξωτερικοφσ παράγοντεσ
(αγορά εργαςίασ, εντοπιότθτα κλπ.) και λιγότερο με τθν ποιότθτα κάκε Τμιματοσ ςε
επιςτθμονικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Σε όλα τα μζρθ του κόςμου, αλλά και ςτθν Ελλάδα,
υπάρχουν Τμιματα με μεγαλφτερο κοινωνικό κφροσ και άλλα που το κοινωνικό τουσ κφροσ δεν
είναι τόςο υψθλό. Αυτό πολλζσ φορζσ δεν αντιςτοιχεί ςτο επιςτθμονικό κφροσ των Τμθμάτων. Η
διεκνισ και ελλθνικι επιςτθμονικι κοινότθτα αναγνωρίηει τθν εκπαιδευτικι και ερευνθτικι
δραςτθριότθτα των διαφόρων Τμθμάτων, ανεξάρτθτα από το κοινωνικό τουσ κφροσ και τθ ηιτθςθ
που ζχουν εκ μζρουσ των υποψθφίων. Γι' αυτό, όπωσ ζχουμε ιδθ τονίςει, τα ακαδθμαϊκά ζτθ
2019-2020 και 2020-2021 είναι ςθμαδιακά: αφενόσ για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, γιατί από
τϊρα ςχεδιάηεται θ αναβάκμιςθ όλων των Ιδρυμάτων με νζα Τμιματα, νζο προςωπικό και
υλικοτεχνικζσ υποδομζσ και αφετζρου για τθ δευτεροβάκμια γιατί κα είναι οι χρονιζσ που κα
αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι τθσ Γϋ Λυκείου και το νζο ςφςτθμα ειςαγωγισ ςτα ΑΕΙ.
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