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σε όλες τις χώρες που έχουν αναπτύξει συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα
κριτήρια εισαγωγής σε αυτήν αποτελούν ένα από τα πιο συζητημένα εκπαιδευτικά
θέματα. Η σχετική προβληματική αναπτύσσεται καταρχήν γύρω από το βασικό ερώτημα
της ελεύθερης ή ελεγχόμενης πρόσβασης στα Πανεπιστήμια και άλλα τριτοβάθμια ιδρύ-
ματα, ενώ στην περίπτωση της ελεγχόμενης πρόσβασης - που είναι και αυτή που μας
ενδιαφέρει εδώ - προβάλλονται ζητήματα όπως η δίκαιη και αδιάβλητη διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων, ο καθορισμός της προς εξέταση ύλης, η μορφή των θεμάτων
και οι τρόποι της αξιολόγησης, η σχέση που πρέπει να έχει η βαθμολογία της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης με την εισαγωγή στην επόμενη βαθμίδα κλπ.

ασφαλώς η απάντηση σε όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τις
εκάστοτε συνθήκες της κοινωνίας: στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ζήτημα
εθνικής στρατηγικής, που συνδέεται με τους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς
λόγους για τους οποίους δίνεται κάθε φορά η δυνατότητα  παρακολούθησης σπουδών
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

στο πλαίσιο της πιο πάνω έρευνας εντάσσεται και η διημερίδα που οργάνωσε το τεχνο-
λογικό Πανεπιστήμιο κύπρου στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2009, με τίτλο Η πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου: προκλήσεις και προοπτικές. στόχος της διημε-
ρίδας ήταν η επιστημονική τεκμηρίωση μίας σειράς προτάσεων σχετικών με την  εισα-
γωγή στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, η αξιολόγηση των προοπτικών που
προκύπτουν από αυτές, και, μέσω αυτών των διεργασιών, η προώθηση του διαλόγου
για τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ελλάδας
και της κύπρου.

στη διάρκεια της διημερίδας, οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανέπτυξαν διάφορες πλευρές
του ζητήματος,  παρουσιάζοντας την ιστορία, την παρούσα κατάσταση και τις
προοπτικές που προκύπτουν από αυτήν. στο παρόν τεύχος του Ενδείκτη παρουσιάζουμε
μερικές από τις αναλύσεις και τις προτάσεις που ακούστηκαν, πιστεύοντας ότι η
προβολή πολλών διαφορετικών απόψεων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην δημι-
ουργία μίας υποδομής κατάλληλης για περαιτέρω συζητήσεις και αποφάσεις.
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Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση



Προσφώνηση
της Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ
Καθηγήτριας Ελπίδας Κεραυνού-Παπαηλίου

κύριε υπουργέ,
κύριε Πρόεδρε της επιτροπής Παιδείας της
βουλής,
κύριοι Πρόεδροι των συνόδων των Πρυτά-
νεων των Πανεπιστημίων της ελλάδας και
της κύπρου,
εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
αγαπητοί συνάδελφοι,
αγαπητοί φοιτητές,
κυρίες και κύριοι,

Η ενίσχυση της
κοινωνίας των
Πολιτών, η δια-
μόρφωση μιας
νέας βάσης στις
σχέσεις του κρά-
τους με τους πο-
λίτες, η ενδυνά-
μωση της εμπι-

στοσύνης των πολιτών απέναντι στους θε-
σμούς και ο εν γένει εκσυγχρονισμός της
κοινωνίας μας, αποτελούν για το τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο κύπρου κορυφαίους κοινω-
νικούς στόχους. το πανεπιστήμιο, ως ο κα-
τεξοχήν χώρος της ελεύθερης διακίνησης
ιδεών, βρίσκεται στην πρωτοπορία της κοινής
προσπάθειας για μια κύπρο που να μπορεί
να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε σύγ-
χρονα κοινωνικά φαινόμενα και νέες προ-
κλήσεις. 

στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η διημερίδα
που αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται
αύριο. Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
στο θέμα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με στόχο την ουσιαστική
συμβολή σε ένα ευρύτερο διάλογο σχετικά
με την απάλειψη των αδυναμιών του
υφιστάμενου συστήματος εισαγωγής στα
δημόσια πανεπιστήμια της κύπρου – και
κατ’ επέκταση των αγκυλώσεων που οι
αδυναμίες αυτές προκαλούν στην ανώτερη
δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαί-
δευση της κύπρου, είναι, πιστεύουμε,
αναγκαία. Πρόκειται για ένα σημαντικό
ζήτημα το οποίο θεωρούμε ότι δεν έτυχε της
νηφάλιας, τεκμηριωμένης και ορθολογικής
συζήτησης που του αρμόζει. με τη συμμε-
τοχή όλων των ενδιαφερομένων, επιδιώ-
κουμε την ανάδειξη των πολλαπλών πτυχών
του θέματος και την ψύχραιμη επιστημονική
τους ανάλυση. 
στην ευρώπη, αλλά και διεθνώς, λειτουρ-
γούν πολλά διαφορετικά συστήματα εισα-
γωγής φοιτητών στα προγράμματα
σπουδών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Η επιτυχής λειτουργία κάποιου από αυτά τα
συστήματα σε μια χώρα δεν συνεπάγεται
αυτόματα επιτυχία και σε άλλη χώρα, διότι
οι προϋποθέσεις στις οποίες εδράζεται η
λειτουργία του μπορεί να είναι διαφορε-
τικές. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν κυρίως
κοινωνική υφή, γι’ αυτό και ένα σύστημα
εισαγωγής στα προπτυχιακά προγράμματα
σπουδών έχει σημαντικές κοινωνικές
προεκτάσεις. δικαιολογημένα επομένως, το
ζήτημα καθίσταται κοινωνικό και όχι μόνο
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Διημερίδα με θέμα:
Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

προκλήσεις και προοπτικές της Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 30 και 31 Οκτωβρίου 2009
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αυστηρά εκπαιδευτικό.
Η κύπρος δεν έχει μεγάλη εμπειρία στα ζητή-
ματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση· η ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερη
εμπειρία και θα θέλαμε, πιστεύω, να αντλή-
σουμε από αυτήν. σχετικά με την κύπρο και
τις δικές μας εμπειρίες, θα επιχειρήσω εδώ μια
σύντομη αναδρομή με σημεία αναφοράς τις
αλλαγές που έγιναν κατά καιρούς στο
σύστημα εισαγωγής: απάλειψη των βάσεων,
μείωση των επιλεγόμενων μαθημάτων σε ένα
(ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε δύο)
ανάμεσα στα τέσσερα μαθήματα για τους
παλαιότερους κύκλους εισδοχής, ενοποίηση
των απολυτηρίων και εισαγωγικών εξετά-
σεων μέσω της θέσπισης των Παγκύπριων
εξετάσεων το 2006 – που αποτελεί και τη
μεγαλύτερη αλλαγή. Η απάλειψη των διπλών
εξετάσεων, που διεξάγονταν σε ασφυκτικά
σύντομο χρόνο, αποτελεί μια θετική εξέλιξη
– αν και έχει ακουστεί και η άποψη ότι οι ίδιες
εξετάσεις δεν μπορούν να εξυπηρετούν δύο
διαφορετικούς σκοπούς, την αξιολόγηση για
απόλυση από το λύκειο και την κατάταξη για
εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Η θέσπιση των
Παγκύπριων εξετάσεων σηματοδότησε
επίσης την κατάργηση του ενιαίου συστή-
ματος εισδοχής σε ιδρύματα της κύπρου και
της ελλάδας για κύπριους υποψήφιους.
μία τελευταία και πολύ πρόσφατη αλλαγή
σε σχέση με την εισδοχή στα δημόσια Πανε-
πιστήμια της κύπρου, είναι η ψήφιση, τον
ιούλιο του 2008, από τη βουλή των αντιπρο-
σώπων, των κανονισμών που διέπουν την
εισαγωγή υπεράριθμων φοιτητών στις
διάφορες ειδικές κατηγορίες – και ως εκ
τούτου η κατάργηση των σχετικών κανόνων
που εφάρμοζαν τα πανεπιστήμια. Η παλαι-
ότερη πρακτική σαφώς παρείχε μεγαλύτερη
ευελιξία την οποία μπορούσαν να αξιο-
ποιούν τα πανεπιστήμια υπέρ των καλώς
νοουμένων συμφερόντων των υποψηφίων. 
εκ μέρους της Οργανωτικής επιτροπής της

διημερίδας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
τους ομιλητές και συμμετέχοντες στη συζή-
τηση της στρογγυλής τράπεζας για την
άμεση ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή
μας για συμμετοχή και ιδιαίτερα τους
ομιλητές που έχουν έλθει από το εξωτερικό.
ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που παρευρί-
σκετε εδώ σήμερα και σας καλωσορίζω στο
τεχνολογικό Πανεπιστήμιο κύπρου.

Χαιρετισμός
του Προέδρου του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου Κύπρου
Καθηγητή Πάνου Ραζή

θα ήθελα να σας
μεταφέρω τους
χαιρετισμούς της
συνόδου Πρυτά-
νεων των κυπρια-
κών Πανεπιστη-
μίων και τη θερμή
τους υποστήριξη
γι’ αυτή την ενδια-

φέρουσα διημερίδα, η οποία είναι αφιερωμένη
στις προκλήσεις και τις προοπτικές που πα-
ρουσιάζει το φλέγον και πάντα επίκαιρο θέμα
της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
τόσο για τη νεολαία αλλά και ολόκληρη την
κοινωνία, ιδιαίτερα στα πλαίσια της επιδίωξης
μιας κοινωνίας της γνώσεως με ενεργούς και
υπεύθυνους πολίτες στον ενιαίο ευρωπαϊκό
χώρο. Η συζήτηση θα είναι σίγουρα και τα πο-
ρίσματα που θα προκύψουν από τη ζύμωση
των διαφόρων συστημάτων πρόσβασης ιδιαί-
τερα χρήσιμα, αναμένονται όμως εναγωνίως
εδώ και πολλά χρόνια. 
Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
τόσο στην κύπρο όσο και στην ελλάδα,
αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο
δύσκολα προβλήματα του εκπαιδευτικού
συστήματος. αποτελεί ουσιαστικά το χρονικό
ορόσημο για την απαρχή ανάπτυξης των φιλο-
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δοξιών ενός νέου ανθρώπου, αλλά συνάμα και
τον «μπαμπούλα» μιας ενδεχόμενης αποτυχίας
και απότομης προσγείωσης του νέου σε ένα
θολό και αβέβαιο μέλλον.
υπάρχει ουσιαστικός λόγος; υπάρχει όντως
παιδαγωγική αξία πίσω από όλα αυτά, ή
διασύνδεση με την αρχή εμπέδωσης της αξιο-
κρατίας, που είμαι σίγουρος ότι όλοι υποστη-
ρίζουμε, ή της επιβράβευσης; και αν ναι, τότε
γιατί καταργήσαμε σε όλα τα προγενέστερα
στάδια της εκπαίδευσης οποιαδήποτε μορφή
υγιούς ανταγωνισμού και σύγκρισης της
επίδοσης των νέων; υπάρχει κανένα μοντέλο
που να λέει ότι οι νέοι θα πρέπει να καταφεύ-
γουν, με ή χωρίς τη θέλησή τους, στην παρα-
παιδεία των φροντιστηρίων και στην
εκμετάλλευση επιτηδείων που θεωρούν ότι η
γνώση μεταμοσχεύεται; Ή ότι οι γονείς θα
πρέπει να θυσιάζουν την ισορροπία μιας αρμο-
νικής οικογενειακής ζωής στην αβέβαιη και
από παιδαγωγικής άποψης αχρείαστη επιδίωξη
μιας λύσης με εφήμερα δεκανίκια; 
αυτά όλα είναι ουσιαστικά ερωτήματα στα
οποία καλούμαστε να απαντήσουμε για να
πείσουμε την κοινωνία που μας παρακολουθεί
με πραγματική αγωνία. μια κοινωνία που
κάποτε, σε ακόμη πιο δύσκολους καιρούς, με
ανάγκη για περισσότερα εργατικά χέρια, υιοθέ-
τησε πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
κατόπιν συστήματος εξετάσεων. κάποτε ο
κόσμος έδινε εισιτήριες εξετάσεις για να μπει
ακόμη και στο γυμνάσιο. Πέρα από μια στοι-
χειώδη προετοιμασία και σύνοψη των
γνώσεων που είχε αποκομίσει προηγουμένως,
μικρό ήταν το όφελος από αυτό το σύστημα
εισδοχής. υπήρχε μόνο κάποια διασφάλιση ότι
ο νέος μαθητής θα μπορούσε να ανταποκριθεί
στην παρακολούθηση των επιπέδων της διδα-
κτικής ύλης του γυμνασίου. 
κάτι ανάλογο θα πρέπει να ισχύει και για το
σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Ένα κατώφλι γνώσεων, αλλά κυρίως
νοοτροπίας, ως εχέγγυο ότι ο εισερχόμενος

