
Οι συχνές αλλα-
γές του συστήμα-
τος πρόσβασης
των αποφοίτων
λυκείου στα ελλη-
νικά τριτοβάθμια
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά
ιδρύματα αποτε-
λούν ένα από τα

χαρακτηριστικά του νεοελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος (μπουζάκης, 1991,
σιπητάνου, 1992, καζαμίας & κασσωτάκης,
1995, κασσωτάκης & Παπαγγελή, 2009).
συνεχίζοντας την παράδοση αυτή, η κυβέρ-
νηση της νέας δημοκρατίας που είχε την
κρατική εξουσία από το μάρτιο του 2004
έως και το φθινόπωρο του 2009, όχι μόνο
επέφερε, το 2005, σημαντικές τροποποιήσεις
στις τότε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής
των φοιτητών/σπουδαστών, αλλά εξήγγειλε
και την αντικατάστασή τους από νέο σύ-
στημα. Η εξαγγελία αυτή υπήρξε αφετηρία
ενός νέου κύκλου συζητήσεων για την πρό-
σβαση στις ανώτατες σχολές. 
Η παραπάνω συζήτηση εντάθηκε στα τέλη
του 2008. Aποτέλεσε ένα από τα κύρια ζητή-
ματα της επικαιρότητας κατά τη διάρκεια
του έτους 20091 και εξελίχθηκε σε εθνικό
διάλογο για την παιδεία. Ο συντονισμός του
ανατέθηκε στο συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σ.Π.δ.ε.), το
οποίο αποτελεί τμήμα του εθνικού συμβου-

λίου Παιδείας (ε.συ.Π.). 
στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού είδαν το
φως της δημοσιότητας ποικίλες προτάσεις,
οι οποίες διατυπώθηκαν τόσο από συλλο-
γικά επιστημονικά και συνδικαλιστικά
όργανα (σύνοδο Πρυτάνεων, Ο.λ.μ.ε.,
Π.Ο.σ.δ.ε.Π. κτλ.), από κόμματα, αλλά και
από μεμονωμένα άτομα και άλλους φορείς
(Ο.κ.ε. 2009). 
Οι περισσότερες από τις προτάσεις αυτές
δεν είναι νέες. τα κύρια σημεία τους έχουν
παρουσιασθεί στο παρελθόν. κάποιες
μάλιστα, αποτέλεσαν τη βάση παλαιότερων
προσπαθειών αναμόρφωσης των διαδικα-
σιών εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (π.χ. πρόσβαση στα α.ε.ι./τ.ε.ι. με
βάση το απολυτήριο του λυκείου) (κασσω-
τάκης, 2002). Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διατύ-
πωση των νέων προτάσεων ελάχιστα
αξιοποιήθηκαν τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από ανάλογες συζητήσεις του
παρελθόντος ή από τις προσπάθειες εφαρ-
μογής ορισμένων από τις σχετικές εισηγή-
σεις. Πολύ λίγο έως καθόλου αξιοποιήθηκε,
επίσης, η παιδαγωγική και εκπαιδευτική
έρευνα για τη διατύπωση των εν λόγω
προτάσεων, κάτι που συνέβη και κατά το
παρελθόν. Οι περισσότερες από τις σχετικές
προτάσεις εκφράζουν υποκειμενικές
απόψεις και απηχούν εκτιμήσεις διαφόρων
προσώπων, οι οποίες στηρίζονται στην
προσωπική τους γνώση και εμπειρία. συχνά
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αντανακλούν ιδεολογικο-πολιτικές θέσεις,
το εφαρμόσιμο των οποίων είναι εξεταστέο. 
από τις πολυάριθμες αυτές προτάσεις τρεις
είναι οι επικρατέστερες: α) αυτή που έχει ως
άξονα το προπαρασκευαστικό ή προκαταρ-
κτικό έτος, β) εκείνη που εισηγείται τη
διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων, σε
περιορισμένο αριθμό μαθημάτων μετά τη
λήψη του απολυτηρίου του λυκείου και γ) η
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με
βάση το απολυτήριο ενός αναμορφωμένου
λυκείου ή/και τις επιδόσεις των μαθητών
κατά τη φοίτησή τους σε αυτό. καθεμιά από
αυτές εμφανίζεται με ποικίλες παραλλαγές. 
τις παραπάνω προτάσεις θα προσπαθή-
σουμε να παρουσιάσουμε στη συνέχεια.
στόχος μας δεν είναι να προκρίνουμε κάποια
από αυτές, αλλά να τις αναλύσουμε κριτικά,
επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματά τους. Παράλληλα, προσθέ-
τουμε, όπου κρίνεται αναγκαίο, και
ορισμένες δικές μας σκέψεις σχετικές με τις
υπό εξέταση προτάσεις, τις οποίες είχαμε και
παλιότερα διατυπώσει. Άποψή μας είναι ότι
η τελική επιλογή του συστήματος εισα-
γωγής στα α.ε.ι. /ι.ε.ι. που θα εφαρμοσθεί

είναι πολιτική απόφαση. ωστόσο, η συγκε-
κριμένη απόφαση μπορεί να διευκολυνθεί
από την επιστημονική ανάλυση των θετικών
και αρνητικών σημείων των πιθανότερων
λύσεων, πράγμα το οποίο επιχειρούμε να
κάνουμε στην παρούσα εισήγηση.
Πριν από την ανάλυση αυτή, πρέπει να διευ-
κρινίσουμε ότι, στο πλαίσιο της σύντομης
αυτής εργασίας, είναι αδύνατο να παρουσιά-
σουμε λεπτομερώς και να κρίνουμε όλες τις
παραλλαγές των προτάσεων που αναφέ-
ραμε. αναγκαστικά, λοιπόν, θα περιορι-
σθούμε στις σημαντικότερες εκδοχές τους. 

1. Προπαρασκευαστικό ή προκαταρκτικό έτος
Όσοι θεωρούν τη δημιουργία προπαρα-
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Οι χαμηλές δαπάνες για την εκπαίδευση στη
χώρα μας δεν επέτρεπαν την υλοποίηση μέ-
τρων τα οποία απαιτούσαν πρόσθετο διδα-
κτικό προσωπικό και σημαντική αναβάθμιση
της υλικοτεχνικής υποδομής, είτε στο επί-
πεδο της δευτεροβάθμιας είτε στο επίπεδο
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.



σκευαστικού έτους ως λύση στο πρόβλημα
εισαγωγής των αποφοίτων λυκείου στα
τριτοβάθμια ιδρύματα μπορούν να διακρι-
θούν σε δύο κατηγορίες: α) σ’ αυτούς που
εισηγούνται να υπάρξει το έτος αυτό εκτός
των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και β) σ’ εκεί-
νους που προτείνουν να αποτελέσει το
παραπάνω έτος προκαταρκτικό κύκλο
σπουδών, ενταγμένο στα τριτοβάθμια ιδρύ-
ματα. κάθε κατηγορία προτάσεων παρου-
σιάζεται με ποικίλες παραλλαγές τόσο ως
προς την εσωτερική διάρθρωση των
σπουδών όσο και ως προς τη σύνδεσή της
και τη σχέση τους με τις αντίστοιχες εκπαι-
δευτικές βαθμίδες. ας δούμε, σε γενικές
γραμμές, τα κύρια σημεία των εν λόγω
προτάσεων.
Προπαρασκευαστικό εκτός των τριτοβάθμιων
ιδρυμάτων. Ορισμένοι από τους υποστηρι-
κτές των απόψεων που έχουν ως βασικό
άξονα τη δημιουργία προπαρασκευαστικού
έτους εκτός των τριτοβάθμιων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων προτείνουν να αποτελέσει
αυτό ενδιάμεση φάση μετάβασης από το
λύκειο στα Πανεπιστήμια ή στα τ.ε.ι. χωρίς
να συνδέεται οργανικά ούτε με το λύκειο
ούτε με τα τριτοβάθμια ιδρύματα. κατά την
άποψη αυτή, οι απόφοιτοι του λυκείου που
επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους
στην ανώτατη βαθμίδα θα έχουν το
δικαίωμα να εγγράφονται σε προπαρα-
σκευαστικά κέντρα, τα οποία θα λειτουρ-
γούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η
εγγραφή μπορεί είτε να είναι ελεύθερη είτε
να τίθεται κάποιο φίλτρο επιλογής σε περί-
πτωση συσσώρευσης μεγάλου αριθμού
υποψηφίων σε ορισμένες κατευθύνσεις
σπουδών (π.χ. βαθμός απολυτηρίου
λυκείου ή/και λυκειακές επιδόσεις σε
επιλεγμένα μαθήματα). στα προπαρασκευα-
στικά κέντρα θα λειτουργούν δέσμες μαθη-
μάτων αντίστοιχες προς τις διάφορες
κατευθύνσεις των τριτοβάθμιων σπουδών.

