
Τα επτά «κλειδιά» των νέων εξετάσεων 
 

 

Η κατάργηση των Πανελλαδικών, το εθνικό απολυτήριο και οι δοκιµασίες τρεις φορές τον 
χρόνο  

Εθνικό απολυτήριο, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων στην Γ’ τάξη του Λυκείου και νέο 

τύπο εξετάσεων, τρεις φορές τον χρόνο, εισηγείται στην κυβέρνηση ο επικεφαλής του εθνικού 

διαλόγου για την Παιδεία κ. Γ. Μπαµπινιώτης. Η πρόταση του κ. Μπαµπινιώτη, την οποία και 

παρουσιάζει σήµερα «Το Βήµα», διαβιβάστηκε ήδη στα µέλη του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας, ενώπιον του οποίου και εξελίσσεται τους τελευταίους 

µήνες ο διάλογος για την Παιδεία. Το θέµα θα τεθεί άµεσα προς συζήτηση στο Συµβούλιο, καθώς η 

κυβέρνηση του ΠαΣοΚ έχει τοποθετήσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της για την Παιδεία τα 

ζητήµατα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου 

µάλιστα υποσχέθηκε, κατά τη διάρκεια των προγραµµατικών δηλώσεων της κυβέρνησής του, νέο 

νόµο πλαίσιο για τα πανεπιστήµια και ένα σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ «που θα 

αποφορτίζει από την πίεση και από το κόστος». Η πρόταση του κ. Μπαµπινιώτη, η οποία 

αναµένεται ότι θα έχει και βαρύνουσα σηµασία στη συζήτηση που θα διεξαχθεί ενώπιον του 

Συµβουλίου, περιλαµβάνει επτά σηµεία«κλειδιά».  

Συγκεκριµένα:  

 

1. ∆ιενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων µετά τη λήψη του απολυτηρίου της Γ΄ τάξης του 

Λυκείου, το οποίο πρέπει να αναβαθµιστεί και να θεσπιστεί ο θεσµός του εθνικού 

απολυτηρίου. Συνεπώς, κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην Γ΄ τάξη του Λυκείου.  

2.  Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να 

διενεργούνται από ειδικό µόνιµο εξεταστικό φορέα, από το εθνικό κέντρο αξιολόγησης, το 

οποίο θα αποτελεί ανεξάρτητο φορέα που δεν θα συνδέεται µε το υπουργείο Παιδείας. Θα 

είναι όµως στελεχωµένο µε εκπαιδευτικούς ειδικευµένους στην αξιολόγηση, σε συνεργασία 

µε πανεπιστηµιακούς που θα προέρχονται από αντίστοιχες ειδικότητες. Το κέντρο 

αξιολόγησης θα λειτουργεί µε τράπεζα θεµάτων, τα οποία συνεχώς θα ανανεώνονται.   

3. Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωµα να προσέρχονται στις εξετάσεις που θα διενεργεί το εθνικό 

κέντρο αξιολόγησης τρεις φορές τον χρόνο (Σεπτέµβριο- Ιανουάριο- Ιούνιο). Επιτρέπεται η 

βελτίωση της βαθµολογίας τους, ενώ κάθε επαναληπτική εξέταση θα υπόκειται και σε 

αφαίρεση µορίων.  



4. Για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια θα λαµβάνεται υπόψη σε σηµαντικό ποσοστό η 

συνολική επίδοση των µαθητών και στις τρεις τάξεις του λυκείου. Η επίδοση θα καθορίζεται 

από περιφερειακά τεστ που θα διενεργούνται από το εθνικό κέντρο αξιολόγησης στην Α΄ και 

στη Β΄ τάξη του Λυκείου, σε συνδυασµό µε την προφορική αξιολόγηση και τον φάκελο του 

µαθητή. Εφόσον η αξιολόγηση της επίδοσης διαφέρει από την αξιολόγηση στις εισαγωγικές 

εξετάσεις, η διαφορά θα ρυθµίζεται µε ειδικό αλγόριθµο.  

5. Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα περιλαµβάνουν τέσσερα αντικείµενα, κατά επιστηµονική 

ειδικότητα, µε δυνατότητα επιλογής και συνδυασµό περισσοτέρων αντικειµένων για την 

εισαγωγή σε παρεµφερείς σχολές.  

6. Η ύλη των εξετάσεων θα προέρχεται από τα τρία έτη της ύλης που διδάσκεται στο λύκειο.  

7. Στον προσδιορισµό της ύλης, καθώς και στα στελέχη του εθνικού κέντρου αξιολόγησης, θα 

συµµετέχουν τα αντίστοιχα τµήµατα των ΑΕΙ. Τα τµήµατα των ΑΕΙ θα καθορίζουν επίσης το 

ύψος της βαθµολογίας για την εισαγωγή φοιτητών στο οικείο πανεπιστήµιο.  

 

Αυτόνοµο λύκειο 

Στα πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου συστήµατος, όπως αναφέρει η πρόταση του κ. 

Μπαµπινιώτη, βρίσκονται η απελευθέρωση του λυκείου ως αυτόνοµης µορφωτικής βαθµίδας 

«εφόσον βέβαια αναµορφωθεί µε την κατάργηση των ειδικεύσεων στα γνωστικά πεδία και την 

καθιέρωση υποχρεωτικών µαθηµάτων και ελεύθερων επιλογών». Ακόµη, το λύκειο θα 

αναβαθµιστεί συνολικά, εφόσον θα λαµβάνονται υπόψη οι επιδόσεις των υποψηφίων και στις 

τρεις τάξεις του, σε συνδυασµό µε τις εισαγωγικές εξετάσεις που θα δίνουν οι υποψήφιοι. Το 

σύστηµα των εξετάσεων θα είναι αδιάβλητο, αφού θα ανατεθεί σε ειδικό εθνικό φορέα, ενώ οι 

υποψήφιοι θα έχουν περισσότερες της µιας ευκαιρίες, αλλά και ένα ευκολότερο σύστηµα, µε το 

δικαίωµα διατήρησης υψηλής βαθµολογίας σε επόµενη εξέταση. Τέλος, όπως αναφέρει ο ίδιος 

ο κ. Μπαµπινιώτης στην πρότασή του, «το σύστηµα πρόσβασης καθίσταται ατοµική υπόθεση 

κάθε υποψηφίου και παύει να αποτελεί εθνικό ζήτηµα». Πάντως, τα µέλη του Συµβουλίου 

έχουν καταλήξει ήδη στην άποψη ότι οι αλλαγές στο εξεταστικό σύστηµα, αλλά και στη 

λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας, είναι αναγκαίες. 

«Είναι δεδοµένο ότι κάθε αλλαγή θα πρέπει να έχει στον πυρήνα της τη συνολική αλλαγή της 

φιλοσοφίας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς το λύκειο- φροντιστήριο είναι ένα 

σύστηµα που έχει αποτύχει πλήρως», δηλώνει µέλος του Συµβουλίου που µίλησε στο «Βήµα». 

Ο κ. Μπαµπινιώτης από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι στόχος για τα µέλη του Συµβουλίου 

είναι να προτείνουν την ελεύθερη πρόσβαση στα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης της 

χώρας. Ωστόσο, πρόκειται για έναν µακροπρόθεσµο στόχο, που µπορεί να εφαρµοστεί όταν 

είναι έτοιµα τα πανεπιστήµια να δεχθούν τόσους φοιτητές όσοι και οι υποψήφιοι.  

Σύµφωνα µε τις προτάσεις που έχουν γίνει ως σήµερα γνωστές, η Σύνοδος των Πρυτάνεων ΑΕΙ 

τάσσεται υπέρ της σταδιακής απελευθέρωσης της εισαγωγής των υποψηφίων στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ενώ ζητεί διαχρονικά τα ιδρύµατα να έχουν λόγο στον καθορισµό της 

ύλης για την εξέταση των υποψηφίων. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από την πλευρά των 



πανεπιστηµιακών ήταν ο εξορθολογισµός της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η 

µείωση των εξεταστικών διαδικασιών και η ουσιαστική συµµετοχή των πανεπιστηµίων και των 

ΤΕΙ στη θέσπιση των κριτηρίων εισόδου στα προγράµµατά τους (µαθήµατα, συντελεστές 

βαρύτητας, κοινωνικά κριτήρια, κ.ά.). Ακόµη, η µετατροπή του γυµνασίου και του λυκείου σε 

σχολεία ολοήµερης λειτουργίας.  