φοιτητής θα μπορέσει να προχωρήσει με τις
σπουδές του στο Πανεπιστήμιο. αποτελεί
όμως το κατώφλι αυτό ένα τόσο χρήσιμο,
ασφαλή δείκτη, ώστε η κοινωνία να θυσιάζει
σε αντιστάθμιση τόσα πολλά; Οικονομικούς
πόρους πολύτιμους για την οικογένεια,
άσκηση, παιγνίδι, υγεία και ελεύθερη σκέψη,
μη εγκλωβισμένη σε μηχανιστικές διεργασίες
απομνημόνευσης;
Η διακύμανση του δείκτη αυτού είναι τόσο
μεγάλη και ο χώρος της εκπαιδευτικής διερ-
γασίας τόσο πολυπαραμετρικός, ώστε οποι-
οδήποτε μοντέλο ανταποκρίνεται στην
περιγραφή των δεδομένων και φαίνεται να
δουλεύει καλά. ακριβώς εδώ εντοπίζεται το
πρόβλημα: μήπως τελικά η διαδικασία
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
είναι μια διαδικασία όπου οι καλοί μαθητές
ούτως ή άλλως πετυχαίνουν, και οι πιο
αδύνατοι, αυτοί για τους οποίους ουσιαστικά
φτιάχτηκε το σύστημα πρόσβασης,
υπόκεινται σε μια λίγο πολύ τυχαία διαδι-
κασία; θέτω αυτό το ερώτημα όχι για να
δώσουμε μία βιαστική απάντηση, αλλά
κυρίως για να προβληματίσω. και αν στην
περίπτωση των συμβατικών Πανεπιστημίων
εξετάζουμε κυρίως τις γνώσεις νεαρών
ατόμων που μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, να
μην αποδώσουν καλά στις μελλοντικές
σπουδές τους, πως μπορούμε να εφαρμό-
σουμε το ίδιο σύστημα για ενήλικες εργαζό-
μενους σε ένα μη συμβατικό Πανεπιστήμιο
όπως είναι το ανοικτό Πανεπιστήμιο; ας μην
ξεχνούμε ότι οι υποψήφιοι σε ένα ανοικτό
Πανεπιστήμιο, εξαιρετικά πολυάριθμοι, πέρα
από τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, τίτλους
και πιστοποιητικά, καταθέτουν εμπειρία ζωής
από την άσκηση των καθημερινών τους καθη-
κόντων και την αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων δυναμικά αναπτυσσόμενων
οργανισμών, δημόσιων ή ιδιωτικών. μιλάμε
για την δια βίου μάθηση, την οποία όλοι
επικροτούμε, και για την αύξηση της παραγω-
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γικότητας ζωτικών τομέων της οικονομίας και
της κοινωνίας μας, αλλά και για την αναβάθ-
μιση των επιστημών και τον υγιή εκσυγχρο-
νισμό των κρατών μας στα πλαίσια του
παγκόσμιου γίγνεσθαι.
Όπως γνωρίζετε, στο ανοικτό Πανεπιστήμιο
κύπρου δεν υιοθετήσαμε σύστημα πρόσβασης
που βασίζεται σε ενιαίες ή άλλες εξετάσεις.
μακάρι να μπορούσαμε να δεχόμαστε όλους
τους υποψήφιους που διαθέτουν τα απαραίτητα
τυπικά προσόντα. Προς τα εκεί θα θέλαμε να
προχωρήσουμε· επί του παρόντος είναι ακόμη
δύσκολο, κάποτε όμως θα γίνει. αυτό βέβαια
δεν σημαίνει ότι όποιος τυγχάνει εισδοχής θα
παίρνει και το σχετικό τίτλο σπουδών. χρει-
άζεται σκληρή δουλειά από τους φοιτούντες,
ποιότητα σπουδών, αυστηρή αξιολόγηση και
όλα τα άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια
αναγνωρισμένη εκπαιδευτική διεργασία. 
Ούτε και εφαρμόζουμε στο ανοικτό Πανεπι-
στήμιο κύπρου τυχαία διαδικασία κλήρωσης,
αλλά ένα ορθολογικό σύστημα μοριοδότησης,
αδιάβλητο, με αλγόριθμους επιλεξιμότητας που
διαμορφώνονται εκ των προτέρων. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, κατα-
τάσσονται και οι επικρατέστεροι εισάγονται
στο Πανεπιστήμιο με βάση τις διαθέσιμες
θέσεις. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ανοι-
κτής εκπαίδευσης είναι η εξ υπαρχής στοχο-
θεσία των προσφερόμενων προγραμμάτων, τα
οποία συνάδουν με τις ανάγκες της οικονομίας
και την επιθυμία των πολιτών.
μπορεί κανείς να εισηγηθεί και άλλα συστή-
ματα πρόσβασης, τα οποία να στηρίζονται σε
δείκτες δυνατοτήτων γνωστικής ανάπτυξης,
διάφορα διεθνή πιστοποιητικά, άλλους δείκτες
και προσόντα, αποκομισθείσες γνώσεις, καθώς
και εξετάσεις παρόμοιες με αυτές που διενερ-
γούνται σήμερα. μπορούμε ακόμη να προτεί-
νουμε ένα σύστημα ανοικτής εισδοχής, όπου
όλοι οι υποψήφιοι με κάποιες προϋποθέσεις
τυγχάνουν εισδοχής στη σχολή επιλογής τους·
στη συνέχεια παίρνουν κατά το πρώτο έτος

εισαγωγικά μαθήματα των κλάδων που καλύ-
πτει η σχολή και ανάλογα με την απόδοση, τις
επιθυμίες τους και τη διαθεσιμότητα θέσεων
εντάσσονται στα ανάλογα τμήματα. σε ένα
τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου
τυχαιότητα στην κατανομή των φοιτητών σε
κλάδους, όπως συμβαίνει με τους αλγόριθμους
του υφιστάμενου συστήματος. επιπρόσθετα,
έτσι δίνεται η δυνατότητα και για σπουδές
μονοετούς, διετούς ή τριετούς διάρκειας, σε
τεχνικά επαγγέλματα. 
αν επιλέξουμε όμως κάποιο σύστημα που
απαιτεί αξιολόγηση και δεν επιτρέπει την ελεύ-
θερη πρόσβαση, θα πρέπει αυτό να τηρεί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) να είναι αδιάβλητο και δίκαιο προς τους

αιτητές και να μην κάνει ατομικές διακρί-
σεις, τηρώντας τα τεθέντα κριτήρια επιλε-
ξιμότητας, 

(β) να λαμβάνει υπόψη την προσέγγιση και τη
φιλοσοφία που θέλουμε να προσδώσουμε
στην παιδεία μας, σε όλα τα στάδια της
εκπαίδευσης,

(γ) να επιτρέπει την πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση σε όσο το δυνατόν
περισσότερα άτομα και ομάδες πληθυσμού,

(δ) να συνάδει πλήρως με τη στοχοθεσία των
προγραμμάτων σπουδών. 

αδιαμφισβήτητα, η ποιότητα της παιδείας και
της εκπαίδευσης εντάσσεται σε ένα ενιαίο,
παγκόσμιο σύστημα αξιών, το οποίο δεν
μπορεί να μελετάται αποσπασματικά, ξεχω-
ριστά από χώρα σε χώρα και ανεξαρτήτως
μεθοδολογίας. Περίτρανο παράδειγμα στις
μέρες μας αποτελεί η διεθνής οικονομική
κρίση, η οποία μέσα από μια παγκοσμιοποι-
ημένη οικονομία έφερε πολλές χώρες στα
πρόθυρα άκρατης φτώχειας και οικονομικής
χρεοκοπίας. Όλοι σήμερα, ειδικοί και μη, παρα-
δέχονται ότι το άκρατο κέρδος και η πλεονεξία,
σε συνάρτηση με την ανοικτή φύση του συστή-
ματος, έφεραν την κρίση, από την οποία μόνο
με σωστό προγραμματισμό και στρατηγικές
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επιλογές επένδυσης στην παιδεία, την έρευνα
και την καινοτομία θα μπορέσουμε να ανανή-
ψουμε. το δυστυχές είναι ότι καθυστερήσαμε
σημαντικά, ακόμη και η μικρή κύπρος που
όφειλε να είναι ευέλικτη σε δυναμικές αλλαγές
καθυστέρησε να πάρει δραστικά μέτρα. 
τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους
οργανωτές και ομιλητές της διημερίδας για την
εξαιρετική δουλειά που επιτελούν, ο καθένας
στον τομέα του, και για την ευαισθησία που
επιδεικνύουν για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Η
συμμετοχή όλων εκφράζει την αγωνία μας στο
χώρο της παιδείας και την ετοιμότητα να
δράσουμε ώστε να αντιμετωπιστούν ουσια-
στικά οι προκλήσεις που επισωρεύθηκαν στον
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. ας
ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας για καθαρές
λύσεις στον τομέα της πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Χαιρετισμός
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Παιδείας
κ. Νίκου Τορναρίτη 

Ο διάλογος για
τους τρόπους και
τις διαδικασίες
πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκ-
παίδευση είναι
ζωηρός σήμερα σε
όλα τα κράτη-
μέλη της ευρω-

παϊκής Ένωσης. βασικός σκοπός της συζή-
τησης αυτής είναι η εξεύρεση ενός πιο
δίκαιου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού
τρόπου επιλογής των φοιτητών και κατανομής
τους στις διάφορες σχολές, ούτως ώστε να
ικανοποιούνται οι ανάγκες της κοινωνίας
της γνώσης για ένα ευέλικτο επιστημονικό
δυναμικό, για ποιότητα και αριστεία στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για αύξηση

του αριθμού σπουδαστών. 
Η συζήτηση αυτή στην κύπρο -αλλά και
στην ελλάδα- αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα
λόγω του μεγάλου μόχθου που καταβάλ-
λουν τα παιδιά μας στις τελευταίες τάξεις
του λυκείου για μια θέση στα πανεπιστήμια:
φροντιστήρια, άγχος, χρήμα και κόπος
επιβαρύνουν τους νέους μας και την
προσπάθειά τους να σπουδάσουν. συχνά οι
συνθήκες δυσχεραίνουν την υγεία τους και
επιβαρύνουν την προσπάθεια για
ολόπλευρη μόρφωση, αλλά και τον προϋπο-
λογισμό της οικογένειας με τρόπο δυσβά-
στακτο για μεγάλο αριθμό νοικοκυριών.
επιπρόσθετα, μέσα από το υφιστάμενο
σύστημα εισδοχής στα Πανεπιστήμια, ένα
μεγάλο ποσοστό των νέων μας καταλήγει σε
κλάδους που δεν ταυτίζονται με τις προτε-
ραιότητες και τις επιλογές τους. 
το συμβούλιο της ευρώπης συστήνει σε
κάθε κράτος-μέλος να αναζητήσει την
επίτευξη των πιο κάτω στόχων σχετικά με
την πρόσβαση (συμβούλιο της ευρώπης,
επιτροπή υπουργών, σύσταση-RECOM-
MENDATION No. R (98) 3 για την
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση -
17 μαρτίου 1998): 
α.   Όλοι όσοι είναι ικανοί και επιθυμούν να

συμμετάσχουν στην ανώτατη εκπαί-
δευση θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες
να το πράξουν.

β.   Ο πληθυσμός της ανώτατης εκπαίδευσης
ως σύνολο πρέπει να αντανακλά τον
πολιτισμικό πλούτο που έχει η μεταβαλ-
λόμενη κοινωνία κάθε κράτους-μέλους
και να προκύπτει από την πρόοδο στη
σχολική και προσχολική εκπαίδευση,
συνεχίζοντας ταυτόχρονα να υποδέχεται
φοιτητές από άλλα μέρη της ευρώπης και
του κόσμου. 

γ.   το σύστημα εισδοχής και το μαθησιακό
περιβάλλον στην ανώτατη εκπαίδευση
οφείλουν να παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε
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όλα τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες. 
δ.    Οι προσπάθειες να διατηρηθεί και να

ανεβεί η ποιότητα στην ανώτατη εκπαί-
δευση πρέπει να περιλαμβάνουν το
κριτήριο της αποτελεσματικής πρόσβασης
για όλες τις κοινωνικές ομάδες, καθώς και
το κριτήριο της αριστείας στη διδασκαλία
και την έρευνα. 

μέσα από αυτό το σκηνικό και μέσα από το
διάλογο όλων των ενδιαφερομένων
μπορούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα
αλλά και τις αρχές που θα πρέπει να τηρη-
θούν για να καταλήξουμε σε ένα σύστημα
πρόσβασης που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις
της εκπαίδευσης σε μια δημοκρατική
κοινωνία, ένα σύστημα που:
•     θα επιτρέπει την πρόσβαση σε όσο το

δυνατόν περισσότερους νέους, αλλά και
στους επανερχόμενους στο χώρο των
σπουδών, 

•     θα ενισχύει την ποιότητα της μόρφωσης
που παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο,

•     δεν θα στηρίζεται σε μια και μόνο
εξέταση,

•     θα αναβαθμίζει το σχολείο και τη
σχολική ζωή,

•     θα προσβλέπει στην αριστεία χωρίς να
μεγεθύνει την κοινωνική αδικία,

•     θα υποστηρίζει οικονομικά και μορφω-
τικά όσους έχουν ανάγκη,

•     θα επιτρέπει σε όλους να ικανοποιήσουν
τις φιλοδοξίες τους σε μια κοινωνία
συνεκτική, προνοητική και ποιοτικά
αναβαθμισμένη.

είναι σημαντικό ότι ο διάλογος έχει αρχίσει.
τα κριτήρια είναι δεδομένα και οι αρχές
παραδεκτές από όλους. σήμερα περισσότερο
από ποτέ χρειάζονται θαρραλέες τομές και
αποφάσεις για να επιτύχουμε την αλλαγή
του συστήματος με τρόπο που να πληροί
όλα τα πιο πάνω. Όσοι νοιαζόμαστε για την
παιδεία πρέπει να εργαστούμε συστηματικά,
χωρίς φειδώ κόπων και εργασίας, για να

επιτύχουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας
και την κοινωνία. μια κοινωνία που θα
παρέχει κίνητρα και εφόδια στον καθένα να
σπουδάζει και να εργάζεται, να επιτυγχάνει
τους στόχους του και να συμβάλλει στην
επιτυχία των συλλογικών στόχων της κοινω-
νίας μας.

Χαιρετισμός
του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
Καθηγητή Αντρέα Δημητρίου

είναι με ιδιαίτερη
χαρά που βρίσκο-
μαι σήμερα μαζί
σας για να κηρύ-
ξω την έναρξη
των εργασιών της
διημερίδας που
διοργανώνει το
τεΠακ με θέμα:

«Η Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
της κύπρου: Προκλήσεις και Προοπτικές».
με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να συγχαρώ
θερμά τόσο την Πρόεδρο της διοικούσας
επιτροπής του τεΠακ, καθηγήτρια ελπίδα
κεραυνού, όσο και τους συντελεστές της εκ-
δήλωσης και να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς
εισηγητές για την πολύτιμη συνεισφορά τους.
αναμφίβολα τέτοιες δραστηριότητες είναι
σημαντικές, γιατί συνεισφέρουν ουσιαστικά
στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης στην κύπρο.

φίλες και φίλοι,

για την παρούσα κυβέρνηση η παιδεία
αποτελεί την καλύτερη επένδυση για την
κοινωνική, την οικονομική, την πνευματική
και την πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο
της κοινωνίας. αποτελεί βασικό κοινωνικό
αγαθό, το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται με
την παροχή δωρεάν και υψηλής ποιότητας



εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαι-
δευτικού συστήματος, από το νηπιαγωγείο
μέχρι το πανεπιστήμιο. Όλες οι ενέργειες και
οι προσπάθειές μας, στα πλαίσια της εκπαι-
δευτικής μεταρρύθμισης, έχουν ένα και
μοναδικό στόχο: κανένας νέος να μη μένει
αμόρφωτος. αυτό μπορεί να διασφαλιστεί
μόνο με την παροχή ίσων ευκαιριών σε
όλους τους νέους και ειδικότερα με την
εξίσωση των δυνατοτήτων επιτυχίας τους.
απορρίπτοντας πολιτικές που στοχεύουν
στην προσαρμογή ή, ακόμη χειρότερα, στην
υποταγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της
αγοράς εργασίας παρακολουθούμε και κατα-
γράφουμε με σοβαρό προβληματισμό και
έντονες επιφυλάξεις όλες εκείνες τις τάσεις,
σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, που
δυστυχώς κινούνται προς αυτή την κατεύ-
θυνση, την κατεύθυνση της όλο και μεγαλύ-
τερης εξάρτησης, της τριτοβάθμιας κυρίως
εκπαίδευσης, από την οικονομία της αγοράς.
Ένα γεγονός που αναιρεί την αρχή ότι η
εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό και
δημόσια ευθύνη. Παράλληλα όμως, ως
κυβέρνηση αναγνωρίζουμε και τα θετικά
στοιχεία το ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου
για την εκπαίδευση και προσπαθούμε, μέσα
από την πολιτική μας, να αξιοποιήσουμε τις
δυνατότητες που παρέχει η ένταξή μας στην
ευρωπαϊκή Ένωση για το καλό της
κυπριακής εκπαίδευσης. αναγνωρίζοντας το
ρόλο της παιδείας στην οικονομική
ανάπτυξη και την ευημερία, δίνουμε έμφαση
στη διαμόρφωση ενεργών και κοινωνικά
ευαίσθητων πολιτών, ενισχύοντας τους
δημόσιους φορείς παιδείας και ταυτόχρονα
αφήνοντας χώρο για ανάπτυξη δημιουρ-
γικών πρωτοβουλιών και από τους πολίτες.
από την ημέρα της ανάληψης των καθη-
κόντων μας, ως νέας κυβέρνησης, μέχρι
σήμερα, έχουν προωθηθεί πολλά θέματα
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
τέτοια ζητήματα ήταν η απόφαση για ίδρυση