στα μαθήματα αυτά προτείνεται να διενερ-
γούνται πανελλαδικές εξετάσεις με κοινά σε
εθνικό επίπεδο θέματα και να εφαρμόζονται
διαδικασίες ανάλογες με τις σημερινές, με
στόχο να διατηρηθεί το αδιάβλητο των
διαδικασιών πρόσβασης στα τριτοβάθμια
ιδρύματα. Η επιλογή των φοιτητών θα
γίνεται με βάση την επίδοση στα παραπάνω
μαθήματα για τα οποία είναι δυνατόν να
υπάρχουν διαφοροποιημένοι συντελεστές
βαρύτητας. στα κριτήρια αυτά μπορούν να
προστίθενται και άλλα, όπως ο βαθμός του
απολυτηρίου του λυκείου π.χ. ή οι βαθμοί
των τριών ή των δύο τελευταίων του τάξεων
ή ακόμη και κριτήρια που θα προταθούν από
τα τριτοβάθμια ιδρύματα (κακριδής, 1983,
δημητρόπουλος, 1983, μπαμπινιώτης, 1988,
Π.ι. 1994, γούμενος, 1995, κασσωτάκης,
2005, Πυργιωτάκης, 2008, Ξωχέλλης, 1993,
2008)2.
Άλλοι εισηγούνται να συνδεθεί το προπαρα-
σκευαστικό έτος με το λύκειο και να
αποτελεί αυτό προέκταση ορισμένων
λυκείων που εδρεύουν σε κομβικά αστικά
κέντρα διαφόρων περιοχών της χώρας (Π.Ι.,
1994)3. Άλλοι έχουν την άποψη ότι πρέπει
να επεκταθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση με
τη μετατροπή του γυμνασίου σε τετραετές
και να γίνει η σημερινή τρίτη τάξη του
λυκείου προπαρασκευαστική. ως προς την
εσωτερική διάρθρωση των σπουδών στην
τάξη αυτή, προτείνονται σχήματα παρόμοια
μ’ αυτό που μνημονεύθηκε προηγουμένως.
Πιο οικονομική, σε σχέση με τις δύο
προηγούμενες, είναι η ακόλουθη εναλλα-
κτική λύση που έχει προταθεί από επιτροπή
του ε.συ.Π. (ε.συ.Π. 2006). τα μαθήματα
της γ΄ λυκείου ολοκληρώνονται στο τέλος
απριλίου, ενώ αυξάνονται οι ώρες του
σχολικού προγράμματος κατά τη διάρκεια
της τάξης αυτής, για να μπορεί να καλυφθεί
η σχετική ύλη, η οποία πρέπει να αναδιαρ-
θρωθεί. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις και όποια
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άλλη εξέταση κριθεί απαραίτητη (π.χ. τεστ
δεξιοτήτων) προτείνεται να διενεργούνται
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μαΐου. από
τις 15 μαΐου έως τις 15 αυγούστου η γ΄ τάξη
θα λειτουργεί ως προπαρασκευαστική κατά
το πρότυπο των προπαρασκευαστικών
κέντρων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Η διδασκαλία στην τάξη αυτή από τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου στη διάρκεια
των διακοπών είναι προαιρετική. σε όσους
θα διδάξουν κατά την παραπάνω περίοδο θα
καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή και, σε περί-
πτωση μη επαρκούς προσφοράς διδα-
σκόντων από κάθε σχολείο, θα είναι δυνατή
η πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων
εκπαιδευτικών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις
στα μαθήματα κάθε κύκλου θα διενερ-
γούνται κατά το διάστημα από 16 μέχρι 31
αυγούστου και για την επιλογή εκείνων που
θα εισάγονται στα τριτοβάθμια ιδρύματα
ισχύουν όσα και για το προηγούμενο
σενάριο. Η έναρξη των μαθημάτων του α΄
έτους στα Πανεπιστήμια προτείνεται να
μετατεθεί κατά ένα μήνα. 
Προκαταρκτικό έτος (ή κύκλος) σπουδών στα
τριτοβάθμια ιδρύματα. Παραλλαγή της
πρότασης για τη δημιουργία προπαρα-
σκευαστικού έτους αποτελεί η εισήγηση να
υπάρξει στα ανώτατα ιδρύματα εισαγωγικό
ή προκαταρκτικό ή προπαιδευτικό έτος
(μαυρίδης, 1986, κουμάντος, 1988, Π.ι.,
1994, μαρμαρινός, 2004, μπαμπινιώτης,
1988, 2004, υΠεΠθ/Π.ι., 2005, Π.ε.ε.,
2008, σ.Π.δ.ε., 2009). το έτος αυτό είναι
δυνατόν να δημιουργηθεί κατά σχολές ή
κατά ομάδες ομοειδών σπουδών. Η εγγραφή
στο παραπάνω έτος μπορεί να είναι ελεύ-
θερη. σε περίπτωση, όμως, υπερβάλλουσας
ζήτησης ορισμένων σπουδών (π.χ. ιατρικών,
πληροφορικής, τεχνολογικών κτλ.) είναι
δυνατόν να υπάρχει φίλτρο επιλογής (π.χ.
βαθμός του απολυτηρίου ή βαθμοί των
τάξεων του λυκείου ή/και βαθμοί σε

ορισμένα μαθήματα ή άλλα κριτήρια που θα
προσδιορισθούν από τα οικεία τριτοβάθμια
ιδρύματα). 
κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού έτους
θα διδάσκεται ορισμένος αριθμός μαθη-
μάτων που θα καθορισθούν κατά κατηγο-
ρίες σπουδών από τα τριτοβάθμια ιδρύματα,
τα οποία θα διενεργούν και τις σχετικές
εξετάσεις. Όσοι θα αποπερατώνουν με
επιτυχία το έτος αυτό θα έχουν τη δυνατό-
τητα εγγραφής σε κάποιο από τα αντίστοιχα
τμήματα των α.ε.ι. ή τ.ε.ι. σε περίπτωση
μεγάλης ζήτησης, η προτεραιότητα
εγγραφής θα γίνεται με βάση τις επιδόσεις
των υποψηφίων στο προκαταρκτικό έτος,
συνεκτιμώντας, ενδεχομένως, και συμπλη-
ρωματικά κριτήρια που θα αποφασισθούν
από τα επιμέρους τμήματα, τα οποία θα
καθορίσουν και τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του εν λόγω συστήματος (π.χ. συντελεστές,
δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας,
επιδόσεις σε ειδικά τεστ, συνεκτίμηση
άλλων στοιχείων).

1.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
των παραπάνω προτάσεων
καθένα από τα παραπάνω εναλλακτικά
μοντέλα των διαδικασιών πρόσβασης στα
τριτοβάθμια ιδρύματα έχει πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα (κασσωτάκης & Παπαγ-
γελή, 2009, καραμάνος, 2008, 2009). σημαν-
τικό πλεονέκτημα της δημιουργίας
προπαρασκευαστικού ή προκαταρκτικού
έτους μπορεί να θεωρηθεί η απαλλαγή του
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Το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί
στο πλαίσιο μόνον των αλλαγών που σχετί-
ζονται με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση: είναι ανάγκη να γίνουν,
παράλληλα, τροποποιήσεις και σε άλλους το-
μείς και να ληφθούν μέτρα που υπερβαίνουν
το χώρο της εκπαίδευσης.