 

Επείγουσα έρευνα για τα νηπιαγωγεία 

 

Σάλο προκάλεσε στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας η αποκάλυψη του «Βήµατος» για την 

εγκύκλιο που διαβιβάστηκε στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας στις 2 

Οκτωβρίου (δύο ηµέρες πριν από τις εκλογές), µε την οποία και καταργείται ο υποχρεωτικός 

χαρακτήρας της προσχολικής αγωγής. Με την εγκύκλιο αυτή δεν κρίνεται υποχρεωτική για την 

επόµενη σχολική χρονιά (2010-2011) η απαιτούµενη βεβαίωση νηπιαγωγείου πριν από την 

εγγραφή των µαθητών στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού, ενώ οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών παιδικών 

σταθµών δεν είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόσουν τις αυστηρές προϋποθέσεις που όριζε ο 

σχετικός νόµος για τις υποδοµές και το διδακτικό προσωπικό τους. Η υπουργός Παιδείας κυρία 

Αννα ∆ιαµαντοπούλου διέταξε επείγουσα έρευνα του θέµατος, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη η 

νοµική επεξεργασία νέου εγγράφου που θα ακυρώνει την ισχύ της εγκυκλίου. « Είναι 

υποχρέωση της νέας υπουργού Παιδείας να καταργήσει την εγκύκλιο και να λύσει το θέµα που 

προέκυψε » λέει σχετικά ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ) κ. Μ. 

Κουρουτός. « Είναι πρωτοφανές να καταργείται έτσι ένας νόµος που αποτέλεσε αίτηµα των 

εκπαιδευτικών οµοσπονδιών της χώρας για σειρά ετών και τελικά ικανοποιήθηκε µόλις πριν 

από τρία χρόνια. Η εγκύκλιος αυτή καταδίκασε εργασιακά τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που 

δεν δικαιούνται πλέον τον νόµιµο διορισµό αλλά παραµένουν εργαζόµενοι σε µια απλή 

επιχείρηση» καταλήγει ο κ. Κουρουτός. « Για τρία χρόνια η Οµοσπονδία µας δήλωνε ότι 

χιλιάδες παιδιά 4 ως 6 ετών βρίσκεται σε αµφισβητούµενο καθεστώς στα ιδιωτικά νήπια και η 

πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας το αρνιόταν » λέει στο «Βήµα» ο πρόεδρος της 

∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος κ. ∆. Μπράτης. « Με τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο 

αποδεικνύεται πως ό,τι καταγγέλλαµε ίσχυε » συνεχίζει ο κ. Μπράτης. « Παράλληλα την 

εφετινή χρονιά οι προσλήψεις νηπιαγωγών µειώθηκαν κατά 25%. Είναι ντροπή δύο ηµέρες 

πριν από τις εκλογές να υπογράφεται τέτοια εγκύκλιος που να καταργεί τη βεβαίωση φοίτησης 

σε νηπιαγωγείο και να νοµιµοποιεί τα παράνοµα νηπιαγωγεία » δηλώνει.  Πάντως, η υπουργός 

Παιδείας δεσµεύτηκε ότι θα επανεξετάσει και τροπολογία που επίσης κατατέθηκε προεκλογικά 

και επιτρέπει τη δυνατότητα φοίτησης ελλήνων µαθητών σε ξένα σχολεία χωρίς προϋποθέσεις. 

Οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες διαφωνούν µε την απόφαση αυτή, καθώς θεωρούν ότι οι έλληνες 

µαθητές πρέπει να διδάσκονται την ελληνική Ιστορία και τη γλώσσα και να έχουν επαφή µε την 

ελληνική πραγµατικότητα.  

Πηγή: «Το Βήµα» 