ιατρικής σχολής από το Πανεπιστήμιο
κύπρου, η αύξηση του αριθμού των νεοεισερ-
χόμενων φοιτητών σε υφιστάμενες σχολές
των δημόσιων πανεπιστημίων, η δημιουργία
νέων προπτυχιακών προγραμμάτων, η κατά-
θεση πρότασης για ίδρυση σχολής καλών
τεχνών και δραματικής σχολής, η έναρξη του
διαλόγου με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για τη
μετεξέλιξή τους σε μη κερδοσκοπικούς οργα-
νισμούς και την υιοθέτηση, εκ μέρους τους,
ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν αποτελε-
σματικότερα την ευθύνη τους έναντι της
δημόσιας αποστολής τους και η έγκριση, για
πρώτη φορά στα χρονικά της κυπριακής
δημοκρατίας, ενός πακέτου στοχευμένων
μέτρων στήριξης των φοιτητών που αντιμε-
τωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα, συνολικού ύψους 12.000.000
ευρώ. στόχος όλων των ενεργειών μας είναι
να αλλάξουμε τις υφιστάμενες συνθήκες
ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση του
εθνικού μας στόχου για μετατροπή της
κύπρου σε ένα ποιοτικό περιφερειακό κέντρο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
σίγουρα ο διάλογος για το σύστημα
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
είναι χρήσιμος. Όπως όλοι γνωρίζετε, από
το 2006, που καθιερώθηκαν οι Παγκύπριες
εξετάσεις, το σύστημα πρόσβασης στα
πανεπιστήμια και τις ανώτερες σχολές στην
κύπρο έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί έναν
αξιόπιστο και αδιάβλητο θεσμό ο οποίος
τυγχάνει μιας σχεδόν καθολικής κοινωνικής
αποδοχής. Οι ενδεχόμενες αδυναμίες, τις
οποίες ως υπουργείο Παιδείας αναγνωρί-
ζουμε, θα επιλυθούν οριστικά, αφενός με την
αύξηση των θέσεων στα υφιστάμενα
προγράμματα και αφετέρου με την αύξηση
των προσφερόμενων προγραμμάτων
σπουδών. και αυτό γιατί όσο οι προσφερό-
μενες θέσεις είναι λιγότερες από τη ζήτηση,
οι αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν θα εκμηδενί-
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σουν τις αδυναμίες και σίγουρα δεν θα
επιλύσουν ουσιαστικά προβλήματα του
εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπως η
παραπαιδεία και η μετατροπή του λυκείου
σε προθάλαμο των πανεπιστημίων.
Οι Παγκύπριες εξετάσεις χρησιμοποιούνται
για κατάταξη των υποψήφιων επειδή οι
διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες από τις
ζητούμενες. Πρέπει, συνεπώς, να αυξήσουμε
τις προσφερόμενες θέσεις. επίσης θα πρέπει,
μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζουμε, να
επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός σχολείου
που θα καλλιεργεί στους μαθητές τις ικανό-

τητες που χρειάζονται ώστε, εάν το επιθυ-
μούν, να έχουν τη δυνατότητα να σπουδά-
σουν. μέσα από την προοδευτική αύξηση
των θέσεων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα θα πρέπει να καταστή-
σουμε την κύπρο μια χώρα αυτοδύναμη σε
προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ώστε,
μέσω της ελεύθερης πρόσβασης, κάθε
κύπριος νέος να μπορεί να σπουδάσει αυτό
που θέλει στον τόπο του.
με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη
της διημερίδας και εύχομαι σε όλους μια
γόνιμη και παραγωγική παρουσία.
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τον τελευταίο
χρόνο, στο πλαί-
σιο της εκπαιδευ-
τικής μεταρρύθ-
μισης και σε
συμφωνία με τις
προτάσεις που
είχε καταθέσει η
επιτροπή ειδι-

κών για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τον
αύγουστο του 2004, γίνεται μια μεγάλη προ-
σπάθεια αναμόρφωσης του περιεχομένου
των αναλυτικών προγραμμάτων της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών
προσεγγίσεων και των μεθόδων διδασκαλίας
και μάθησης. αυτή η προσπάθεια θα οδηγή-
σει αλυσιδωτά στην αναβάθμιση του απο-
λυτηρίου λυκείου, του οποίου η αξία, η αξιο-
πιστία και το κύρος εξαρτώνται από το
περιεχόμενο της μάθησης και των εκπαιδευ-
τικών προσεγγίσεων – συμπεριλαμβανομέ-
νης της αξιολόγησης των μαθητών σε σχέση
με την επίτευξη των μαθησιακών αποτελε-
σμάτων. το απολυτήριο, όπως και κάθε προ-
σόν στο οποίο οδηγεί μια διεργασία μάθη-
σης, καταγράφει βαθμολογικά τα
αποτελέσματα της μάθησης. Ένα βασικό
ερώτημα, από το οποίο κρίνεται η αξία του
απολυτηρίου, είναι αν η καταγραφή των απο-
τελεσμάτων αυτών είναι αξιόπιστη, αν δη-
λαδή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Πέραν αυτού, η αξία ενός τέτοιου προσόντος
είναι συνάρτηση των προσβάσεων που πα-
ρέχει για περαιτέρω εκπαίδευση και/ή στο

χώρο εργασίας.
για να οδηγήσει σε ανασυγκρότηση και
εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της
μάθησης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο – και κατ’
επέκταση στην ουσιαστική αναβάθμιση της
παιδείας στο επίπεδο αυτό, η αναθεώρηση
των αναλυτικών προγραμμάτων πρέπει να
είναι διαμορφωτική και καινοτόμα. με άλλα
λόγια, δεν αρκεί να περιοριστεί στην αναβάθ-
μιση του περιεχομένου των υφιστάμενων
μαθημάτων, αλλά πρέπει να προχωρήσει και
σε δομικές αλλαγές του περιεχομένου,
μειώνοντας τις επιλογές μαθημάτων. ειδικά
για το λύκειο, πρέπει να εισαχθούν καινοτο-
μίες όπως η διαμόρφωση μιας στέρεας
γενικής παιδείας, κοινής για όλους, η εκμά-
θηση ξένων γλωσσών σε ικανοποιητικό
επίπεδο και η απόκτηση ουσιαστικών δεξιο-
τήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών. Παράλ-
ληλα, οι επιλογές πρέπει να περιοριστούν σε
ένα σχετικά μικρό αριθμό θεματικών
ενοτήτων ή δεσμών (θεωρητική, θετική,
τεχνολογική, κτλ), εντός ή μεταξύ των
οποίων μπορεί να υπάρχει σχετική επιλογή ή
επικάλυψη. με τέτοιες δομικές καινοτομίες,
το περιεχόμενο της μάθησης γίνεται πιο
συνεκτικό και το απολυτήριο αποκτά μεγα-
λύτερο κύρος και αξία, αφού αυξάνονται οι
προσβάσεις που παρέχει η ολοκλήρωση της
μάθησης μέσω αυτού. στόχος λοιπόν της
αναθεώρησης των αναλυτικών προγραμ-
μάτων πρέπει να είναι η εξάλειψη του
κατακερματισμού και της έλλειψης συνεκτι-
κότητας που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή,

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε
δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός
του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

της Ελπίδας Κεραυνού-Παπαηλιού
Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου



κυρίως λόγω της ύπαρξης αδικαιολόγητα
μεγάλου αριθμού επιλεγόμενων μαθημάτων,
η διαχείριση των οποίων δημιουργεί σημαν-
τικές πρακτικές δυσκολίες.
Ο εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμ-
μάτων του λυκείου αναμφίβολα θα συμβάλει
ουσιαστικά στην αξία του απολυτηρίου
λυκείου και θα ενισχύσει σημαντικά την αξιο-
πιστία και την αξία του. μεταξύ άλλων, αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με τα εξής μέτρα:
(α) προσμέτρηση και των τριών ετών της

λυκειακής βαθμίδας με σχετικούς συντε-
λεστές βαρύτητας, π.χ. 10%, 20% και
70% αντίστοιχα,

(β) διεξαγωγή εθνικών εξετάσεων και για τα
τρία έτη, οι οποίες να έχουν τη μεγαλύ-
τερη, αν όχι αποκλειστική, βαρύτητα
στον υπολογισμό των τελικών βαθμολο-
γιών· στο τρίτο έτος μπορεί οι εξετάσεις
να διεξάγονται ανά τρίμηνο,

(γ) διεύρυνση της βαθμολογικής κλίμακας,
π.χ. από 20-βαθμη σε 100-βαθμη ή και
μεγαλύτερη.

1. Γλώσσα διδασκαλίας
στην ευρώπη της κοινωνίας της γνώσης, της

οποίας οι πολίτες αποκτούν όλο και μεγαλύ-
τερη κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στο
γραπτό και προφορικό λόγο αποκτά
συνεχώς όλο και μεγαλύτερη σημασία. γι’
αυτό εξάλλου οι ευρωπαίοι πολίτες
καλούνται να δηλώνουν στα ευρω-διαβα-
τήριά τους (Europass) το επίπεδο γνώσης
τους σε διάφορες γλώσσες. σε σχέση με
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, και
πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τα κριτήρια
πρόσβασης και εισαγωγής σε αυτά, είναι
σημαντικό να γίνεται ο διαχωρισμός
ανάμεσα στη γλώσσα ως αντικείμενο
μάθησης και τη γλώσσα ως εργαλείο
μάθησης και επικοινωνίας. για παράδειγμα,
σε ένα πρόγραμμα «γαλλικής γλώσσας και
λογοτεχνίας» η γαλλική γλώσσα είναι το
αντικείμενο μάθησης, ενώ σε ένα πρόγραμμα
«Πληροφορικής» που διδάσκεται στα
γαλλικά, η γαλλική γλώσσα αποτελεί το
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Στην Ευρώπη της κοινωνίας της γνώσης, της
οποίας οι πολίτες αποκτούν όλο και μεγαλύ-
τερη κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στο
γραπτό και προφορικό λόγο αποκτά συνεχώς
όλο και μεγαλύτερη σημασία.
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εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας.
στην κύπρο, η επιτυχία στο μάθημα των
νέων ελληνικών, του οποίου το μεγαλύτερο
μέρος αφορά την ανάλυση λογοτεχνικών
κειμένων, αποτελεί αυτή τη στιγμή κριτήριο
πρόσβασης για όλα τα προπτυχιακά
προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων,
ασχέτως αν η ελληνική γλώσσα (και λογοτε-
χνία) είναι το αντικείμενο ή το εργαλείο
μάθησης. Έστω ότι το περιεχόμενο της
μάθησης σε ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο
διαμορφώνεται όπως προτείνεται πιο πάνω,
οπότε κάθε απόφοιτος λυκείου θα έχει παρα-
κολουθήσει μαθήματα που θα αντιστοιχούν
σε μια κοινή για όλους βάση γνώσης και
δεξιοτήτων και σε μια κατεύθυνση από
περιορισμένο αριθμό θεματικών ενοτήτων/
δεσμών· αυτά θα συνιστούν από κοινού τα
κριτήρια πρόσβασης για δεδομένα πανεπι-
στημιακά προγράμματα. στην περίπτωση
αυτή, η απαιτούμενη επάρκεια γνώσης της
ελληνικής γλώσσας ως εργαλείου μάθησης
θα καλύπτεται από τους μαθησιακούς
στόχους της κοινής βάσης (η οποία
προφανώς θα θέτει και επιπρόσθετους μαθη-
σιακούς στόχους σε σχέση με την ελληνική
γλώσσα), ενώ η απαιτούμενη επάρκεια
γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως αντικεί-
μενου μάθησης (συμπεριλαμβανομένης της
ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων) θα καλύ-
πτεται από τους μαθησιακούς στόχους της
φιλολογικής/θεωρητικής κατεύθυνσης. αυτός
ο διαχωρισμός του ρόλου του μαθήματος
των νέων ελληνικών σε σχέση με την
πρόσβαση σε πανεπιστημιακά προγράμματα,
που ήδη ισχύει στην ελλάδα, είναι ενδεδειγ-
μένος και για την περίπτωση της κύπρου.

2. Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων Πολιτείας
και πανεπιστημίων
Η εισδοχή φοιτητών σε ένα πανεπιστημιακό
πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αναλυθεί σε
δύο διακριτές διαδικασίες (οι οποίες συμπί-

πτουν αν δεν υπάρχει περιορισμός στον
αριθμό των θέσεων φοίτησης όπως
συμβαίνει σε ένα σύστημα ελεύθερης
πρόσβασης), την πρόσβαση και εισαγωγή. Η
πρόσβαση αφορά τα ελάχιστα κριτήρια που
πρέπει κανείς να ικανοποιεί για να
δικαιούται να διεκδικήσει θέση φοίτησης. Η
εισαγωγή αφορά την προσφορά των θέσεων
φοίτησης ανάμεσα στους δικαιούχους και ως
εκ τούτου συνεπάγεται τον προσδιορισμό
κριτηρίων κατάταξης. σε σχέση με το τι
ισχύει επί του παρόντος για την εισδοχή
φοιτητών στα προπτυχιακά προγράμματα
των δημόσιων πανεπιστημίων της κύπρου,
οι πιο πάνω έννοιες εφαρμόζονται ως εξής:
(α) το απολυτήριο λυκείου είναι το γενικό

προσόν πρόσβασης για οποιοδήποτε
πρόγραμμα σπουδών,

(β) τα (ειδικά) κριτήρια πρόσβασης σε ένα
πρόγραμμα σπουδών προσδιορίζονται
από τα περιεχόμενα του επιστημονικού
πεδίου στο οποίο εντάσσεται το
πρόγραμμα αυτό και πρακτικά αντιστοι-
χούν σε έναν αριθμό 4-5 μαθημάτων στα
οποία απαιτείται εξέταση σε εθνικό
επίπεδο· ένα από τα μαθήματα είναι
πάντοτε τα νέα ελληνικά,

(γ) το κριτήριο εισαγωγής (ή κατάταξης) είναι
ο μέσος όρος των (στατιστικά επεξεργα-
σμένων) βαθμολογιών όλων των μαθη-
μάτων στα οποία ο υποψήφιος εξετάσθηκε
σε εθνικό επίπεδο· ο αριθμός αυτός αναφέ-
ρεται ως «βαθμός κατάταξης».

Οι πιο πάνω διαδικασίες εντάσσονται στο
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Για να οδηγήσει σε ανασυγκρότηση και εκ-
συγχρονισμό του περιεχομένου της μάθησης,
η αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμά-
των δεν αρκεί να περιοριστεί στην αναβάθ-
μιση του περιεχομένου των υφιστάμενων
μαθημάτων, αλλά πρέπει να προχωρήσει και
σε δομικές αλλαγές.
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πλαίσιο των Παγκύπριων εξετάσεων που
διεξάγονται μια φορά το χρόνο, στο τέλος
της σχολικής χρονιάς, υπό την εποπτεία του
υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
κυρίαρχο ρόλο στις διαδικασίες αυτές έχει η
Πολιτεία, ενώ ο ρόλος των πανεπιστημίων
περιορίζεται στα ακόλουθα:
(α) διαβούλευση με την Πολιτεία αναφορικά

με τα περιεχόμενα των επιστημονικών
πεδίων,

(β) ένταξη των προπτυχιακών προγραμ-
μάτων σπουδών στα σχετικά επιστημο-
νικά πεδία, και 

(γ) συμμετοχή στις επιτροπές θεματοθετών
για τα εξεταστικά δοκίμια των μαθη-
μάτων που εξετάζονται σε εθνικό
επίπεδο.