λυκείου από τις αρνητικές επιπτώσεις που
είχαν σ’ αυτό όλα τα συστήματα πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που εφαρμό-
στηκαν στην ελλάδα από το 1964 μέχρι
σήμερα (απώλεια της αυτονομίας του
λυκείου, άμβλυνση της μορφωτικής του
λειτουργίας, ανάπτυξη της παραπαιδείας,
ενίσχυση της αποστήθισης κτλ.). Η
εξάλειψη ή ο περιορισμός των επιπτώσεων
αυτών, τις οποίες αναλύουμε λεπτομερώς σε
άλλες μας εργασίες (κασσωτάκης, 1990,
1992, κασσωτάκης & Παπαγγελή-βουλι-
ουρή, 2009), αποτελούν τα σημαντικότερα
επιχειρήματα των υποστηρικτών των υπό
εξέταση προτάσεων. 
Η εκτός των ανώτατων ιδρυμάτων λύση έχει,
σε σύγκριση με τη λειτουργία προκαταρ-
κτικού κύκλου στα α.ε.ι., το πλεονέκτημα
ότι προσφέρεται περισσότερο για την
κεντρική διαχείριση του συστήματος από το
υΠ.ε.Π.θ., η οποία μπορεί να πείσει καλύ-
τερα το ευρύ κοινό για την ύπαρξη ενιαίων
κριτηρίων επιλογής και για το αδιάβλητο των
σχετικών διαδικασιών. μειονεκτήματά της
είναι: α) η μη επαφή των υποψηφίων
φοιτητών με το πανεπιστημιακό περιβάλλον,
η οποία θα μπορούσε να τους βοηθήσει να
αποκρυσταλλώσουν καλύτερα τις εκπαιδευ-
τικές και επαγγελματικές τους προτιμήσεις,
β) η επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας των
σπουδών για τη λήψη πτυχίου και γ) η μη
συμμετοχή στη σχετική διαδικασία των
τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
όπως απαιτούν οι αρχές της ακαδημαϊκής
ελευθερίας και της αυτονομίας. Η τελευταία
αδυναμία θα μπορούσε, βέβαια, να μετρια-
σθεί με το να καθορίζουν τα τριτοβάθμια
εκπαιδευτικά ιδρύματα συντελεστές βαρύ-
τητας στα μαθήματα που θα εξετάζονται στο
προπαρασκευαστικό έτος, καθώς και με τη
συμμετοχή τους στον καθορισμό της εξετα-
στέας ύλης και στις επιτροπές των εξετάσεων.
Πρόσθετο μειονέκτημα της πρότασης για τη

μετατροπή της τελευταίας τάξης του
λυκείου σε προπαρασκευαστική, από το
μάιο έως τον αύγουστο, είναι το γεγονός
ότι η προετοιμασία των υποψηφίων και η
διενέργεια των εξετάσεων θα γίνονται μέσα
σε μη κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες
και θα διαταράσσεται το πρόγραμμα
διακοπών των οικογενειών των υποψηφίων.
Περιορίζει, όμως, το κόστος των σχετικών
αλλαγών, που προστίθεται στα μειονεκτή-
ματα όλων των προτάσεων οι οποίες βασί-
ζονται στην ιδέα του προπαρασκευαστικού
ή προκαταρκτικού έτους, θέμα στο οποίο θα
επανέλθουμε παρακάτω. 
Η εντός των α.ε.ι. λειτουργία του προπα-
ρασκευαστικού έτους έχει, σε σχέση με την
προηγούμενη εκδοχή, τα αντίστροφα πλεο-
νεκτήματα και μειονεκτήματα. βοηθά τους
υποψηφίους να εξοικειωθούν με το ακαδη-
μαϊκό περιβάλλον και εναρμονίζεται καλύ-
τερα με τις ακαδημαϊκές αρχές που πρέπει να
διέπουν τα ανώτατα ιδρύματα. Έχει, όμως,
δυσκολίες στο να πείσει το ευρύ κοινό για
την ενιαία αντιμετώπιση των υποψηφίων και
τη διασφάλιση του αδιάβλητου των διαδικα-
σιών επιλογής (βλ. παρακάτω). δυσκολίες
θα συναντήσει, πιθανόν, και η αναδιάρ-
θρωση της δομής και λειτουργίας των
α.ε.ι./τ.ε.ι., αν ληφθεί υπόψη η σημερινή
τους κατάσταση. 
τέλος, αν δεν γίνει αναδιάρθρωση στις
σπουδές και απλώς προστεθεί στο προπτυ-
χιακό επίπεδο ένα επιπλέον έτος, θα υπάρξει
επιμήκυνση των ετών που απαιτούνται για
τη λήψη πτυχίου, κάτι που δεν μπορεί να
γίνει δεκτό στην παρούσα συγκυρία.

1.3. Λόγοι για τους οποίους δεν εφαρμόστη-
καν μέχρι σήμερα οι προτάσεις για προπα-
ρασκευαστικό ή προκαταρκτικό έτος
επειδή οι προτάσεις για τη δημιουργία
προπαρασκευαστικού έτους είναι παλαιές,
όπως σημειώσαμε ήδη, αξίζει τον κόπο να
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εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους
αυτές δεν εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και
να επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα
ακόλουθα ερωτήματα: Έχουν αρθεί σήμερα
οι λόγοι αυτοί; αν όχι, υπάρχει η βούληση
και η δυνατότητα άρσης τους; σε αντίθετη
περίπτωση, η συζήτηση για το προπαρα-
σκευαστικό ή το προκαταρκτικό έτος ή για
άλλη παρόμοια λύση δεν έχει νόημα. 
Ένας από τους πιο σημαντικούς, κατά τη
γνώμη μας, λόγους της μη εφαρμογής των
προτάσεων αυτών κατά το παρελθόν είναι
το κόστος που θα προκαλούσε ένα τέτοιο
εγχείρημα. Οι χαμηλές δαπάνες για την
εκπαίδευση στη χώρα μας, χαρακτηριστικό
και των τελευταίων δεκαετιών, δεν
επέτρεπαν την υλοποίηση ενός τέτοιου
μέτρου, το οποίο απαιτούσε πρόσθετο διδα-
κτικό προσωπικό και σημαντική αναβάθμιση
της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής,
είτε στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας είτε
στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ανάλογα με το αν το προπαρασκευαστικό ή
προκαταρκτικό έτος θα λειτουργούσε εκτός
ή εντός των α.ε.ι./τ.ε.ι. 
στη μη αποδοχή της σκέψης να δημιουργη-
θούν προπαρασκευαστικά κέντρα εκτός των
α.ε.ι./τ.ε.ι. ή να μετατραπεί η τελευταία
τάξη του λυκείου σε προπαρασκευαστικό
έτος συνέβαλε και η άποψη, που εξέφραζαν
ορισμένοι εκπαιδευτικοί παράγοντες, ότι
κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με την θεσμο-
θέτηση «κρατικών φροντιστηρίων» και την
επίσημη παραδοχή εκ μέρους της πολιτείας
ότι το λύκειο αδυνατεί να προετοιμάσει
επαρκώς τους αποφοίτους του για ανώτατες
σπουδές (κασσωτάκης & Παπαγγελή, 2009). 
Όσον αφορά, ειδικότερα, στην πρόταση για
τη δημιουργία προκαταρκτικού κύκλου
σπουδών, ενσωματωμένου στα Πανεπιστήμια,
η μη αποδοχή της οφείλεται, κατά τη γνώμη
μας, και στους εξής πρόσθετους λόγους:
α) υπήρχε κατά το παρελθόν έντονος

προβληματισμός για το κατά πόσο η
επιλογή των φοιτητών από τα τριτο-
βάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα θα
μπορούσε να διασφαλίσει το αδιάβλητο
της σχετικής διαδικασίας. Η διατύπωση,
μάλιστα, έντονων επιφυλάξεων για μια
τέτοια λύση δεν ήταν, παλαιότερα,
σπάνιο φαινόμενο4. Οι κριτικές για
πελατειακές και άλλες παρεμβάσεις, που
είχαν ασκηθεί εναντίον των διαδικασιών
τις οποίες εφάρμοζαν τα Πανεπιστήμια
κατά την περίοδο επιλογής των
φοιτητών από τα ίδια (πριν από το 1964),
ενίσχυαν τις παραπάνω επιφυλάξεις.