Ο ρόλος του απολυτηρίου, και κατ’
επέκταση η μόρφωση και η ευρύτερη παιδεία
που αντιπροσωπεύει, είναι ιδιαίτερα
υποβαθμισμένος, παρόλο που η κατοχή του
είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση θέσης
στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
επί της ουσίας δεν λαμβάνονται υπόψη τα
περιεχόμενά του από τη χώρα που το
χορηγεί, τη στιγμή που άλλες χώρες θέτουν

τα κριτήρια πρόσβασης για τα δικά τους
προγράμματα σε σχέση με το απολυτήριο
στο σύνολό του και/ή με τις βαθμολογίες
επιμέρους μαθημάτων. Η αντίφαση αυτή
δύσκολα δικαιολογείται.
είναι γεγονός ότι οι Παγκύπριες εξετάσεις
(όπως και παλιότερα οι εισαγωγικές εξετά-
σεις) είναι καθολικά αποδεκτές από την
κοινωνία της κύπρου ως αξιόπιστες, αντικει-
μενικές και αξιοκρατικές, σε αντίθεση με το
απολυτήριο που δεν θεωρείται εξίσου αξιό-
πιστο αφού υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοι-
χεία, όπως είναι οι τάσεις βαθμολογικού
πληθωρισμού, που επηρεάζουν δυσμενώς την
αξιοπιστία του. Έχει εξάλλου αποδειχτεί ότι
υπάρχει υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στους
βαθμούς κατάταξης και τις ακαδημαϊκές
επιδόσεις των φοιτητών, ενώ αυτό δεν ισχύει
για τις βαθμολογίες του απολυτηρίου. Παρά
όμως τα θετικά του υφιστάμενου συστή-

Παρά όμως τα θετικά του υφιστάμενου συ-
στήματος, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν
και να ενισχυθούν σε ένα νέο, πιο δίκαιο και
σύγχρονο σύστημα, υπάρχουν και σοβαρές
αδυναμίες. 



ματος, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν και
να ενισχυθούν σε ένα νέο, πιο δίκαιο και
σύγχρονο σύστημα, υπάρχουν και σοβαρές
αδυναμίες. Οι αδυναμίες αυτές, τις οποίες δεν
θα πρέπει να παραβλέπει η κοινωνία, γιατί
δημιουργούν στρεβλώσεις στο εκπαιδευτικό
σύστημα, συνοψίζονται ως εξής:
(α) η ίδια η υποβάθμιση του απολυτηρίου

ως προσόντος που προκύπτει από μια
διεργασία μάθησης,

(β) η υπέρμετρη βαρύτητα που δίνεται στο
περιεχόμενο της τρίτης τάξης του λυκείου,
και μάλιστα σε ένα μόνο ποσοστό του
περιεχομένου αυτού, όπως και η αξιολό-
γηση των μαθημάτων που εξετάζονται για
την εισδοχή στα πανεπιστημιακά
προγράμματα σπουδών βάσει μιας και
μοναδικής εξέτασης για κάθε μάθημα,

(γ) η προσμέτρηση όλων των μαθημάτων στα
οποία εξετάσθηκε ο υποψήφιος σε εθνικό
επίπεδο για την κατάταξή του σε ένα
πρόγραμμα σπουδών, είτε αυτά σχετί-
ζονται είτε όχι με το πρόγραμμα αυτό,

(δ) η απόδοση της ίδιας βαρύτητας στο κάθε
μάθημα που εξετάζεται για σκοπούς
κατάταξης και η οποία μπορεί να
οδηγήσει στο παράδοξο όπου ένας
υποψήφιος που απέτυχε παταγωδώς στο
πιο σχετικό μάθημα να πάρει θέση, ενώ
ένας άλλος που έχει υψηλή βαθμολογία
στο ίδιο μάθημα (αλλά απέτυχε σε
μάθημα που δεν περιλαμβάνεται στο
σχετικό επιστημονικό πεδίο) να μην
πάρει θέση,

(ε) η απαίτηση για ίδια επάρκεια γνώσης στην
ελληνική γλώσσα (και λογοτεχνία), είτε
αυτή αποτελεί το αντικείμενο σπουδών,
είτε απλά το εργαλείο μάθησης,

(στ) το γεγονός ότι ο βαθμός κατάταξης
δεν μεταφέρεται ούτε βελτιώνεται, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορεί
κάποιος να μη πάρει θέση έχοντας μία
διαφορά χιλιοστών της μονάδας του

βαθμού κατάταξης από τον τελευταίο
εισακτέο.

με βάση τα πιο πάνω, μια κρίσιμη διάσταση
που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με
τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εισα-
γωγής στα προπτυχιακά προγράμματα των
δημόσιων πανεπιστημίων της κύπρου είναι
ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα
στην Πολιτεία και τα πανεπιστήμια. από τη
στιγμή που στην αλυσίδα της εκπαίδευσης
ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
τον πρώτο κύκλο της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση,
η Πολιτεία δικαιωματικά έχει σημαίνοντα
λόγο στον καθορισμό των προσόντων και
των κριτηρίων πρόσβασης. επιπρόσθετα,
είναι ευθύνη και υποχρέωση της Πολιτείας
να διασφαλίζει την αξιοπιστία και την εγκυ-
ρότητα των προσόντων αυτών ώστε να
διασφαλίζεται το γενικότερο αίσθημα της
κοινωνικής δικαιοσύνης. είναι όμως
διεθνώς αποδεκτό, ότι αυτή καθ’ αυτή η
επιλογή των φοιτητών είναι αδιάσπαστο
στοιχείο της αυτονομίας των ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων. συνεπώς, τα κριτήρια κατά-
ταξης πρέπει να είναι αρμοδιότητα των
πανεπιστημίων. εννοείται βεβαίως ότι τα
κριτήρια κατάταξης δεν αναιρούν τα
προσόντα και τα κριτήρια πρόσβασης,
αλλά βασίζονται σε αυτά. είναι εξάλλου
υποχρέωση των πανεπιστημίων να διατυ-
πώνουν και να εφαρμόζουν τα κριτήρια
κατάταξης με διαφάνεια και συνέπεια έτσι
ώστε και πάλι να διασφαλίζεται το αίσθημα
κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Στόχος της αναθεώρησης των αναλυτικών
προγραμμάτων πρέπει να είναι η εξάλειψη
του κατακερματισμού και της έλλειψης συ-
νεκτικότητας που παρατηρούνται αυτή
τη στιγμή.



3. Διεθνή κριτήρια πρόσβασης ή κριτήρια
πρόσβασης άλλων χωρών 
κατά τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται μια
έντονη συζήτηση γύρω από το θέμα της
ενδεχόμενης αξιοποίησης από κυπρίους
υποψήφιους (κυρίως από μαθητές ιδιωτικών
σχολείων) των διεθνών κριτηρίων
πρόσβασης ή των κριτηρίων πρόσβασης
άλλων χωρών για εισαγωγή στα προγράμ-
ματα σπουδών των δημόσιων πανεπιστη-
μίων, χωρίς κατ’ ανάγκη να ισχύουν
παράλληλα ειδικά κριτήρια κοινωνικο-οικο-
νομικής φύσης. σημειώνεται ότι τα υπό συζή-
τηση διεθνή/ξένα κριτήρια μπορούν να
ισχύσουν για την πρόσβαση στα πανεπιστη-
μιακά προγράμματα της κύπρου διότι δεν
τεκμηριώνονται ουσιώδεις διαφορές
ανάμεσα σε αυτά και τα υφιστάμενα εθνικά
κριτήρια. στην πραγματικότητα όμως, το
αίτημα δεν είναι η διασφάλιση της
πρόσβασης (αφού αυτή διασφαλίζεται ούτως
ή άλλως), αλλά η παράκαμψη της υφιστά-
μενης ενιαίας διαδικασίας κατάταξης που
γίνεται μέσω των Παγκύπριων εξετάσεων: η
ξεχωριστή κατάταξη ορισμένων ενδιαφερο-
μένων βάσει κριτηρίων τα οποία θα
αντλούνται απευθείας από τα διεθνή/ξένα
πρότυπα, μπορεί να επιτρέψει τη διεκδίκηση
δεδομένου επιπρόσθετου αριθμού θέσεων. Η
διαίρεση των θέσεων σε ομάδες για ξεχω-
ριστή διεκδίκηση και κατάταξη των υποψη-
φίων σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια
πρόσβασης δεν συνιστά δίκαιο και ισότιμο
τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος: είναι
αποδεδειγμένο ότι, σε ένα τέτοιο σύστημα,
ο πρώτος σε σειρά υποψήφιος που δεν πήρε
θέση σε μια ομάδα μπορεί να υπερέχει

ακαδημαϊκά υποψηφίου που έλαβε θέση σε
άλλη ομάδα. επιπλέον, η αδικία ενισχύεται
αν αυτοί που απέτυχαν σε μια ομάδα χρει-
άζεται να περάσουν εκ νέου από κάποια
εξεταστική δοκιμασία για την κατάταξή τους
την επόμενη χρονιά, σε αντίθεση με αυτούς
που απέτυχαν σε άλλη ομάδα.
Όποια λύση και αν δοθεί για το πιο πάνω
ζήτημα θα παρουσιάζει θετικά και αρνητικά
στοιχεία, γιατί το θέμα έχει πολλές διαστά-
σεις. δεν πρόκειται όμως για το μείζον
ζήτημα εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου
συστήματος εισαγωγής και επομένως η
σχετική συζήτηση δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνει το μέτρο της σημασίας του. Η διημε-
ρίδα «συστήματα Πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση: Προκλήσεις και
Προοπτικές», που οργάνωσε το τεχνολο-
γικό Πανεπιστήμιο κύπρου, έχει όντως
αναδείξει τόσο τις διάφορες διαστάσεις του
θέματος (εκπαιδευτική, ποιοτική, κοινωνική,
οικονομική) και τα ζητήματα που προκύ-
πτουν ως προς αυτές (π.χ. σταδιακή εισα-
γωγή των μέτρων βελτίωσης του
συστήματος εισδοχής παράλληλα με την
ποιοτική διεύρυνση της παροχής ανώτατης
εκπαίδευσης στην κύπρο), όσο και το ότι οι
λύσεις σε σχέση με το σύστημα εισδοχής δεν
είναι κατ’ ανάγκη εύκολες ή ότι μπορεί να
υπάρξει η βέλτιστη λύση.
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Eίναι σημαντικό να γίνεται ο διαχωρισμός
ανάμεσα στη γλώσσα ως αντικείμενο μάθη-
σης και τη γλώσσα ως εργαλείο μάθησης και
επικοινωνίας.



Προσωπική θέση
του γράφοντος,
που συνάδει με
όλο το πνεύμα
των προτάσεων
του συμβουλίου
Πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθ-
μιας εκπαί-

δευσης (σΠδε), είναι ότι το κυρίως
ζητούμενο στην ελληνική εκπαίδευση είναι
ένα δημόσιο σχολείο που θα το χαρακτηρίζει
η ποιότητα μόρφωσης των μαθητών του.
Ένα άλλου επιπέδου σχολείο που θα
μορφώνει υπεύθυνους, δημοκρατικούς κι
ευαίσθητους πολίτες με αξίες, αρχές και
κανόνες και που θα εξασφαλίζει για όλους
τους μαθητές επαρκείς γνώσεις, απαραί-
τητες ικανότητες και χρήσιμες δεξιότητες.
αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πρόσβασης
στα αει δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αυτο-
σκοπός, αλλά θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα
γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης της εκπαί-
δευσης σε όλες τις βαθμίδες της, από το
νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. βεβαίως,
απώτερος σκοπός κάθε υγιούς εκπαιδευ-
τικού συστήματος που διαθέτει ποιότητα,
εγκυρότητα και αξιοπιστία είναι να παρέχει
στους αποφοίτους του λυκείου τη δυνατό-
τητα άμεσης πρόσβασης στα αει με
κριτήρια που θα καθορίζουν τα ίδια στο
πλαίσιο της αυτονομίας και της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας τους. ωστόσο, η σημερινή
πραγματικότητα δεν επιτρέπει ακόμη μια
τέτοια διαδικασία και καθιστά αναπόφευκτο
ένα σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή

στα Πανεπιστήμια. 
θεωρώ ότι για μια αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση του θέματος της πρόσβασης στα αει
πρέπει –πέρα οποιωνδήποτε άλλων– να
τεθούν οι εξής τρεις (3) στόχοι:
1.   Η δημιουργία μιας διαδικασίας περισσό-

τερο δίκαιης, αξιόπιστης και ανθρώ-
πινης.

2.   Η σύνδεση της διαδικασίας πρόσβασης
με την παιδευτική αναβάθμιση του
λυκείου και την κατοχύρωση της
μορφωτικής αυτοτέλειάς του, ήτοι με
κατάργηση του σημερινού τύπου
«λυκείου-φροντιστηρίου». 

3.   Η συμμετοχή των αει στη διαδικασία
πρόσβασης στα αει με συγκεκριμένους
τρόπους: συμπροσδιορισμό με τους
παράγοντες της εκπαίδευσης (Παιδαγω-
γικό ινστιτούτο κ.ά.) της διδακτέας και
της εξεταζομένης ύλης, καθορισμό εξετα-
ζομένων μαθημάτων και συντελεστών
βαρύτητας, συμμετοχή στον εθνικό
φορέα εξετάσεων για τα αει κ.ά. 

στο σημείο αυτό όμως πρέπει να αναφερ-
θούν συνοπτικά οι αδυναμίες του ισχύοντος
συστήματος, το οποίο λειτουργεί με την
αντίληψη ενός «λυκείου-φροντιστηρίου»
που αχρηστεύει τη μορφωτική αυτονομία
της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ενώ παράλληλα οδηγεί τους μαθητές στην
εξωσχολική προπαρασκευαστική εκπαί-
δευση μέσω των φροντιστηρίων. είναι, εν
πολλοίς, ένα αναξιόπιστο σύστημα επιλογής
των υποψηφίων, εφόσον δεν επιλέγονται οι
κριτικά σκεπτόμενοι μαθητές. ενώ ομολο-
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γουμένως είναι ένα αδιάβλητο σύστημα,
υποβαθμίζει σημαντικά, σχεδόν μηδενίζει
την αξία της φοίτησης στο λύκειο, αφού η
επίδοση των μαθητών σ’ αυτό επί τρία
ολόκληρα έτη και σε πλήθος γνωστικών
αντικειμένων δεν βαρύνει ουσιαστικά για
την πρόσβαση στα αει. συγχρόνως απαξιώ-
νεται –ή αμφισβητείται ρητά– το έργο του
εκπαιδευτικού στη βαθμίδα αυτή. επιπλέον,
οι μαθητές κρίνονται με μία εξέταση 3 ωρών
κατά μάθημα, χωρίς δυνατότητα να επανα-
λάβουν την εξέταση για βελτίωση της
βαθμολογίας τους ή να διατηρήσουν τους
υψηλούς βαθμούς που επέτυχαν σε
προηγούμενη εξέτασή τους. για να επαναλά-
βουν την εξέταση περιμένουν επί ένα
ολόκληρο έτος. Η τεράστια αυτή απώλεια
χρόνου τους αναγκάζει σε άλλες λύσεις,
όπως είναι οι σπουδές στο εξωτερικό, οι
σπουδές σε ιδιωτικά κολέγια, η εγκατά-
λειψη της προσπάθειας για πανεπιστημιακές
σπουδές κ.λπ. τέλος, οι εξετάσεις εισαγωγής
στα αει έχουν αναχθεί σε «εθνικό γεγονός»
που απασχολεί τα μμε, που συνταράζει
την κοινωνία, που διαλύει οικογένειες, η δε
αποτυχία στις εξετάσεις γίνεται αισθητή ως
«στίγμα» από ευαίσθητους υποψηφίους.
το σύστημα το οποίο προτείνεται οφείλει να
έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
1.   διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων μετά

τη λήψη του απολυτηρίου του λυκείου
(«εθνικό απολυτήριο»). Άρα, κατάρ-
γηση των εισαγωγικών εξετάσεων στην
γ΄ λυκείου.