ανάλογες στάσεις και επιφυλάξεις
εξακολουθούν και σήμερα να υπάρχουν.
τις συντηρεί το σύστημα αξιολόγησης
των φοιτητών, όπως αυτό εφαρμόζεται
στα ελληνικά α.ε.ι. και στα τ.ε.ι. δεν
είναι βέβαιο ότι το σύστημα αυτό
εξασφαλίζει την αναγκαία εγκυρότητα
και αξιοπιστία και, κυρίως, ότι μπορεί να
πείσει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για
το αδιάβλητο της αξιολόγησης. 

β) ιδιαίτερη δυσκολία δημιουργούσε η
πιθανότητα συρροής μεγάλου αριθμού
υποψηφίων σε ορισμένες κατευθύνσεις
σπουδών (π.χ. στις ιατρικές σπουδές, στα
τμήματα υπολογιστών, στις οικονομικές
σπουδές κτλ.) και σε κεντρικά, ιδιαίτερα,
α.ε.ι., αν η εγγραφή στο προκαταρκτικό
πανεπιστημιακό έτος ήταν ελεύθερη.
κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε εκρηκτικές
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Πρέπει να ενισχυθεί, να διευρυνθεί και να
αποκτήσει ακόμη πιο ουσιαστικό περιεχό-
μενο η δια βίου και η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση, έτσι ώστε να μην αποτελεί η φοίτηση
στο Πανεπιστήμιο ανέφικτο όνειρο, αν αυτή
δεν πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την απο-
φοίτηση από το Λύκειο.



καταστάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.
αν, πάλι, ετίθετο κάποιο «φίλτρο» κατά
την εγγραφή στο έτος αυτό (π.χ. βαθμός
απολυτηρίου, επιδόσεις στο λύκειο),
υπήρχε φόβος ότι όχι μόνον θα αμφισβη-
τούνταν η εγκυρότητα και αξιοπιστία
του κριτηρίου αυτού, αλλά ένα τέτοιο
μέτρο θα οδηγούσε και σε φαινόμενα
βαθμολογικού πληθωρισμού στα λύκεια,
ανάλογα με αυτά που είχαν δημιουρ-
γηθεί κατά την πρώτη φάση εφαρμογής
του συστήματος των δεσμών (1983-
1988)5. Άλλο «φίλτρο», εκτός του
βαθμού του απολυτηρίου (π.χ. τεστ
γνώσεων και δεξιοτήτων), δεν μπορούσε
να υπάρξει παλιότερα, επειδή και
σχετική προετοιμασία, μέχρι το 2000
τουλάχιστον, δεν είχε γίνει και αρνητική
στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας
απέναντι στην εφαρμογή μιας τέτοιας
δοκιμασίας υπήρχε. αν, πάλι, καθιερώ-
νονταν εξετάσεις με κοινά θέματα, τότε
θα υπήρχε διπλό σύστημα επιλογής
(εξετάσεις και προπαρασκευαστικό
έτος), κάτι που και παιδαγωγικά δεν
φαίνεται δόκιμο και οικονομικά δεν
κρίνεται συμφέρον. 

γ) Η τροποποίηση της δομικής διάρθρωσης
των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων, η οποία θεωρείται αναγκαία για
να μπορέσει να δημιουργηθεί προκαταρ-
κτικός κύκλος σπουδών, ενσωματωμένος
στην κανονική διάρκεια των σπουδών,
δεν ήταν εύκολη. Η δυσκαμψία αυτή
οφείλεται τόσο στη μακρόχρονη
παγίωση ορισμένων οργανωτικών
σχημάτων στα α.ε.ι./τ.ε.ι. όσο και στις
αντιδράσεις των φοιτητών, κυρίως, στην
αλλαγή της ενιαίας δομής των τριτοβάθ-
μιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων6. αν το
προκαταρκτικό έτος δεν θα προσμε-
τρούνταν στη διάρκεια των σπουδών,
τότε θα είχαμε αύξηση των ετών που θα

απαιτούνταν για τη λήψη του πτυχίου, τη
στιγμή που η διαμορφούμενη τάση μέσα
στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο για την
ανώτατη εκπαίδευση είναι να μειωθούν
στα τρία τα χρόνια που απαιτούνται για
τη λήψη πτυχίου. 

δ) Η διακοπή της φοίτησης στο Πανεπι-
στήμιο ατόμων που θα ολοκλήρωναν
επιτυχώς τον προκαταρκτικό κύκλο,
αλλά οι επιδόσεις τους δεν θα κρίνονταν
επαρκείς για την περαιτέρω συνέχιση
των σπουδών τους, ερχόταν σε αντίθεση
με την επικρατούσα στα ελληνικά
α.ε.ι./τ.ε.ι. αντίληψη, σύμφωνα με την
οποία, όποιος εισάγεται σε αυτά,
αποφοιτά, συνήθως, εκτός αν διακόψει
οικειοθελώς τις σπουδές του ή αδιαφο-
ρήσει πλήρως γι’ αυτές. 

ε) τέλος, δεν θα ήταν αμελητέες οι ψυχο-
λογικές συνέπειες όσων θα εισάγονταν
στον προκαταρκτικό κύκλο των
α.ε.ι./τ.ε.ι. και θα τον ολοκλήρωναν με
επιτυχία (θα ήσαν, δηλαδή, επιτυχόντες),
αλλά, λόγω του περιορισμένου αριθμού
των φοιτητών στα διάφορα τμήματα,
δεν θα γίνονταν δεκτοί σε αυτά (κασσω-
τάκης, 2005, 2008).

Οι δυσκολίες που μνημονεύθηκαν προηγου-
μένως, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν
μειονεκτήματα των σχετικών με το προπα-
ρασκευαστικό ή προκαταρκτικό έτος προτά-
σεων, επισκίασαν τα πλεονεκτήματά τους.
τα προβλήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα
να επικεντρωθούν όλες σχεδόν οι προσπά-
θειες αναμόρφωσης του συστήματος
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι
οποίες έλαβαν χώρα από το 1960 μέχρι
σήμερα, στη βελτίωση των εισαγωγικών
εξετάσεων, οι οποίες πραγματοποιούνταν
είτε με τη μορφή των ενδοσχολικών7 είτε με
τη μορφή των μεταλυκειακών δοκιμασιών. 
Προσωπική μας εκτίμηση είναι ότι οι περισ-
σότεροι από τους λόγους που δεν επέτρεψαν
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στο παρελθόν την εφαρμογή των προτά-
σεων για προπαρασκευαστικό ή προκαταρ-
κτικό έτος δεν έχουν αρθεί μέχρι σήμερα.
αντίθετα, τα πράγματα σε ορισμένους
τομείς (π.χ. στον τομέα της οικονομίας)
επιδεινώθηκαν. Η ελληνική οικονομία
βρίσκεται κατά την περίοδο κατά την οποία
γράφεται το παρόν κείμενο (άνοιξη του
2010) σε δεινή κρίση. το γεγονός αυτό
καθιστά δύσκολη τη διασφάλιση ενός
βασικού όρου, για να υπάρξει μια τέτοια
εκπαιδευτική αλλαγή, της γενναίας δηλαδή
αύξησης των δαπανών για την παιδεία. 
αν, πάντως, υιοθετηθεί, παρά τις δυσκολίες
και επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν παρα-
πάνω, η λύση του προπαρασκευαστικού
έτους, τότε τίθεται το ερώτημα: ποια μορφή
από αυτές που έχουν προταθεί κρίνεται
προσφορότερη; λαμβάνοντας υπόψη όσα
προηγήθηκαν, θεωρούμε ως ευκολότερη
λύση τη δημιουργία προπαρασκευαστικού
έτους εκτός των α.ε.ι. και ειδικότερα τη
λειτουργία προπαρασκευαστικών κέντρων σε
επιλεγμένα λύκεια της χώρας, τα οποία θα
μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες
των μαθητών των αντίστοιχων περιοχών. 

2. Διενέργεια μεταλυκειακών εξετάσεων 
Η διενέργεια εξετάσεων σε περιορισμένο
αριθμό μαθημάτων, μετά την αποφοίτηση
από το λύκειο, προβάλλεται από ορισμένες
πλευρές είτε ως προσωρινή λύση (Ο.λ.μ.ε.,
2008, μανιάτης, 2008) είτε ως μόνιμη
(καραμάνος 2008), προκειμένου να αποσυν-
δεθεί, κατά τους ισχυρισμούς των υποστη-
ρικτών της συγκεκριμένης πρότασης, το
λύκειο από τις διαδικασίες εισαγωγής στα
τριτοβάθμια ιδρύματα. σε σχέση με την
παραπάνω πρόταση μπορούμε να κάνουμε
τις ακόλουθες παρατηήσεις. 
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Με την πάροδο του χρόνου ενισχύεται μέσα
μας η πεποίθηση ότι το πρόβλημα της παι-
δείας μας είναι, πριν απ’ όλα, πρόβλημα
εκπαιδευτικών, στους οποίους η πολιτεία δεν
παρέχει ούτε την κατάλληλη αρχική κατάρ-
τιση ούτε αποτελεσματική επιμόρφωση ούτε
ικανοποιητικές απολαβές ούτε άλλα κίνητρα
(ηθικά ή άλλα) που θα συνέβαλαν στο να
αφοσιωθούν εντονότερα στο διδακτικό και
παιδαγωγικό τους έργο.



τα πλεονεκτήματά της είναι τα εξής: α) ο
υψηλός βαθμός συμβατότητάς της με τη
λογική που διέπει το ισχύον σύστημα και
τον τρόπο λειτουργίας του, γεγονός που
καθιστά εύκολη την εφαρμογή της, β) η
απουσία πρόκλησης σημαντικού πρόσθετου
κόστους, γ) η διατήρηση της κοινωνικής
εμπιστοσύνης στον αδιάβλητο χαρακτήρα
των διαδικασιών επιλογής και δ) ο διαχωρι-
σμός των εσωτερικών αξιολογικών διαδικα-
σιών του λυκείου από τις εξετάσεις
εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα. 
μειονεκτήματά της θεωρούνται τα
ακόλουθα: α) η πιθανή αδιαφορία των
μαθητών για τα μαθήματα του λυκείου τα
οποία δεν θα περιλαμβάνονται στις μεταλυ-
κειακές εξετάσεις, συνέπεια που δεν ευνοεί
την επιδιωκόμενη αναβάθμιση του λυκείου
β) η συνέχιση και ενδεχόμενη ενίσχυση των
φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων μαθη-
μάτων και γ) η αίσθηση ότι με τον τρόπο
αυτό ανακυκλώνονται παλαιότερα συστή-
ματα εισαγωγικών εξετάσεων που δεν
κρίθηκαν επιτυχή. 
για να μην επαναληφθούν οι συνέπειες που
είχαν στη λειτουργία της εκπαίδευσης
ανάλογα συστήματα του παρελθόντος,
πρέπει οι προτεινόμενες πανελλαδικές
εξετάσεις να συνδυασθούν, αν υιοθετηθεί
τέτοιου είδους πρόταση, με τη λήψη μέτρων
που θα δράσουν ως αποτρεπτικοί μηχανι-
σμοί των συνεπειών αυτών.
Προς την παραπάνω κατεύθυνση θα
μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά
η ακόλουθη εισήγηση, η οποία είχε διατυ-
πωθεί από το γράφοντα το 2000, όταν εξετά-
ζονταν οι βελτιωτικές παρεμβάσεις στη
«μεταρρύθμιση Αρσένη»8. Προτείνουμε να
υπάρξει ένα σύνολο 5-6 εξεταστέων μαθη-
μάτων, που θα μπορούσαν να διαφοροποι-
ούνται ανά κατεύθυνση ή επιστημονικό
πεδίο ή τύπο λυκείου. τα συγκεκριμένα
μαθήματα θα εξετάζονται με κοινά σε εθνικό

επίπεδο θέματα. από τα υπόλοιπα μαθήματα
γενικής παιδείας και κατευθύνσεων θα
κληρώνεται, στο τέλος της γ΄τάξης, ένα, το
οποίο θα εξετάζεται, επίσης, σε εθνικό
επίπεδο. Η κλήρωση θα μπορούσε να
γίνεται από επιτροπή εκπροσώπων των
αρμόδιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και
κοινωνικών φορέων με τρόπο που να
διασφαλίζει τη διαφάνειά της, ώστε να
αποφευχθεί κάθε κριτική ή αμφιβολία ως
προς το αδιάβλητό της. αν εφαρμοσθεί κάτι
τέτοιο, οι μαθητές δεν θα γνωρίζουν έως το
τέλος της γ΄ τάξης ποιο θα είναι το συμπλη-
ρωματικό μάθημα στο οποίο θα εξετασθούν
(θα το μαθαίνουν λίγες βδομάδες πριν από
τις πανελλαδικές εξετάσεις). Έτσι, θα είναι
υποχρεωμένοι να μελετούν εξ ίσου όλα τα
διδασκόμενα στο Λύκειο μαθήματα9. 
Άλλη εναλλακτική λύση- την οποία, επίσης,
είχαμε παλαιότερα εισηγηθεί- είναι να καλύ-
πτονται τα μαθήματα του λυκείου που δεν
θα εξετάζονται στις μεταλυκειακές εξετάσεις
από ένα τεστ γενικών γνώσεων και δεξιο-
τήτων. τα αποτελέσματά του θα συνεκτι-
μώνται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με ή χωρίς κάποιο συντελεστή
βαρύτητας.
Η συνεκτίμηση των επιδόσεων των μαθητών
στο λύκειο, που θα μπορούσε, επίσης, να
συμβάλει στον περιορισμό ορισμένων αρνη-
τικών επιπτώσεων των μεταλυκειακών
εξετάσεων, δημιουργεί άλλα ζητήματα και
προβλήματα στα οποία αναφερόμαστε στην
επόμενη ενότητα. 

3. Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
με βάση το Απολυτήριο ενός αναμορφωμέ-
νου Λυκείου ή/και τις επιδόσεις των μαθη-
τών κατά τη φοίτηση σάυτό
ως προς την ελεύθερη πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση με βάση το απολυτήριο
ενός αναμορφωμένου λυκείου ή/και τις
επιδόσεις των μαθητών και σε άλλες τάξεις
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του10, στην οποία αναφέρονται ορισμένες
από τις προτάσεις που μελετήσαμε (δρετ-
τάκης, 1998, 2009, ΠασΟκ, 2008, 2009,
σ.Π.δ.ε., 2009), σημειώνουμε τα ακόλουθα.
Η ελεύθερη πρόσβαση των αποφοίτων
λυκείου (με βάση το απολυτήριο) σε όποιο
τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης επιθυμούν φαίνεται, μέσα στην ελλη-
νική πραγματικότητα, ουτοπική για αρκετά
ακόμη χρόνια (σ.Π.Π.ε. 2009). Ίσως να
καταστεί εφικτή στο απώτερο μέλλον. Οι
προσφερόμενες θέσεις στις κατευθύνσεις
σπουδών υψηλής ζήτησης (ιατρικής, υπολο-
γιστών, Πολυτεχνείου κτλ.) θα συνεχίσουν
και κατά το προσεχές μέλλον να είναι λιγό-
τερες από τις ζητούμενες, σύμφωνα με τις
υπάρχουσες προοπτικές. τα κεντρικά εκπαι-
δευτικά ιδρύματα θα εξακολουθήσουν
επίσης να προσελκύουν περισσότερους
υποψηφίους από τις θέσεις που θα προσφέ-
ρουν, ενώ στα περιφερειακά ιδρύματα ενδέ-
χεται να συμβεί το αντίθετο.
αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν αναβαθμι-
σθεί το λύκειο, κάτι το οποίο θεωρούμε
απολύτως αναγκαίο, κάποιας μορφής
επιλογή όσων θα εισάγονται στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις υψηλού
κύρους σπουδές, θα είναι απαραίτητη. Άρα
οι προτάσεις για ελεύθερη πρόσβαση
κρίνονται προς το παρόν μη ρεαλιστικές
(καραμάνος, 2009). 
αν, πάντως, αποφασισθεί να γίνεται η
επιλογή των φοιτητών/σπουδαστών στους
τομείς της υπερβάλλουσας ζήτησης με βάση
τις επιδόσεις των μαθητών στο λύκειο - στη
γ΄μόνον τάξη ή και σε προηγούμενες - θα
πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση
της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της
σχολικής βαθμολογίας (χρήση αντικειμε-
νικών τεστ, δημιουργία τράπεζας θεμάτων,
επιμόρφωση εκπαιδευτικών, έλεγχος της
βαθμολογίας, αλλαγή νοοτροπίας κτλ.).
μόνον έτσι μπορεί να αποκτήσει το απολυ-