2.   Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται
από ειδικό μόνιμο εξεταστικό φορέα,
από το «εθνικό κέντρο αξιολόγησης»,
ανεξάρτητο φορέα, στελεχωμένο με
εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην αξιο-
λόγηση σε συνεργασία με αντίστοιχους
πανεπιστημιακούς. το κέντρο αξιολό-
γησης λειτουργεί με τράπεζα θεμάτων,
τα οποία συνεχώς ανανεώνονται.

3.   Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να
προσέρχονται στις εξετάσεις που
διενεργεί το εθνικό κέντρο αξιολό-
γησης 3 φορές τον χρόνο (σεπτέμβριο
– ιανουάριο – ιούνιο). επιτρέπεται η
βελτίωση της βαθμολογίας, με
ανάλογες ρυθμίσεις.

4.   για την εισαγωγή στα αει λαμβάνεται
υπ’ όψιν σε σημαντικό ποσοστό η συνο-
λική επίδοση των μαθητών και στις τρεις
τάξεις του λυκείου. Η επίδοση καθορί-
ζεται από αντικειμενικούς τρόπους αξιο-
λόγησης που ισχύουν στην ευρώπη
(περιφερειακά τεστ ή άλλοι τρόποι), σε
συνδυασμό με την προφορική αξιολό-
γηση και τον φάκελο του μαθητή.
εφόσον η αξιολόγηση της επίδοσης
διαφέρει από την αξιολόγηση στις εισα-

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

Π Ρ Ο τ α σ Η  γ ι α  τ Η  δ ι α δ ι κ α σ ι α  Π Ρ Ο σ β α σ Η σ  σ τ α  α ε ι

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 19

Ένα άλλου επιπέδου σχολείο, που θα μορφώνει
υπεύθυνους, δημοκρατικούς κι ευαίσθητους πο-
λίτες με αξίες, αρχές και κανόνες και που θα
εξασφαλίζει για όλους τους μαθητές επαρκείς
γνώσεις, απαραίτητες ικανότητες και χρήσιμες
δεξιότητες. 



γωγικές εξετάσεις, η διαφορά ρυθμίζεται
με ειδικό αλγόριθμο.

5.   Οι εισαγωγικές εξετάσεις περιλαμβά-
νουν 4 αντικείμενα κατά επιστημονική
ειδικότητα, με δυνατότητα επιλογής και
συνδυασμό περισσοτέρων αντικειμένων
για την εισαγωγή σε παρεμφερείς σχολές.

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

7.   στον προσδιορισμό της ύλης καθώς και
στα στελέχη του εθνικού κέντρου αξιο-
λόγησης συμμετέχουν τα αντίστοιχα
τμήματα των αει. τα τμήματα των αει
καθορίζουν επίσης το ύψος της βαθμο-
λογίας για την εισαγωγή φοιτητών στο
οικείο αει. 

Η προτεινόμενη διαδικασία παρουσιάζει
πολλά πλεονεκτήματα, με πρώτο την
απελευθέρωση του λυκείου ως αυτόνομης
μορφωτικής βαθμίδας, εφόσον μάλιστα
αναδιαρθρωθεί το λύκειο με κατάργηση
των ειδικεύσεων (των γνωστικών πεδίων)
και με καθιέρωση υποχρεωτικών μαθη-
μάτων και ελεύθερων επιλογών. αυτό
σημαίνει παράλληλα αναβάθμιση του ρόλου
του λυκείου και το έργου των διδασκόντων,
εφόσον η επίδοση στις τρεις τάξεις του
λυκείου (από κοινού με τα περιφερειακά
τεστ) θα αποκτήσει βαρύτητα για την
πρόσβαση στα αει σε συνδυασμό με τις
εισαγωγικές εξετάσεις από εθνικό κέντρο
αξιολόγησης. στο πλαίσιο αυτό, θα δημι-
ουργηθούν και οι απαραίτητες ασφαλι-
στικές δικλίδες για αντικειμενική
αξιολόγηση της επίδοσης στο λύκειο.
Πρόκειται για ένα δικαιότερο και ουσιαστι-
κότερο σύστημα, το οποίο (με την αλλαγή
της λειτουργίας του λυκείου) αφενός δεν
στηρίζεται στην απομνημόνευση αλλά στην
αξιολόγηση γνώσεων και κριτικής ικανό-
τητας και αφετέρου είναι αδιάβλητο, αφού

1.   ανατίθεται σε ειδικό εθνικό φορέα
(εθνικό κέντρο αξιολόγησης) και
2.   παρέχει έναν αντικειμενικό τρόπο
εξέτασης μέσω ανανεούμενης τράπεζας
θεμάτων και συστήματος πολλαπλών
επιλογών.
με το σύστημα αυτό δίνονται περισσότερες
ευκαιρίες στους υποψηφίους και παρέχονται
διευκολύνσεις όπως το δικαίωμα διατήρησης
υψηλής βαθμολογίας σε επόμενη εξέταση.
Έτσι, η διαδικασία πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση καθίσταται ατομική
υπόθεση κάθε υποψηφίου και παύει να
αποτελεί «εθνικό ζήτημα».
Η προτεινόμενη αλλαγή στη διαδικασία
πρόσβασης στα αει συνδέεται με ουσια-
στικές αλλαγές που προτείνονται για
ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα (νέα
αναλυτικά προγράμματα, δραστική
μείωση της ύλης, ομαδοποίηση διδασκο-
μένων μαθημάτων, αλλαγή της μεθόδου
διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική), χρήση
πολλαπλού βιβλίου με αξιοποίηση βιβλιο-
θηκών και διαδικτύου κ.ά.) και, βεβαίως,
με παράλληλη αλλαγή του περιεχομένου
και της μορφής του εξεταστικού συστή-
ματος, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και στις
εισαγωγικές για τα αει. αυτό θα μειώσει
ή και θα ελαχιστοποιήσει την ανάγκη
προσφυγής σε ιδιωτικά φροντιστήρια,
εφόσον μάλιστα συνδυαστεί και μ’ ένα
οργανωμένο σύστημα υποστήριξης των
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες καθώς
και με μια γενικότερη προσπάθεια αντιμε-
τώπισης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων
που είναι κοινωνικά και εκπαιδευτικά
απαραίτητη.
      τέλος, οποιαδήποτε επέμβαση για την
καθιέρωση μιας διαδικασίας πρόσβασης
πρέπει να δοκιμαστεί πιλοτικά προτού γενι-
κευθεί, ώστε ν’ αντιμετωπιστούν εγκαίρως
τυχόν αδυναμίες και ελλείψεις στην εφαρ-
μογή της διαδικασίας.
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Πρόσβαση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της
Κύπρου 

του Ανδρέα Χαραλάμπους
Αντιπροέδρου Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

από την τελευ-
ταία δεκαετία του
20ου αιώνα μέχρι
σήμερα, η ιδιωτι-
κή τριτοβάθμια
εκπαίδευση πα-
ρουσιάζει εντυ-
πωσιακή άνοδο,
με 30% των φοι-

τητών παγκοσμίως να είναι εγγεγραμμένοι
σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολέγια. σε
ορισμένες χώρες, όπως στη νότια κορέα
και στην ιαπωνία, το 80% των κολεγίων και
πανεπιστημίων είναι ιδιωτικά, ενώ στη βρα-
ζιλία και στο μεξικό, το 50% των σπουδαστών
φοιτούν σε ιδιωτικά ιδρύματα (UNESCO
Trends in Global Higher Education Report,
ιούλιος 2009). στην κύπρο, τα ιδιωτικά πα-
νεπιστήμια λειτουργούν συμπληρωματικά
προς τα δημόσια, προσφέροντας πρόσβαση
σε ένα μεγάλο και διαφοροποιημένο φοιτη-
τικό σώμα. το 70% των κυπρίων αποφοίτων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζει με
σπουδές σε τριτοβάθμια ιδρύματα, ενώ το
55% καταφεύγει στο εξωτερικό για σπουδές,
κυρίως στην ελλάδα και στο Ηνωμένο βα-
σίλειο. αυτό το μεγάλο ποσοστό φοιτητικής
μετανάστευσης αποτελεί σημείο προβλημα-
τισμού για την κυπριακή ακαδημαϊκή κοι-
νότητα, εφόσον η συγκράτηση των φοιτητών
στην κύπρο θα βοηθούσε ουσιαστικά στην
ανάπτυξη των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυ-
μάτων της, με οφέλη για όλους τους τομείς
τις επιστημονικής, κοινωνικής και οικονομικής
δραστηριότητας. 
Η εξέλιξη και η ανάπτυξη της ανώτατης

εκπαίδευσης στην κύπρο παρουσιάζει
ορισμένες ιδιαιτερότητες που είναι συνυφα-
σμένες με τις εθνικο-πολιτικές και κοινω-
νικο-οικονομικές αλλαγές που ακολούθησαν
την ανεξαρτησία. εκτός τη δημιουργία
μικρών εξειδικευμένων επαγγελματικών
κολλεγίων, όπως το διδασκαλικό, το δασικό,
το νοσηλευτικό και το τεχνικό, η νεοσύ-
στατη δημοκρατία δεν επένδυσε στην
ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης. Έτσι,
οι δύο κύριες εθνικές κοινότητες της χώρας
παρέμειναν προσκολλημένες στις «μητέρες
πατρίδες», δηλαδή την ελλάδα και την
τουρκία για την παροχή πανεπιστημιακής
παιδείας, ενώ οι ανώτερες κοινωνικο-οικο-
νομικές τάξεις και των δύο κοινοτήτων συνέ-
χισαν την παράδοση για σπουδές στο
Ηνωμένο βασίλειο. μετά την τουρκική
εισβολή το 1974 και την καταστροφή που
προκλήθηκε, δημιουργήθηκε η ανάγκη για
ανώτερη εκπαίδευση σε τριτοβάθμιο επίπεδο
εντός κύπρου, λόγω του ότι οι περισσότεροι
κύπριοι δεν είχαν την οικονομική δυνατό-
τητα να σπουδάσουν στο εξωτερικό. 
Παράλληλα, υπήρχε πίεση από τους εργο-
δότες για τοπική κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναμικού ώστε να υπάρχει ανταπόκριση
στις ανάγκες της αναδυόμενης κυπριακής
οικονομίας. Έτσι, το 1961 ιδρύθηκε το
πρώτο ιδιωτικό κολέγιο και ακολούθησαν
και άλλα, τα οποία ιδρύθηκαν την περίοδο
αυτή για να προσφέρουν κυρίως ακαδη-
μαϊκές σπουδές διετούς διάρκειας. ταυτό-
χρονα, η καταστροφή που έφερε η τουρκική
εισβολή υποχρέωσε τους κύπριους να βασι-
στούν στις δικές τους δυνάμεις και να



προσφέρουν περισσότερη υποστήριξη στο
θεσμό της δημοκρατίας, δημιουργώντας
έτσι τη δυναμική για την ανάπτυξη
διαλόγου με στόχο την ίδρυση και
λειτουργία δημοσίων πανεπιστημίων. ενώ
λοιπόν πριν από το 1974 η πρόταση για
ίδρυση πανεπιστημίων στην κύπρο αντιμε-
τωπιζόταν με καχυποψία ως προσπάθεια
αποκοπής από το εθνικό κέντρο (την
ελλάδα), οι κοινωνικές, πολιτικές και οικο-
νομικές αλλαγές που ακολούθησαν την
τουρκική εισβολή, δημιούργησαν την
ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας δημόσιων
πανεπιστημίων συνυφασμένων με τη δημι-
ουργία και ενδυνάμωση της κρατικής
υπόστασης.
μετά την ίδρυση του πρώτου δημόσιου
πανεπιστημίου (1989), τα ιδιωτικά κολέγια
συνέχισαν να αναπτύσσουν κλάδους
σπουδών σε συνεργασία με αγγλικά και
αμερικάνικα πανεπιστήμια και επαγγελμα-
τικά σώματα. με πολλές δυσκολίες και με
σχεδόν εχθρική αντιμετώπιση από το
κράτος, τα ιδιωτικά κολέγια συνέχισαν να
προσφέρουν στους νέους της κύπρου την
ευκαιρία να σπουδάσουν στον τόπο τους,
ενώ ταυτόχρονα κατάρτιζαν στελέχη για
στήριξη των αναγκών της κυπριακής οικο-
νομίας. από τη μία η ανάγκη να μπει μία
τάξη στο διογκούμενο τομέα παροχής της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από την άλλη
η ίδρυση και η λειτουργία πανεπιστημίων
στα κατεχόμενα εδάφη, ανάγκασε το κράτος
να αναθεωρήσει τη στάση του έναντι των
ιδιωτικών κολεγίων. Έτσι, δημιούργησε ένα
νόμο-πλαίσιο για τη λειτουργία τους, καθώς
και για την αναγνώριση και πιστοποίηση

των τίτλων σπουδών τους. 
Ο χάρτης ένταξης της κυπριακής δημοκρα-
τίας στην ευρωπαϊκή Ένωση και η επένδυση
του κράτους στην έρευνα, βοήθησαν τα
ιδιωτικά κολέγια να προσελκύσουν καλούς
πανεπιστημιακούς καθηγητές, αλλά και να
επενδύσουν στην έρευνα, εφόσον το ερευ-
νητικό έργο αποτέλεσε από την πρώτη
στιγμή μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης
και πιστοποίησης του κάθε κλάδου
σπουδών. το έτος της ένταξης της κύπρου
στην ευρωπαϊκή Ένωση, από τους 20.353
σπουδαστές που φοιτούσαν στην κύπρο
(ακαδημαϊκό έτος 2004-05), οι 13.883
φοιτούσαν σε ιδιωτικά κολέγια (ο αριθμός
συμπεριλαμβάνει 4.585 αλλοδαπούς
φοιτητές) και οι 6.470 σε δημόσια τριτο-
βάθμια ιδρύματα (δααε, υΠΠ). με τη
θέσπιση του νόμου-πλαίσιου για την ίδρυση
και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων το
2005, τα τρία πιο μεγάλα και αξιόλογα ιδιω-
τικά κολέγια πέρασαν από μία ενδελεχή
διαδικασία ιδρυματικής αξιολόγησης και το
σεπτέμβριο του 2007 μετεξελίχθηκαν σε
ιδιωτικά πανεπιστήμια. 
στην κύπρο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση
της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση για ένα ευρύ και διαφοροποιημένο
φοιτητικό σώμα, συμπεριλαμβάνοντας σε
αυτό γυναίκες με οικογένεια και σπουδαστές
πρώτης γενιάς από τα χαμηλότερα κοινωνι-
κοοικονομικά στρώματα της κυπριακής
κοινωνίας. 
στο Πανεπιστήμιο λευκωσίας για παρά-
δειγμα, το 56% του φοιτητικού σώματος
αποτελείται από γυναίκες και το 20% από
εργαζόμενους ενήλικες που παρακολουθούν
βραδινά μαθήματα. ιδιαίτερα σημαντικό
είναι το γεγονός ότι το 52% των φοιτητών
παίρνει κάποια οικονομική ενίσχυση από το
Πανεπιστήμιο υπό μορφή έκπτωσης στα
δίδακτρα ή/και εργοδότησης στο Πανεπι-
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Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν συμβάλει
ουσιαστικά στη βελτίωση της πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.