τήριο του λυκείου αξιοπιστία, για να
«χρησιμοποιηθεί», όπως υποστηρίζουν
ορισμένοι, ως «διαβατήριο» για τα τριτο-
βάθμια ιδρύματα και να αποφευχθούν
φαινόμενα βαθμολογικού πληθωρισμού.
αυτό ισχύει και στην περίπτωση κατά την
οποία η επιλογή γίνεται με βάση τις επιδό-
σεις τους σε επιλεγμένα μαθήματα. Η
αλλαγή αυτή απαιτεί σταθερή πολιτική
βούληση, αποφασιστικότητα, κοινωνική
συναίνεση και μακρό χρόνο προετοιμασίας.
αν επιλεγεί μια τέτοια λύση στο πρόβλημα
που εξετάζεται εδώ, θα πρέπει να αξιοποι-
ηθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από
ανάλογες προσπάθειες του παρελθόντος και
ιδιαίτερα από τις πιο πρόσφατες όπως είναι
η πρόταση για το εθνικό απολυτήριο
(υΠεΠθ, 1995, καζαμίας, 1996, μπαμπι-
νιώτης, 1996, κασσωτάκης, 1996, δημαράς,
1997), η μεταρρύθμιση αρσένη και οι τροπο-
ποιήσεις σ’αυτήν (κασσωτάκης, 2002, 2009). 
σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να
επανεξετασθεί η πρόταση, την οποία είχαμε
υποβάλει κατά το σχεδιασμό της «μεταρ-
ρύθμισης αρσένη», την οποία και επανα-
λαμβάνουμε, τροποποιημένη με βάση την
εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τα μετέ-
πειτα χρόνια και προσαρμοσμένη στις
αλλαγές που επήλθαν στο εκπαιδευτικό
σύστημα κατά το διάστημα που μεσολά-
βησε από τότε μέχρι σήμερα. 
Η πρόταση αυτή έχει ως εξής: 1) για καθεμιά
από τις κατευθύνσεις του γενικού λυκείου
να οριστούν 5-6 μαθήματα (μαθήματα

Π α ν ε Π ι σ τ Η μ ι Ο  κ υ Π Ρ Ο υ  -  ι Ο υ λ ι Ο σ  2 0 0 6

τ Ρ Ο Π Ο ι  ε ι σ α γ ω γ Η σ  σ τ H N  E λ λ Η ν ι κ Η  τ Ρ ι τ Ο β α θ μ ι α  ε κ Π α ι δ ε υ σ Η

Π α ν ε Π ι σ τ Η μ ι Ο  κ υ Π Ρ Ο υ  -  ι Ο υ ν ι Ο σ   2 0 1 0 35

Η ελεύθερη πρόσβαση των αποφοίτων Λυ-
κείου (με βάση το Απολυτήριο) σε όποιο
Τμήμα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης επιθυμούν φαίνεται, μέσα στην ελλη-
νική πραγματικότητα, ουτοπική για αρκετά
ακόμη χρόνια.



πρόσβασης) στα οποία οι μαθητές θα εξετά-
ζονται με περιφερειακές εξετάσεις στη β΄
τάξη και με πανελλαδικές στη Γ΄τάξη11.
ανάλογα μαθήματα μπορούν να οριστούν
και για το επαγγελματικό λύκειο, αν και
θεωρούμε ότι η δημιουργία ενός αναμορφω-
μένου Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου12 στο
οποίο θα μπορούσε να ενσωματωθεί και το
επαγγελματικό λύκειο, θα ήταν προτιμό-
τερη λύση. 2)τα θέματα των εξετάσεων στη
β΄ τάξη εισηγούμαστε να αντλούνται από
τράπεζα θεμάτων, η οποία θα περιέχει
μεγάλο αριθμό σταθμισμένων ερωτημάτων,
προβλημάτων και ασκήσεων. για τη διεξα-
γωγή των σχετικών εξετάσεων θα τηρούνται
αυστηρά συγκεκριμένοι κανόνες ως προς το
βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, το πλήθος
τους, τη διόρθωση και τη βαθμολογία των
γραπτών και άλλες σχετικές λεπτομέρειες,
ώστε να αποφευχθεί η αξιολογική ανομοι-
ομορφία μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Η
παραπάνω τράπεζα, όταν αναπτυχθεί
πλήρως, μπορεί να αξιοποιείται και στις
εξετάσεις της γ΄ τάξης, χωρίς να αποκλείεται
η παραγωγή θεμάτων και από τα μέλη της
κεντρικής επιτροπής εξετάσεων. 3) να
πραγματοποιείται στη γ΄τάξη ένα τεστ
γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων, το οποίο
θα καλύπτει, σε κάποιο βαθμό, την ύλη των
υπόλοιπων μαθημάτων των δύο τελευταίων
τάξεων. ως εναλλακτική λύση, προτείνουμε
την προσθήκη στα παραπάνω μαθήματα
ενός ακόμη, από κάθε τάξη, το οποίο θα
επιλέγεται με κλήρωση στο τέλος κάθε
σχολικού έτους, σύμφωνα με όσα έχουμε
ήδη αναφέρει. 4) κατά την αξιολόγηση των
μαθητών στα παραπάνω μαθήματα πρέπει,
για παιδαγωγικούς λόγους, να συνεκτιμάται
και ο προφορικός βαθμός13, ύστερα από την
προσαρμογή του, αν απαιτείται, στο γραπτό,
με μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση δύο
μονάδων της εικοσάβαθμης βαθμολογικής
κλίμακας. 5) Οι επιδόσεις στα παραπάνω

μαθήματα θα προσμετρώνται στον υπολο-
γισμό του γενικού βαθμού προαγωγής στη
β΄ τάξη και στο γενικό βαθμό του απολυτη-
ρίου. 6) για τη βαθμολογία στα μαθήματα
πρόσβασης που μνημονεύθηκαν, περιλαμ-
βανομένων και αυτών τα οποία θα επιλέ-
γονται με κλήρωση, θα χορηγείται,
παράλληλα με το απολυτήριο, βεβαίωση,
όπως συμβαίνει και σήμερα (2009-10). αν,
αντί της προσθήκης στα εξεταζόμενα μαθή-
ματα ενός τυχαία επιλεγόμενου γνωστικού
αντικειμένου, επιλεγεί η λύση του τεστ
γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων, τότε στη
βεβαίωση θα αναγράφεται και η επίδοση σε
αυτό. 7) δυνατότητα νέας συμμετοχής στις
εξετάσεις των μαθημάτων πρόσβασης θα
υπάρχει μόνον υπό τον όρο ότι η συμμετοχή
θα αφορά όλα τα σχετικά μαθήματα της
αντίστοιχης τάξης. 8) Όλοι οι κάτοχοι
απολυτηρίου θα έχουν δικαίωμα να υποβά-
λουν δήλωση προτίμησης των τμημάτων
στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. 9) Η
κάλυψη των προσφερόμενων σε κάθε τμήμα
θέσεων θα γίνεται με βάση τα μόρια που θα
προκύπτουν: (α) από το γενικό βαθμό του
απολυτηρίου του λυκείου που θα πολλα-
πλασιάζεται με πολύ συντελεστή 1, (β) από
το μέσο όρο των εξεταζόμενων σε περιφε-
ριακό επίπεδο μαθημάτων στη β΄ τάξη, ο
οποίος θα πολλαπλασιάζεται με μικρότερο,
επίσης, συντελεστή (π.χ. 0.5), (γ) από το
μέσο όρο των μαθημάτων πρόσβασης της γ΄
τάξης που θα πολλαπλασιάζεται με πολύ
μεγαλύτερο συντελεστή (π.χ. 5), (δ) από την
επίδοση στο τεστ γενικών γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα πολλαπλασιάζεται με
ανάλογο συντελεστή (π.χ. 1)14 και (ε) από
την επίδοση σε δύο έως τρία από τα πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενα στη γ' τάξη μαθήματα
που θα καθορισθούν σε συνεργασία με τα
ομοειδή τμήματα των τριτοβάθμιων ιδρυ-
μάτων. Η βαρύτητά τους (υπόλοιπο των
σχετικών συντελεστών μέχρι τη συμπλή-
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ρωση των 10 μονάδων) θα προσδιορισθεί
κατά τον ίδιο τρόπο. το άθροισμα των παρα-
πάνω γινομένων είναι δυνατόν να πολλα-
πλασιάζεται με το εκατό. 10) μικρό
ποσοστό θέσεων μπορεί να διατίθεται για
τους αποφοίτους παρελθόντων ετών για
ορισμένη μεταβατική περίοδο. 11) το
απολυτήριο του λυκείου ή εθνικό απολυ-
τήριο θα χορηγείται με βάση τις επιδόσεις
των μαθητών στο σύνολο των διδασκό-
μενων στη γ΄τάξη μαθημάτων στις οποίες
περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν τα
μαθήματα στα οποία θα διενεργούνται
πανελλαδικές εξετάσεις. 
θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό διατη-
ρείται η έμφαση στη γενική παιδεία, αφού το
ενδιαφέρον των μαθητών θα παραμένει
ζωηρό για όλα τα σχολικά μαθήματα και δεν
θα περιορίζεται μόνον σ’ αυτά που θα
λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στα
τριτοβάθμια ιδρύματα. συνεκτιμάται η συνο-
λική προσπάθεια των μαθητών στο λύκειο,
μειώνεται ο ρόλος του παράγοντα τύχη και
γίνεται στη β΄ τάξη προάσκηση των
μαθητών για τις πιο κρίσιμες εξετάσεις στη
γ΄τάξη. Η προάσκηση αυτή μπορεί, εκτός
των άλλων, να τους βοηθήσει και στον
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους
προσανατολισμό. ισχυροποιείται, ακόμη, ο
ρόλος των καθηγητών και ενισχύεται το
κύρος τους. Όλα αυτά αποτελούν πλεονε-
κτήματα της εν λόγω πρότασης.
ως μειονέκτημά της μπορεί να θεωρηθεί το
γεγονός, ότι η λειτουργία του λυκείου δεν
απαλλάσσεται πλήρως από τις επιδράσεις
που μπορεί να έχει σ’ αυτήν το σύστημα
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν
και οι επιδράσεις του θα εξαρτηθούν, τελικά,
από τη φύση, το περιεχόμενο και τον τρόπο
διενέργειας των ενδοσχολικών εξετάσεων.
επιπρόσθετα, η εφαρμογή μιας τέτοιας
λύσης θα απαιτήσει μεγάλο χρόνο προετοι-
μασίας, επειδή προϋποθέτει τη γενικότερη

αναβάθμιση του λυκείου. Η αναβάθμιση
αυτή δεν θα προκύψει μόνο από την αλλαγή
του συστήματος πρόσβασης στα τριτο-
βάθμια ιδρύματα, αλλά και από τη λήψη και
άλλων μέτρων που αφορούν στο περιεχό-
μενο της προσφερόμενης εκπαίδευσης, στον
τρόπο λειτουργίας της, στη βελτίωση της
υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων και
στην αύξηση των εκπαιδευτικών δαπανών.
ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για το
διδακτικό προσωπικό. απαιτείται, ακόμη,
βελτίωση και των προηγούμενων σχολικών
βαθμίδων (του δημοτικού σχολείου και του
γυμνασίου). για όλα αυτά χρειάζεται πολύς
χρόνος, συστηματική προεργασία και
σταθερότητα στην εκπαιδευτική πολιτική,
όρος που απουσιάζει, συνήθως, από τα
εκπαιδευτικά δρώμενα της ελλάδας. 
αν πάντως επιλεγεί από τους πολιτικούς
ιθύνοντες αυτή η κατεύθυνση πρέπει: α) να
βελτιωθεί το υπάρχον σύστημα πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου
να λειτουργήσει για κάποιο διάστημα ως
μεταβατικό στάδιο και β) να αρχίσει τάχιστα
η μελέτη, ο σχεδιασμός και η σταδιακή
εφαρμογή όλων των αναμορφώσεων που
κρίνονται αναγκαίες, για να υπάρξει
ποιοτικά αναβαθμισμένο λύκειο, το απολυ-
τήριο του οποίου θα έχει υψηλό εκπαιδευ-
τικό αντίκρισμα. 

4. Συμπληρωματικές σκέψεις
δεν πρέπει, ακόμη, να μας διαφεύγει ότι το
υπό εξέταση πρόβλημα δεν μπορεί να αντι-
μετωπισθεί στο πλαίσιο μόνον των αλλαγών
που σχετίζονται με την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. είναι ανάγκη να
γίνουν, παράλληλα, τροποποιήσεις και σε
άλλους τομείς και να ληφθούν μέτρα που
υπερβαίνουν το χώρο της εκπαίδευσης.
ενδεικτικά σημειώνουμε μερικά από αυτά: 
α) Πρέπει να ενισχυθεί, να διευρυνθεί και

να αποκτήσει ακόμη πιο ουσιαστικό
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περιεχόμενο η δια βίου και η εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση, έτσι ώστε να μην
αποτελεί η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο
ανέφικτο όνειρο, αν αυτή δεν πραγματο-
ποιηθεί αμέσως μετά την αποφοίτηση
από το λύκειο. Η ύπαρξη ουσιαστικής
δυνατότητας να ακολουθήσει κάποιος
σπουδές, όποτε το θελήσει, εφόσον
διαθέτει τις απαραίτητες τυπικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις, θα αμβλύνει
το άγχος για άμεση εισαγωγή στα Πανε-
πιστήμια,. θα οδηγήσει σε ωριμότερο
επαγγελματικό προσανατολισμό και θα
μειώσει το συνωστισμό των νέων προ
των πυλών των α.ε.ι. Η εμπειρία του
ανοικτού Πανεπιστημίου είναι πολύ
θετική στον τομέα αυτό. Πρέπει, όμως,
να υπάρξουν ανάλογες πρωτοβουλίες
και από τα παραδοσιακά Πανεπιστήμια. 

β) Προς την ίδια κατεύθυνση θα συμβάλει
και η λήψη πρόσθετων μέτρων για την
περαιτέρω διευκόλυνση των εργαζο-
μένων για σπουδές, με στόχο την εξειδί-
κευσή τους, την επανεκπαίδευσή τους ή
την απόκτηση συμπληρωματικών
προσόντων. 

γ) Η συνέχιση των αναδιαρθρώσεων στους
τομείς της δημόσιας διοίκησης, της οργά-
νωσης της αγοράς εργασίας και της οικο-
νομίας θα συντελέσει στην καλύτερη
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει
θετικά και τα ζητήματα πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. το ίδιο ισχύει και
για την αλλαγή των κοινωνικών αντιλή-
ψεων που αφορούν στην αποστολή της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της μονομε-
ρούς, δηλαδή, θεώρησής της ως απλού
μηχανισμού επαγγελματικής αποκατά-
στασης και κοινωνικής καταξίωσης των
νέων. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
δεν είναι μόνο πρόβλημα εκπαιδευτικό.

είναι ταυτόχρονα πρόβλημα με σημαντικές
οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις.

δ) Η ανάπτυξη, ακόμη, εναλλακτικών
δυνατοτήτων απόκτησης ουσιαστικών
επαγγελματικών προσόντων και
εφοδίων κατά τη διάρκεια της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και η διασφάλιση
δυνατοτήτων οριζόντιας κινητικότητας
μεταξύ των ιδρυμάτων των ίδιων εκπαι-
δευτικών βαθμίδων θα βοηθήσουν στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που
σχετίζονται με την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

ε) Οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα
ανώτατα ιδρύματα πρέπει να εντάσ-
σονται στο γενικότερο σχεδιασμό
ανάπτυξης της ελληνικής εκπαίδευσης
και να μην αποτελούν αποσπασματική
και μεμονωμένη ενέργεια, η οποία δεν
συνδέεται οργανικά με την όλη διάρ-
θρωση και συνολική λειτουργία του
εκπαιδευτικού συστήματος. 