στήμιο, ώστε να γίνει οικονομικά εφικτή η
φοίτηση. επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο
παρέχει αυξημένη οικονομική βοήθεια και σε
τουρκοκύπριους φοιτητές, σε νόμιμους
μετανάστες και ομογενείς, καθώς και σε
αιτητές πολιτικού ασύλου, συνεισφέροντας
περισσότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
και ταυτόχρονα συμβάλλοντας στην κοινω-
νική συνοχή. επίσης, έχουν γίνει ειδικές
διευθετήσεις για φοιτητές με προβλήματα
κινητικότητας, όρασης και ακοής καθώς και
για σπουδαστές με μαθησιακές δυσκολίες. 
επικρατεί σε πολλές περιπτώσεις η λανθα-
σμένη αντίληψη ότι στα ιδιωτικά πανεπι-
στήμια φοιτούν μόνο όσοι απέτυχαν να
εξασφαλίσουν θέση στα δημόσια. Η αλήθεια
είναι ότι πολλοί φοιτητές επιλέγουν τα ιδιω-
τικά πανεπιστήμια διότι πιστεύουν ότι μετά
την αποφοίτησή τους θα μπορέσουν να
εξασφαλίσουν ευκολότερα καλύτερες θέσεις
εργασίας ή πρόσβασης στα μεταπτυχιακά
προγράμματα των πανεπιστημίων της
αγγλίας και της αμερικής. ανάμεσα στους
κύπριους φοιτητές που έγιναν δεκτοί το

σεπτέμβριο του 2009 στο Πανεπιστήμιο
λευκωσίας, το 37% είχε βαθμό απολυτηρίου
μεταξύ 17-20/20, το 37% μεταξύ 15-16.99/20
και το 21% μεταξύ 13-14.99/20. εντούτοις,
είναι γεγονός ότι οι κύπριοι φοιτητές (είτε
δημοσίων είτε ιδιωτικών πανεπιστημίων)
εισέρχονται στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
ελλιπώς προετοιμασμένοι για ανεξάρτητη και
κριτική σκέψη, ενώ στερούνται δεξιοτήτων
φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
καθώς διεξαγωγής ερευνητικών εργασιών. 
το βασικό κριτήριο πρόσβασης στα προπτυ-
χιακά προγράμματα των ιδιωτικών πανεπι-
στημίων είναι ο βαθμός απολυτηρίου του
λυκείου. το σύστημα πρόσβασης μπορεί να
χαρακτηριστεί ως μεικτό, καθώς για τους
πλείστους κλάδους σπουδών τα κριτήρια
πρόσβασης είναι αρκετά ελαστικά, ενώ για
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Πριν από το 1974 η πρόταση για ίδρυση πανε-
πιστημίων στην Κύπρο αντιμετωπιζόταν με
καχυποψία ως προσπάθεια αποκοπής από το
εθνικό κέντρο.
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ορισμένους κλάδους (π.χ. επιστήμες αγωγής,
αρχιτεκτονική, νομική, επιστήμες υγείας)
υπάρχει ένα επιλεκτικό σύστημα εισδοχής
βασισμένο στη βαθμολογία του απολυτη-
ρίου, στη συνέντευξη, στη δημιουργία
πορτφόλιο κλπ. για τους κλάδους της διοί-
κησης επιχειρήσεων, των ανθρωπιστικών
σπουδών και των κοινωνικών επιστημών
υπάρχει ένα αρκετά ανοιχτό σύστημα
πρόσβασης. Ο χαμηλότερος βαθμός απολυ-
τηρίου για κανονική εισδοχή στα προγράμ-
ματα αυτά κυμαίνεται από 15-16/20, ενώ σε
ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτή η
αίτηση υποψηφίων με χαμηλότερη βαθμο-
λογία υπό όρους όπως η παρακολούθηση
ενός αριθμού θεμάτων και η επιτήρηση για
ένα ακαδημαϊκό έτος. Η πρόσβαση στα
μεταπτυχιακά προγράμματα βασίζεται στο
βαθμό του πτυχίου, στη συνέντευξη και σε
διεθνείς εξετάσεις (π.χ. GMAT). 
βάσει δικών μου στοιχείων και αναλύσεων,
πιστεύω ότι από το βαθμό απολυτηρίου του
λυκείου μπορεί να προβλεφθεί η απόδοση
του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο λευκωσίας:
από τους εισαχθέντες προπτυχιακούς
φοιτητές του 2006 οι οποίοι είχαν βαθμό
απολυτήριου κάτω του 15, το 27.9% σταμά-
τησε τη φοίτηση μέχρι το τέλος του πρώτου
ακαδημαϊκού έτους. από τους αποχωρή-
σαντες, το 78% είχε βαθμό επίδοσης στο
πανεπιστήμιο κάτω από τη βάση. 
συμπεραίνω ότι είναι ευθύνη των πανεπι-
στημίων να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση
συνδέεται με όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες
και βοηθήματα, ώστε οι περισσότεροι

φοιτητές να μπορούν να προαχθούν από το
ένα έτος στο άλλο και να αποφοιτήσουν.
αυτό φυσικά πρέπει να γίνεται χωρίς εκπτώ-
σεις στην ακαδημαϊκή ποιότητα. για το λόγο
αυτό στο Πανεπιστήμιο λευκωσίας έχουμε
εισαγάγει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες
επαγγελματικού προσανατολισμού και το
ειδικό μάθημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο,
σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη των
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. το Πανεπιστήμιο
παρέχει επίσης και δωρεάν κατ΄ ιδίαν φρον-
τιστήρια και παρακολούθηση της ακαδη-
μαϊκής προόδου των φοιτητών, ιδιαίτερα για
τους εισακτέους με ειδικά κριτήρια. 
Η διαδικασία της αναγνώρισης, καθώς και
της ιδρυματικής και προγραμματικής αξιο-
λόγησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων έχει
συμβάλει στην αύξηση του κόστους
λειτουργίας τους, διότι από τη μία έχει
αυξηθεί η επένδυση στην έρευνα, στις
υποδομές και στο πρωτοβάθμιο ακαδημαϊκό
προσωπικό, ενώ από την άλλη έχουν μπει
περιορισμοί στον αριθμό των φοιτητών που
μπορούν να γίνουν δεκτοί σε ορισμένα
προγράμματα. ως αποτέλεσμα, τα δίδακτρα
για το ακαδημαικό έτος έχουν αυξηθεί,
φτάνοντας τα 8.500 ευρώ το χρόνο. Η
αύξηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις,
λόγω του ότι οι φοιτητές των ιδιωτικών
πανεπιστημίων προέρχονται κυρίως από τα
ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της
κυπριακής κοινωνίας. ταυτόχρονα, η φοιτη-
τική χορηγία του κράτους έχει μείνει
σταθερή από τη δεκαετία του 1990, κυμαι-
νόμενη ανάμεσα σε 2.500-3.400 ευρώ
ετησίως, (δίνεται σε όλους τους φοιτητές,
ανεξαρτήτως εάν σπουδάζουν στην κύπρο ή
στο εξωτερικό). Παράλληλα, τα δημογρα-
φικά στοιχεία της κύπρου, η αύξηση των
θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια και οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθιστούν
δύσκολη την προσέλκυση αλλοδαπών
φοιτητών, αποτελούν σημαντικές προκλή-

Η διαδικασία της αναγνώρισης, καθώς και
της ιδρυματικής και προγραμματικής αξιολό-
γησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων έχει
συμβάλει στην αύξηση του κόστους λειτουρ-
γίας τους. Ως αποτέλεσμα, τα δίδακτρα για
το ακαδημαικό έτος έχουν αυξηθεί



σεις για την ανάπτυξη των ιδιωτικών πανε-
πιστημίων.
τα ιδιωτικά και τα δημόσια πανεπιστήμια
της κύπρου πρέπει να υποστηριχθούν από
το κράτος, μέσω μίας στοχευμένης
ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης,
που θα επιφέρει αναβάθμιση στον τομέα
της έρευνας και της καινοτομίας. Προς το
παρόν, η κύπρος είναι στην τελευταία
θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης για
έρευνα και καινοτομία. Η έλλειψη πλου-
τoπαραγωγικών πόρων και η φθίνουσα
πορεία των μέχρι σήμερα προσοδοφόρων
δραστηριοτήτων (π.χ. τουρισμός), καθι-
στούν ακόμη πιο αναγκαία τη στροφή της
κύπρου προς την ανάπτυξη της γνώσης
και της καινοτομίας. τα ιδιωτικά κα
δημόσια πανεπιστήμια μπορούν έτσι να
καταστούν σημαντικοί εταίροι στην οικο-
νομική δραστηριότητα που απορρέει από
την ανάπτυξη της καινοτομίας. 

επιπρόσθετα, για την ενδυνάμωση των ιδιω-
τικών και δημόσιων πανεπιστήμιων, το κράτος
θα πρέπει, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα και
κίνητρα, να ανατρέψει τη ροή των κυπρίων
φοιτητών προς το εξωτερικό και ταυτόχρονα
να παράσχει κίνητρα και διευκολύνσεις με
σκοπό την προσέλκυση φοιτητών από το
εξωτερικό, ειδικά στο μεταπτυχιακό επίπεδο,
συμβάλλοντας έτσι στην ερευνητική δραστη-
ριότητα και καινοτομία. τα μέτρα αυτά θα
πρέπει να είναι μέρος των κινήτρων για
εθελοντική μετεξέλιξη των ιδιωτικών πανεπι-
στημίων σε μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα.
εν κατακλείδι, ο κάθε κύπριος πολίτης που
πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής θα
πρέπει να έχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ανεξαρτήτως οικονομικής
κατάστασης, ηλικίας κ.λ.π. τα ιδιωτικά πανε-
πιστήμια υπήρξαν πρωτοπόροι στην
ανάπτυξη της κυπριακής τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ενώ συμβάλλουν σημαντικά
στη διεύρυνση της πρόσβασης και εργά-
ζονται συμπληρωματικά προς τα δημόσια.
με στρατηγική και στοχευμένη πολιτική
από το κράτος, καθώς και με μέτρα οικονο-
μικής στήριξης ολοένα και περισσότεροι
κύπριοι φοιτητές θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Το έτος της ένταξης της Κύπρου στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, από τους 20.353 σπουδαστές
που φοιτούσαν στην Κύπρο (ακαδημαϊκό
έτος 2004-05), οι 13.883 φοιτούσαν σε ιδιω-
τικά κολέγια.



Οι συχνές αλλα-
γές του συστήμα-
τος πρόσβασης
των αποφοίτων
λυκείου στα ελ-
ληνικά τριτοβάθ-
μια εκπαιδευτικά
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

* Η παρούσα εισήγηση αποτελεί αναμόρφωση και συμπλήρωση αντίστοιχης ενότητας του 14ου Κεφαλαίου του
Κασσωτάκης, Μ. & Παπαγγελή-Βουλιουρή, Δ. (2009) : «Η πρόσβαση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση».
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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, παράλ-
ληλα, τροποποιήσεις και σε άλλους τομείς
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 εκ-
παιδευτικών, 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

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 6ε ν δ ε ι κ τ Η σ34

Η  Π Ρ Ο σ β α σ Η  σ τ Η ν  τ Ρ ι τ Ο β α θ μ ι α  ε κ Π α ι δ ε υ σ Η



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
ελληνική 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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συχνά η δωρεάν
παιδεία ως εκπαι-
δευτικό μεταρρυθ-
μιστικό μέτρο
χλευάζεται από μα-
θητές και γονείς
και από πολλούς
εμπλεκόμενους
στο εκπαιδευτικό
σύστημα. το νόημα
της χλεύης συνί-

σταται στο γεγονός ότι πληρώνει κανείς σήμερα
τόσο πολλά χρήματα στα φροντιστήρια ώσπου
να εισαχθεί, αν εισαχθεί, στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, ώστε μοιάζει όντως με ειρωνεία ο
ισχυρισμός ότι η παιδεία παρέχεται δωρεάν.
Ο τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση δεν αποτελεί κατά την άποψή
μας το κυρίαρχο πρόβλημα του εκπαιδευ-
τικού μας συστήματος. θεωρούμε ότι
γίνεται πολύς λόγος για τα ελάχιστα και
σχεδόν καθόλου λόγος για τα μείζονα. στα
ελάχιστα κατατάσσεται κατά την άποψή μας
και το θέμα της πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, αφού, όπως έχει τεκμη-
ριωθεί από την έρευνα, όποιο σύστημα
μετάβασης και αν χρησιμοποιηθεί, στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση εισάγονται πάντοτε
τα ίδια πρόσωπα από τα ίδια κοινωνικο-
οικονομικά στρώματα, έστω και μέσα από
διαφορετικές διαδικασίες.
συνεπώς, δεν κατανοούμε γιατί το σύστημα
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
αποτελεί πάντοτε την κεντρική θεματική
των συζητήσεων, ενώ το περιεχόμενο και οι
εσωτερικές διαδικασίες του λυκείου (και

γυμνασίου) τίθενται στις παρυφές αυτής της
θεματικής. αυτά τα μείζονα ζητήματα συζη-
τούνται σχεδόν μόνο στο πλαίσιο των
αλλαγών που προκύπτουν από τη μεταβολή
του συστήματος πρόσβασης. αντί να
προβληματιζόμαστε δηλαδή με τα τεκταινό-
μενα σε όλο το διάστημα της παραμονής και
της φοίτησης στο λύκειο, επικεντρώνεται το
ενδιαφέρον μας στον τρόπο εξόδου από
αυτό και στο πώς ο τρόπος αυτός θα
συνδυαστεί με την πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.
στην παρούσα μελέτη εξετάζεται καταρχήν
το φροντιστήριο σε σχέση με τις στρατη-
γικές επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση ενώ αναλύεται η κατάσταση που
επικρατεί στην ελλάδα και επιχειρείται μία
παρουσίαση του προβλήματος στις πραγμα-
τικές του διαστάσεις.
με την ίδρυση του πρώτου ελληνικού Πανε-
πιστημίου, του Πανεπιστημίου αθηνών, δεν
υπήρχαν εισαγωγικές εξετάσεις. Έτσι όταν
το έτος 1837 δημοσιεύθηκε στην Eφημερίδα
της Kυβερνήσεως το B.δ. «Περί προσωρινού
κανονισμού του εν Aθήναις συστηθησο-
μένου Πανεπιστημίου»1, δεν προβλέπονταν
κανενός είδους εισαγωγικές εξετάσεις. σε
σχέση με τις εγγραφές των νέων φοιτητών ο
νόμος όριζε απλά: «Έκαστος μαθητής
ιθαγενής χρεωστεί, προ της εισόδου του εις
το πανεπιστήμιον, να εμφανίσει το απολυτή-
ριον του από έν των εντός του κράτους
γυμνασίων ...» Η κατοχή λοιπόν του απολυ-
τηρίου εξασφάλιζε το δικαίωμα εγγραφής
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στο πρώτο Πανεπιστήμιο της χώρας, χωρίς
καμιά άλλη εξεταστική διαδικασία. αξίζει
μάλιστα να σημειωθεί ότι η εν γένει εκπαι-
δευτική κατάσταση τροφοδοτούσε τη χώρα
με μικρό μόνο αριθμό αποφοίτων του γυμνα-
σίου και το Πανεπιστήμιο για να συγκεν-
τρώσει ικανό αριθμό φοιτητών δεχόταν
«τακτικούς ακροατάς». 
κατά τη δεκαετία όμως του 1920 συζητείται
σοβαρά ο περιορισμός του αριθμού εισα-
κτέων στο πανεπιστήμιο με την καθιέρωση
ενός συστήματος εισαγωγικών εξετάσεων.
και όταν το έτος 1932 ψηφίστηκε ο νόμος
«Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου
αθηνών»2, καθιερώθηκαν οι εισαγωγικές
εξετάσεις3 με «κλειστό αριθμό εισακτέων»
(numerus clausus). Ο νόμος παρέμεινε
ανέπαφος ως προς αυτό, παρόλο που πολύ
σύντομα ακολούθησε η τροποποίησή του ως
προς άλλα σημεία4.
αυτή ακριβώς η θέσπιση του διαγωνισμού
των υποψηφίων για το πανεπιστήμιο μπορεί
να θεωρηθεί η γενεσιουργός αιτία για τη
λειτουργία των φροντιστηρίων. με την
καθιέρωση του κλειστού αριθμού εισακτέων
παρουσιάστηκε προφανώς άνοδος των
φροντιστηρίων, με αποτέλεσμα λίγα χρόνια
αργότερα, το 1940, να ψηφιστεί ειδικός
νόμος5 για να ρυθμίσει τα θέματα της
λειτουργίας τους. είναι προφανές ότι η
ψήφιση ενός νόμου για τη ρύθμιση των
σχετικών θεμάτων δεν θα ήταν απαραίτητη
αν ο θεσμός του φροντιστηρίου δεν είχε
αρχίσει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Όπως
συνάγεται μάλιστα από τον εν λόγω νόμο τα
φροντιστήρια αφορούσαν «εις τον κύκλον
των μαθημάτων της στοιχειώδους, μέσης,
ανωτέρας και ανωτάτης εκπαιδεύσεως»,
απλώνονταν δηλαδή σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. αυτό εξηγείται από το γεγονός
ότι εισαγωγικές εξετάσεις ίσχυαν τότε όχι
μόνο για τη μετάβαση από την δευτερο-
βάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά

για όλη την έκταση του εκπαιδευτικού
συστήματος, δηλαδή από το δημοτικό στο
γυμνάσιο και από το εξαετές γυμνάσιο για τις
ανώτερες και τις ανώτατες σχολές.
στο διάστημα μάλιστα αυτό, και όσο ίσχυαν
οι εξετάσεις επιλογής από το δημοτικό προς
το γυμνάσιο, είχαν αναπτυχθεί μεγάλης
έκτασης φροντιστήρια για τους αποφοίτους
του δημοτικού σχολείου που προορίζονταν
για το γυμνάσιο. υπήρχαν μάλιστα και
σχετικά βιβλία για την προετοιμασία των
μαθητών, όπως «το κλειδί της επιτυχίας στο
γυμνάσιο» κ.ο.κ. Όταν αργότερα το εξαετές
γυμνάσιο διαιρέθηκε σε δύο αυτόνομα
τριετή σχολεία, γυμνάσιο και λύκειο και το
τριετές γυμνάσιο από επιλεκτικό σχολείο (με
εισαγωγικές εξετάσεις) μετατράπηκε σε
σχολείο υποχρεωτικής φοίτησης με ελεύ-
θερη πρόσβαση, τα φροντιστήρια για τους
υποψηφίους του γυμνασίου μειώθηκαν
δραστικά και αναπτύχθηκαν στο σημείο
μετάβασης από το γυμνάσιο προς το λύκειο,
όπου οι εισαγωγικές εξετάσεις εξακολου-
θούσαν να ισχύουν. αργότερα, με την καθιέ-
ρωση της ελεύθερης πρόσβασης και για το
λύκειο, το φροντιστήριο μειώνεται και πάλι
στο σημείο εκείνο και περιορίζεται κατά
κύριο λόγο στην πρόσβαση προς την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και κυρίως στις δύο
τελευταίες τάξεις του λυκείου. καθώς
μάλιστα μετά από τη μεταρρύθμιση του
1964, την άρση των οικονομικών και άλλων
περιοριστικών φραγμών (κατάργηση των
εξετάσεων από το γυμνάσιο στο λύκειο,
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Η θέσπιση του διαγωνισμού των υποψηφίων
για το πανεπιστήμιο μπορεί να θεωρηθεί η
γενεσιουργός αιτία για τη λειτουργία των
φροντιστηρίων: με την καθιέρωση του κλει-
στού αριθμού εισακτέων παρουσιάστηκε
προφανώς άνοδος των φροντιστηρίων.



επέκταση του εκπαιδευτικού δικτύου με την
ίδρυση νέων γυμνασίων και πανεπιστημίων
κλπ.), άνοιξαν οι πύλες της εκπαίδευσης στα
ευρύτερα λαϊκά στρώματα, απελευθερώθηκε
μεγάλος μαθητικός πληθυσμός και ο αντα-
γωνισμός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
έγινε ασφυκτικός. Παρατηρείται λοιπόν
ιστορικά, ότι το φροντιστήριο, ως ενισχυ-
τικός παραεκπαιδευτικός μηχανισμός,
αναπτύσσεται πάντοτε στο ενδιάμεσο
μεταξύ δύο σχολείων, όταν για τη μετάβαση
από το ένα στο άλλο προβλέπονται εξετά-
σεις επιλογής. 
Έτσι το φροντιστήριο καθιερώθηκε ως ένα

είδος ανεπίσημου, αλλά σοβαρού παράλ-
ληλου σχολείου, το οποίο παρεμβαίνει
ουσιαστικά στη ζωή των υποψηφίων για
πανεπιστημιακές σπουδές. σήμερα μάλιστα,
παρά τον πολλαπλασιασμό των φοιτητικών
θέσεων με την ίδρυση νέων πανεπιστημίων
και παρά τη φοιτητική διαρροή σε πανεπι-
στήμια της αλλοδαπής, η ζήτηση για πανε-
πιστημιακή εκπαίδευση εξακολουθεί να
υπερβαίνει την προσφορά και η συσσώ-
ρευση μεγάλου αριθμού υποψηφίων εξακο-
λουθεί να επιτείνει τον ανταγωνισμό. Όσο
σκληρότερος μάλιστα γίνεται ο ανταγωνι-
σμός αυτός, τόσο περισσότερο δραστηριο-
ποιούνται και πολλαπλασιάζονται τα
φροντιστήρια και διευρύνεται η πελατεία
τους. είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από
τη στιγμή που το φροντιστήριο γενικεύθηκε
ως ενισχυτικός μηχανισμός, αναπτύχθηκε ο
θεσμός των «ιδιαιτέρων μαθημάτων». από
τη στιγμή δηλαδή που το φροντιστήριο
γενικεύεται παύει να λειτουργεί διαφορο-
ποιητικά και για να βελτιώσουν τη θέση τους
κάποιοι υποψήφιοι προσφεύγουν στο ιδιαί-
τερο μάθημα, που αναμένεται ότι θα
προσαρμοστεί στους δικούς τους ρυθμούς
μάθησης και άρα θα αποδώσει περισσότερο. 
μέσα από την κατάσταση αυτή το φροντι-
στήριο ενσωματώθηκε πλέον στην κουλτούρα

των ελλήνων και η κοινή γνώμη έχει συνδέσει
την επιτυχία στο πανεπιστήμιο με την παρα-
κολούθηση των φροντιστηρίων. Όταν
μάλιστα οι εξετάσεις δεν αποτελούν ενδολυ-
κειακή υπόθεση, αλλά διενεργούνται μετά
από το λύκειο, το τελευταίο περιέρχεται σε
πλήρη ανυποληψία και εκλαμβάνεται από
τους μαθητές ως τυπική διαδικασία την οποία
πρέπει να υποστούν προκειμένου να εξασφα-
λίσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές
εξετάσεις. ακραία περίπτωση θεωρώ ότι
αποτελούσε το σύστημα των τεσσάρων μαθη-
μάτων με τις δέσμες. το λύκειο είχε εξελιχθεί,
όπως έχω γράψει και άλλη φορά, «στο
σχολείο των τεσσάρων μαθημάτων, που διδά-
σκονταν εκτός σχολείου». 
το γεγονός αυτό αδικεί το λύκειο και
συμβάλλει στην υποβάθμισή του, κάτι που
μοιραία οδηγεί στην υπονόμευση του ρόλου
των καθηγητών, με όλες τις αρνητικές επιπτώ-
σεις που αυτό επιφέρει στην εκπλήρωση του
ρόλου τους. Πέραν όλων αυτών, το «παράλ-
ληλο σχολείο» αντιστρατεύεται την αρχή της
«δωρεάν παιδείας» και επιβαρύνει τον οικο-
γενειακό προϋπολογισμό με δυσβάσταχτες
δαπάνες, γι’ αυτό και κάθε κυβέρνηση, κάθε
υπουργός Παιδείας φιλοδοξεί να το καταρ-
γήσει και εξαγγέλλει μέτρα, τα οποία πολύ
σύντομα αποδεικνύονται αναποτελεσματικά
και ατελέσφορα.
από όσα εκτέθηκαν παραπάνω γίνεται αντι-
ληπτό ότι το φροντιστήριο εμφανίζεται με
την θέσπιση του «numerus clausus» και την
καθιέρωση του διαγωνισμού για την εισα-
γωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
διογκώνεται με την άρση των εκπαιδευτικών
φραγμών, την αύξηση των υποψηφίων για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την πίεση
του συνακόλουθου ανταγωνισμού. Όπως θα
φανεί παρακάτω, ο ανταγωνισμός αυτός
είναι που αποτελεί την γενεσιουργό αιτία
του φροντιστηρίου και όχι οι ελλείψεις και η
ατελέσφορη λειτουργία του λυκείου, όπως
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θεωρείται συνήθως. για να κατανοηθεί αυτό
είναι ανάγκη να αναζητήσομε τα βασικά
δομικά στοιχεία της επιλογής για την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. αν λοιπόν αναλύσει
κανείς τα διεθνή εκπαιδευτικά δεδομένα
διαπιστώνει ότι για την επιλογή στις
ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες διαμορ-
φώνονται δύο εκπαιδευτικές στρατηγικές: η
στρατηγική του πρώιμου αποκλεισμού και η
στρατηγική της ελεύθερης πρόσβασης.
Η στρατηγική του πρώιμου αποκλεισμού
προβαίνει σε οργανωτικά εκπαιδευτικά
σχήματα, μέσω των οποίων η επιλογή για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση αρχίζει πολύ πρώιμα,
με αποκλεισμό μεγάλης μερίδας του μαθη-
τικού πληθυσμού από την πορεία για το πανε-
πιστήμιο. με βάση τη σχολική επίδοση,
γίνεται από πολύ νωρίς (π.χ. για το γερμανικό
εκπαιδευτικό σύστημα από την τετάρτη τάξη
του δημοτικού) διάκριση των μαθητών που θα
συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο και αυτών που
θα αποκλεισθούν από την πορεία αυτή και θα
στραφούν υποχρεωτικά προς την τεχνική-
επαγγελματική εκπαίδευση. Οι μαθητικοί
αυτοί πληθυσμοί εντάσσονται κατόπιν σε
διαφορετικά σχολεία, ανάλογα με την βαθμο-

λογία τους. Έτσι, από πολύ νωρίς, μειώνεται
σημαντικά ο αριθμός των υποψηφίων για το
πανεπιστήμιο, ελαχιστοποιείται ο ανταγωνι-
σμός και δεν προκύπτει έντονη η ανάγκη για
το φροντιστήριο. εννοείται ότι με τον τρόπο
αυτό πλήττονται τα χαμηλότερα κοινωνικο-
οικονομικά στρώματα, επειδή με τον πρώιμο
αποκλεισμό τους, το σχολικό σύστημα δεν
τους αφήνει χρόνο να αναπληρώσουν τις
ελλείψεις και τα κενά που προκύπτουν από το
χαμηλό κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον
της οικογένειας. Όσοι λοιπόν επικαλούνται το
γερμανικό ή άλλο εκπαιδευτικό σύστημα ως
πρότυπο για την απουσία φροντιστηρίου, θα
πρέπει να καταλάβουν ότι με τη στρατηγική
επιλογής που ακολουθείται πλήττονται
κυρίως τα παιδιά των ασθενέστερων κοινω-
νικο-οικονομικών στρωμάτων. Έτσι όμως αντί
να απαλλάξουν τους μαθητές αυτούς από το
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Σήμερα η ζήτηση για πανεπιστημιακή εκπαί-
δευση εξακολουθεί να υπερβαίνει την προ-
σφορά και η συσσώρευση μεγάλου αριθμού
υποψηφίων εξακολουθεί να επιτείνει τον αν-
ταγωνισμό.



κόστος των φροντιστηρίων, ανακόπτουν την
πορεία τους προς το πανεπιστήμιο.
σύμφωνα με τη δεύτερη στρατηγική, αυτή
της ελεύθερης πρόσβασης, η οποιαδήποτε
διάκριση του μαθητικού πληθυσμού και η
ταξινόμηση των μαθητών σε διαφορετικά
σχολεία αποφεύγεται όσο τον δυνατόν
περισσότερο. κατά τον ίδιο τρόπο αναβάλ-
λεται συστηματικά η όποια επιλεκτική διαδι-
κασία κατά τη μετάβαση από την μια
εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη και από το
ένα σχολείο στο άλλο. με τον τρόπο αυτό
βοηθούνται και διευκολύνονται οι μαθητές
από τα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά
στρώματα να καλύψουν την ενδεχόμενη
εξελικτική και πολιτισμική τους υστέρηση,
να αναπληρώσουν τα μαθησιακά τους κενά
και τις ελλείψεις εκείνες που προκύπτουν
από το αποστερημένο συνήθως σε ερεθί-
σματα οικογενειακό περιβάλλον. για το
σκοπό αυτό προσφέρεται μάλιστα σε πολλές
περιπτώσεις αντισταθμιστική αγωγή και
ενισχυτική διδασκαλία με μεθοδικό και
συστηματικό τρόπο. μέσα από τη στρατη-
γική αυτή της απρόσκοπτης μετάβασης
ενισχύονται τα παιδιά των χαμηλότερων
κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων, τα
οποία με τον τρόπο αυτόν ανέρχονται στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποφοιτούν
τελικά από το λύκειο. Έτσι όμως πολλαπλα-
σιάζονται οι υποψήφιοι, συσσωρεύεται
μεγάλος πληθυσμός προ των πυλών του
πανεπιστημίου και ο ανταγωνισμός αυτός
οδηγεί αναπόφευκτα στους ακριβοπληρω-
μένους παρα-εκπαιδευτικούς μηχανισμούς,
τα φροντιστήρια. αντ’ αυτού ωστόσο, η
στρατηγική αυτή επιτρέπει σε πολλά παιδιά
των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων
να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο και να ανέλ-
θουν κοινωνικά μέσω της εκπαίδευσης.
στην ελλάδα δεν εφαρμόστηκε ποτέ η στρα-
τηγική του πρώιμου αποκλεισμού. Πάντα
δηλαδή υπήρχε ένα και μόνο σχολείο, το