στ) Περιττεύει νομίζω να τονισθεί η ανάγκη
ποιοτικής αναβάθμισης των εκπαιδευ-
τικών και η ενίσχυση της κρατικής μέρι-
μνας γι’ αυτούς. με την πάροδο του
χρόνου ενισχύεται μέσα μας η πεποίθηση
ότι το πρόβλημα της παιδείας μας είναι,
πριν απ’ όλα, πρόβλημα εκπαιδευτικών,
στους οποίους η πολιτεία δεν παρέχει ούτε
την κατάλληλη αρχική κατάρτιση ούτε
αποτελεσματική επιμόρφωση ούτε ικανο-
ποιητικές απολαβές ούτε άλλα κίνητρα
(ηθικά ή άλλα) που θα συνέβαλαν στο να
αφοσιωθούν εντονότερα στο διδακτικό
και παιδαγωγικό τους έργο. 

ζ) μαζί μ’αυτά, θεωρούμε απαραίτητο το
συστηματικότερο συντονισμό της
λειτουργίας των σχολείων και την εφαρ-
μογή ενός συστήματος διαμορφωτικής
αξιολόγησης, αποδεκτό- στο βαθμό του
δυνατού- από όλους τους ενδιαφερόμε-
νους. κύρια επιδίωξή του οφείλει να
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Σημειώσεις
[1] Η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό αμβλύνθηκε μετά την άνοδο του ΠασΟκ στην εξουσία, το φθινόπωρο του

2009, αλλά εξακολουθεί να παραμένει στην επικαιρότητα.

[2] Οι βιβλιογραφικές αναφορές καλύπτουν πρόσφατες και παλαιότερες γενικές προτάσεις για το προπαρασκευαστικό
έτος. βλ. ακόμη την αδημοσίευτη εισήγηση με τον τίτλο :  «σκέψεις και προβληματισμοί για ένα άλλο σύστημα πρό-
σβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» που συντάχθηκε το 2004 από επιτροπή της συνόδου Πρυτάνεων και Προ-
έδρων των διοικουσών επιτροπών των ελληνικών α.ε.ι., στην οποία συμμετείχε και ο γράφων.

[3] Πρόκειται για αδημοσίευτη καταγραφή από το Παιδαγωγικό ινστιτούτο (Π.ι.) των προτάσεων που είχαν διατυ-
πωθεί μέχρι το 1994 για την αλλαγή του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη
καταγραφή έγινε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας στο Π.ι.

[4] αξίζει να σημειωθεί ότι και επί υπουργίας του γ. αρσένη έγινε στη σύνοδο Πρυτάνεων, που πραγματοποιήθηκε
στους δελφούς στις αρχές του 1997, συζήτηση για τη δημιουργία προπαρασκευαστικού κύκλου στα α.ε.ι. Οι πα-
ριστάμενοι τότε πρυτάνεις δήλωσαν αδυναμία των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να αναλάβουν τη δια-
δικασία της επιλογής των φοιτητών.

[5] Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις συνεκτίμησης των βαθμών του λυκείου, αν δεν λη-
φθούν μέτρα αποτροπής του (βλ. παρακάτω).

[6] αξίζει να αναφερθεί ότι ο νόμος 2083/92 προέβλεπε τη δημιουργία δύο κύκλων προπτυχιακών σπουδών στα α.ε.ι.
Η διάταξη όμως αυτή ουδέποτε εφαρμόστηκε, λόγω των  αντιδράσεων των φοιτητών, κυρίως, και ορισμένων Πρυ-
τάνεων της εποχής εκείνης και καταργήθηκε αργότερα εξαιτίας των παραπάνω αντιδράσεων. εάν ο προκαταρ-
κτικός κύκλος σπουδών δεν παρουσιασθεί ως διαίρεση της ενιαίας δομής των προπτυχιακών σπουδών, είναι
πιθανόν να μην υπάρξουν οι δυσκολίες αυτές.

[7] Οι ενδοσχολικές εξετάσεις είχαν διττό ρόλο: α) την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών και β) την επιλογή των
υποψηφίων για την ανώτατη εκπαίδευση.

[8] Η αρχική πρόταση αφορούσε ένα σύστημα επιλογής που στηριζόταν σε ενδοσχολικές εξετάσεις (μεταρρύθμιση
αρσένη), αλλά μπορεί να ισχύσει και στην περίπτωση των μεταλυκειακών εξετάσεων.

είναι η υποβοήθηση της επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και η
αυτοαξιολόγηση των σχολικών
μονάδων, με στόχο τη συνεχή ποιοτική
τους βελτίωση (κassotakis, 2004,
κασσωτάκης, 2005). 

η) τέλος, κάθε άλλη βελτίωση των επιμέ-
ρους πτυχών διενέργειας των σχετικών
εξετάσεων που μπορεί να προέλθει από
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε
ζητήματα αξιολόγησης, την εξειδίκευση
των βαθμολογικών κέντρων στη διόρ-
θωση των γραπτών δοκιμίων σε
ορισμένα μαθήματα, την αντικειμενικο-
ποίηση των οδηγιών διόρθωσης, τη
δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων, την
αναμόρφωση της κεντρικής επιτροπής
εξετάσεων και άλλα παρόμοια θεω -
ρείται ευκταία. 

5. Αντί επιλόγου
Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση πρέπει, σύμφωνα με την Παγκόσμια
διακήρυξη της UNESCO (1998), που
αναφέρεται στις προτεραιότητες δράσης
στο επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης,
στις αναγκαίες αλλαγές και στην
ανάπτυξή της, να βασίζεται στην αξία, στις
ικανότητες, στην προσπάθεια, στην
επιμονή και στην αφοσίωση αυτών που
την επιζητούν. με βάση το γνώμονα αυτό
θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις για
την αναμόρφωση των διαδικασιών μετά-
βασης από τη δευτεροβάθμια στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. 
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[9] Έχουμε επίγνωση της δικαιολογημένης παρατήρησης ότι το ενδιαφέρον για ό,τι διδάσκεται στο σχολείο δεν πρέπει
να προκαλείται με την επίκληση των εξετάσεων, αλλά με άλλα πιο δόκιμα, από παιδαγωγική άποψη, μέτρα (συ-
νειδητοποίηση της χρησιμότητας των μαθημάτων, ελκυστικός τρόπος διδασκαλίας τους, πρόκληση άμιλλας κτλ.).
ωστόσο, η στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί στα λύκεια επί πολλές δεκαετίες, εξαιτίας των αρνητικών επιπτώ-
σεων των εισαγωγικών εξετάσεων σ’ αυτά, δεν θα διορθωθεί εύκολα, αν δεν αξιοποιηθεί και η δυναμική των εξε-
τάσεων για ορισμένο, τουλάχιστον, χρονικό διάστημα. Η χρήση, άλλωστε, αυτού του μέσου δεν εμποδίζει την
εφαρμογή και άλλων παιδαγωγικά πιο ορθόδοξων μέτρων.

[10] στο Πλαίσιο του κυβερνητικού Προγράμματος (Οκτώβριος 2009, σ. 55-56) αναφέρεται ότι το εθνικό απολυτήριο
θα χορηγείται «μετά από γενικές και αντικειμενικές εξετάσεις σε επιλεγμένο αριθμό μαθημάτων». δεν διευκρινί-
ζεται όμως, ποια θα είναι τα επιλεγόμενα μαθήματα ούτε πως θα γίνονται οι εξετάσεις στα μη επιλεγμένα μαθήματα
και πώς θα συνεκτιμώνται αυτά για τη χορήγηση του εθνικού απολυτηρίου.

[11] Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα τριτοβάθμια ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να συμ-
μετέχουν, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε ενδοσχολικές εξετάσεις.

[12] βλ. την πρόταση που περιέχεται στο κασσωτάκης, 1998.

[13] με την προφορική εξέταση αξιολογούνται στοιχεία των μαθητών, τα οποία δεν μπορούν να αξιολογηθούν με τις
γραπτές εξετάσεις και, επιπρόσθετα, υλοποιείται έτσι η εφαρμογή της συνεχούς αξιολόγησης η οποία εξασφαλίζει
πιο έγκυρα αποτελέσματα.

[14] αν δεν εφαρμοσθεί το παραπάνω τεστ, θα ενισχυθεί ανάλογα η βαρύτητα άλλων συντελεστών.
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