δημοτικό, και μία και μόνη διέξοδος, το
γυμνάσιο. βέβαια για πολλές δεκαετίες η
μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο
δεν ήταν απρόσκοπτη αφού υπήρχαν οι
εισαγωγικές εξετάσεις κι αυτό λειτουργούσε
κατά κάποιον τρόπο ανασταλτικά. Όμως, με
αφορμή την μεταρρύθμιση του 1964,
ήρθησαν βαθμιαία οι εξεταστικοί φραγμοί,
τόσο από το δημοτικό προς το γυμνάσιο,
όσο και από το γυμνάσιο προς το λύκειο και
καθιερώθηκε με τον τρόπο αυτόν η απρό-
σκοπτη πρόσβαση. αυτό σε συνδυασμό με
την «δωρεάν παιδεία» και την εξάπλωση της
εκπαίδευσης που επιτεύχθηκε με διάφορα
μέτρα επέφερε τη μεγάλη εκπαιδευτική
αλλαγή της χώρας και μαζί της την καθιέ-
ρωση του φροντιστηρίου. 
μέσα από την παράθεση της μιας και της
άλλης στρατηγικής διαπιστώνεται λοιπόν
ότι το φροντιστήριο αποτελεί δομικό χαρα-
κτηριστικό του εκπαιδευτικού μας συστή-
ματος και προκύπτει ως απόρροια της
στρατηγικής που εφαρμόζεται για την
επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ακριβώς για το λόγο αυτό δεν είναι εύκολο
να εκλείψει εάν δεν επέλθουν οι ανάλογες
δομικές αλλαγές που εν προκειμένω
αφορούν τον τρόπο επιλογής για τις
ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. κάθε
άλλη προσπάθεια αντιπαρατίθεται με τα
συμπτώματα και όχι με τις δομικές μετα-
βολές, γι’ αυτό και είναι καταδικασμένη να
παραμείνει ατελέσφορη.
από τα παραπάνω προκύπτουν μερικές
βασικές διαπιστώσεις, εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσες για τη χάραξη της εκπαιδευτική
πολιτικής. διαπιστώνεται λοιπόν ότι το
φροντιστήριο, το οποίο ακυρώνει όντως τη
δωρεάν παιδεία σήμερα, δεν προκύπτει εν
τοις πράγμασι ως συνέπεια των ατελειών και
των ελλείψεων του λυκείου ή τουλάχιστον
όχι μόνο εξαιτίας αυτών. χαρακτηριστικό
παράδειγμα που επικυρώνει την άποψή μας
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αυτή, αποτελεί τα εκπαιδευτικό σύστημα
της ιαπωνίας, που στην οργανωτική του
δομή είναι ακριβώς ίδιο με το ελληνικό. Ο
αριθμός των ωρών φοίτησης και ο τρόπος
της εσωτερικής του λειτουργίας είναι ο
πλέον κατάλληλος για το θέμα που μας
ενδιαφέρει εδώ. αυτό εξάλλου το εκπαιδευ-
τικό σύστημα επικαλούνται όλοι οι
υπουργοί Παιδείας του κόσμου, όταν θέλουν
να προσθέσουν περισσότερη εργασία στα
σχολεία τους και να τα αναβαθμίσουν
ποιοτικά. Όμως, στη χώρα αυτή με ένα πολύ
καλά οργανωμένο λύκειο, το yuku όπως
ονομάζεται στα ιαπωνικά το φροντιστήριο,
βρίσκεται σε μεγαλύτερη ακόμη έξαρση από
ό,τι στην ελλάδα.
ωστόσο, η αλλαγή στρατηγικής και η εφαρ-
μογή του πρώιμου αποκλεισμού θα πλήξει
βαρύτατα τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώ-
ματα, των οποίων η πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση θα μειωθεί δραστικά.
Έτσι, κάθε προσπάθεια για την πολυσυζη-
τημένη κατάργηση των φροντιστηρίων ή
θα παραμείνει μάταια και ατελέσφορη ή, αν
προβεί στην αλλαγή της επιλεκτικής διαδι-
κασίας, θα τελεσφορήσει, πλήττοντας όμως
τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. με άλλα
λόγια, εν ονόματι της οικονομικής τους
ανακούφισης από το οικονομικό βάρος των
φροντιστηρίων, τα χαμηλά κοινωνικά
στρώματα θα δεχτούν ένα άλλο πλήγμα,
οδυνηρότερο από το προηγούμενο: η
πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση θα καταστεί εξαιρετικά πολύ

δύσκολη και τα ποσοστά πρόσβασης θα
μειωθούν δραστικά.
το ερώτημα που ανακύπτει με το κλείσιμο
της εισήγησης αυτής είναι «και τι μέλλει
γενέσθαι»; δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, καμιά
δυνατότητα για την Πολιτεία να περιορίσει
τουλάχιστον τις δαπάνες των φροντιστηρίων;
μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που ενδια-
φέρεται όντως για την ενίσχυση των
χαμηλών στρωμάτων έχει κατά την αντί-
ληψή μας δύο δυνατότητες:
Πρώτον, να συμβάλει σε μία σοβαρή εσωτε-
ρική αναβάθμιση του λυκείου, της οποίας η
ποιότητα θα αυξήσει τις πιθανότητες επιτυ-
χίας για τα παιδιά εκείνα που δεν μπορούν να
προσφύγουν στο φροντιστήριο. στο σημείο
αυτό, θα πρέπει να υιοθετηθούν στοιχεία που
βρίσκουμε σήμερα στο φροντιστήριο, όπως
τα μικρά τμήματα, οι ειδικευμένοι καθηγητές
στα επιμέρους αντικείμενα (π.χ. μόνο γεωμε-
τρία, μόνο Άλγεβρα, κλπ.), οι πιο ουσιαστικές
σχέσεις δασκάλων-μαθητών κλπ.
δεύτερον, να δημιουργήσει ενισχυτικά
τμήματα μέσα στα ίδια τα σχολεία του δημο-
σίου, ώστε να μπορούν να προσφεύγουν σ’
αυτά όσα παιδιά έχουν ανάγκη. το γεγονός
ότι τα μεταλυκειακά τμήματα που εφαρμό-
στηκαν κάποτε, καθώς και η ενισχυτική
διδασκαλία που εξακολουθεί να λειτουργεί
κατά κάποιον τρόπο, δεν απέδωσαν, δεν
αποτελεί λόγο να καταργηθούν. αποτελεί
κίνητρο για την αναβάθμισή τους.
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κάθε σύστημα
αξιολόγησης ανα-
μένεται να παρέ-
χει πληροφορίες
που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
στη λήψη συγκε-
κριμένων αποφά-
σεων. στο πλαίσιο

αυτό, θεωρείται σημαντικός ο έλεγχος της
ερμηνευτικής εγκυρότητας κάθε μηχανισμού
αξιολόγησης, αφού πέρα από την ανάγκη
συγκέντρωσης πληροφοριών που αφορούν
το υπό εξέταση γνώρισμα, είναι σημαντικό
να μπορούμε να ελέγξουμε και τον τρόπο
με τον οποίο τελικά αξιοποιούνται τα δεδο-
μένα που συγκεντρώνονται από την αξιο-
λόγηση. στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται
τα αποτελέσματα μίας μετα-αξιολογικής
έρευνας με αντικείμενο τις Παγκύπριες εξε-
τάσεις (Πε), η οποία επικεντρώθηκε κυρίως
στον τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων που
προκύπτουν από αυτό το σύστημα αξιολό-
γησης υποψήφιων φοιτητών.
Πρέπει καταρχήν να γνωρίζουμε ότι υπάρ-
χουν διάφορα συστήματα αξιολόγησης
υποψήφιων φοιτητών. Ορισμένα από αυτά
αποσκοπούν στη συγκέντρωση πληροφο-
ριών γύρω από τις διδακτικές ανάγκες των
υποψηφίων, με βάση τις οποίες θα καταρτι-
στούν στη συνέχεια τα κατάλληλα προγράμ-
ματα στήριξης. τα συστήματα αυτά
επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν το διαμορ-
φωτικό (formative) σκοπό της αξιολόγησης.

αντίθετα, στην περίπτωση των Πε, οι
πληροφορίες που συγκεντρώνονται προορί-
ζονται για σύγκριση των υποψηφίων. το
ερώτημα που προκύπτει σχετικά με τη
συγκριτική αξιολόγηση είναι κατά πόσον το
σύστημα αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει
σε επιλογή των πιο ικανών υποψήφιων
φοιτητών ως προς τις διδακτικές απαιτήσεις
του προγράμματος σπουδών που πρόκειται
να παρακολουθήσουν.
Η σύγχρονη βιβλιογραφία αναγνωρίζει τη
σημασία τόσο της διαμορφωτικής όσο και
της συγκριτικής αξιολόγησης, παράλληλα
όμως επισημαίνει τις δυσκολίες επίτευξης
των δύο αυτών σκοπών με τη χρήση ενός και
μόνο μηχανισμού (Harlen & James, 1997,
Scheerens, Glas & Thomas, 2003). Η έρευνα
στο χώρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
φανερώνει ότι η κατάρτιση και η εφαρμογή
των εργαλείων αξιολόγησης, όπως και η
χρήση κάθε συγκεκριμένου τρόπου
ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων που
προκύπτουν από αυτήν, καθορίζονται από
το σκοπό για τον οποίο διενεργείται η αξιο-
λόγηση. για παράδειγμα, η συγγραφή δοκι-
μίου που αναμένεται να εξυπηρετήσει
συγκριτικό σκοπό, πρέπει να περιλαμβάνει
έργα με υψηλό δείκτη διάκρισης ώστε να
είναι δυνατή η επιλογή των πιο ικανών από
τους υποψήφιους φοιτητές. αντίθετα, ένα
δοκίμιο που εξυπηρετεί διαμορφωτικό
σκοπό αναμένεται να περιλαμβάνει έργα
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων,
ώστε να μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τις

ε ν δ ε ι κ τ Η σ

Η αποτελεσματικότητα των Παγκύπριων
Εξετάσεων ως μηχανισμού συγκριτικής

αξιολόγησης
του Λεωνίδα Κυριακίδη
Πανεπιστήμιο Κύπρου

48



ανάγκες κάθε υποψήφιου, ανεξάρτητα από
τις ικανότητές του.
στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική μας ομάδα
αποφάσισε να προβεί σε μετα-αξιολόγηση
των Πε λαμβάνοντας υπόψη το συγκριτικό
τους στόχο. στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται
συνοπτικά τα σημαντικότερα αποτελέσματα
της έρευνας, η οποία εξετάζει τα βασικά
στοιχεία εγκυρότητας και αξιοπιστίας των
Πε που σχετίζονται με το συγκριτικό τους
στόχο και τα οποία αναφέρονται στην
προβλεπτική ικανότητα και διακριτικότητα
του συγκεκριμένου μηχανισμού αξιολό-
γησης. Η αποτελεσματικότητα των Πε
κρίνεται από τη σύγκριση με τις αντίστοιχες
πληροφορίες που θα μπορούσε να συγκεν-
τρώνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα από
τους σχολικούς βαθμούς. με τον τρόπο
αυτό εξετάζεται αν το σύστημα των Πε
προσφέρει πληροφορίες που δεν προκύ-
πτουν από τους σχολικούς βαθμούς. 
το δείγμα της έρευνας αποτελείται από
ολόκληρο τον πληθυσμό των αποφοίτων
από τα δημόσια σχολεία της κύπρου για τα
σχολικά έτη 2005-2006 και 2006-2007. αυτό
μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε την
εσωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων
της μετα-αξιολόγησης, αφού διεξήχθηκαν
ξεχωριστές αναλύσεις για κάθε σχολική
χρονιά και διαπιστώθηκε ότι προέκυψαν
ανάλογα αποτελέσματα.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της
μετα-αξιολόγησης 
τα βασικά αποτελέσματα της μετα-αξιολό-
γησης συνοψίζονται πιο κάτω: 
Πρώτον, η προβλεπτική εγκυρότητα των Πε
φαίνεται να είναι ικανοποιητική. με χρήση
πολυεπίπεδων μοντέλων ανάλυσης διαπι-
στώθηκε ότι ο βαθμός πρόσβασης που
προκύπτει από τις Πε επιτρέπει να προβλε-
φθούν στοιχεία σχετικά με μια σειρά από
μεταβλητές που αναφέρονται στην ακαδη-

μαϊκή επιτυχία. από τα στοιχεία που συγκεν-
τρώθηκαν για τους φοιτητές του Πανεπι-
στημίου κύπρου και του τεΠακ που ήταν
τελειόφοιτοι τις δύο χρονιές που καλύπτει η
έρευνα, φαίνεται ότι ο βαθμός πρόσβασης
επιτρέπει να προβλέψουμε σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό:
α)   το μέσο όρο της βαθμολογίας των

φοιτητών στο πανεπιστήμιο (σταθμικό
μέσο όρο)

β)   τον αριθμό μαθημάτων στα οποία θα
αποτύχουν κατά τη φοίτησή τους στο
πανεπιστήμιο

γ)   τη δυνατότητά τους να επαναλάβουν
επιτυχώς μαθήματα στα οποία αρχικά
είχαν αποτύχει, και

δ)   την πιθανότητα να εγκαταλείψουν τις
σπουδές τους. 

αντίθετα, φάνηκε ότι ο μέσος όρος των
σχολικών βαθμών (που προκύπτει από τους
βαθμούς των τριών τριμήνων της γ΄
λυκείου) δεν προβλέπει σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό καμιά από τις πιο πάνω
μεταβλητές. γενικά, τα αποτελέσματα αυτά
συνάδουν με τα αποτελέσματα δύο άλλων
ερευνών που διερευνούσαν την επίδραση
του σχολείου στην ακαδημαϊκή και επαγγελ-
ματική εξέλιξη των αποφοίτων των λυκείων
(Kyriakides, Antoniou & Maltezou, 2009;
Kyriakides & Creemers, 2008).
δεύτερον, η διαδικασία αναγωγής των
βαθμολογιών οδηγεί σε βελτίωση της
διακριτικότητας των Πε χωρίς να θέτει σε
μειονεκτική θέση καμιά ομάδα υποψήφιων
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Το ερώτημα σχετικά με τη συγκριτική αξιο-
λόγηση είναι κατά πόσον το σύστημα μπορεί
να οδηγήσει σε επιλογή των πιο ικανών υπο-
ψήφιων φοιτητών ως προς τις διδακτικές
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών που
πρόκειται να παρακολουθήσουν.



φοιτητών. συγκρίνοντας τη διαδικασία
αναγωγής που χρησιμοποιείται στην κύπρο
με αντίστοιχες διαδικασίες που χρησιμοποι-
ούνται διεθνώς και στηρίζονται στη χρήση
σύγχρονων θεωριών μέτρησης (Item
Response Theory), διαπιστώνουμε ότι
έχουμε ανάλογα αποτελέσματα (οι συντελε-
στές συσχέτισης ξεπερνούν το 0.90). αντί-
θετα, η έρευνα έδειξε ότι η διακριτική
ικανότητα των σχολικών βαθμών είναι ιδιαί-
τερα χαμηλή. αφενός ένας μεγάλος αριθμός
μαθητών εμφανίζεται να έχει ιδιαίτερα
υψηλούς βαθμούς, για παράδειγμα 4% των
αποφοίτων λυκείου είχαν βαθμολογία ίση ή
μεγαλύτερη του 19.75/20. αφετέρου, χρησι-
μοποιώντας το γενικό βαθμό του απολυτη-
ρίου, φάνηκε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να
γίνει κατανομή υποψηφίων στις περισσό-
τερες σχολές και τμήματα, λόγω ισοβαθμιών.
το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και στις
δύο χρονιές για τις οποίες συγκεντρώθηκαν
τα σχετικά δεδομένα. στη συνέχεια παραθέ-
τουμε ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που
αφορούν το σχολικό έτος 2006-2007:
α)   για τις τελευταίες δύο θέσεις του

τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου
κύπρου ισοβαθμούσαν 9 άτομα (με
βαθμό 19.67),

β)   δεκαέξι υποψήφιοι του τμήματος μαθη-
ματικών και στατιστικής του Πανεπιστη-
μίου κύπρου θα διεκδικούσαν με ίση
βαθμολογία τις τελευταίες τρεις θέσεις
του τμήματος,

γ)   δύο υποψήφιοι με γενικό βαθμό απολυ-

τήριου 20 θα διεκδικούσαν τη διαθέσιμη
μοναδική θέση του τμήματος στρατολο-
γίας (στρατιωτική σχολή αξιωματικών
σωμάτων).

τρίτον, παρατηρήθηκε ότι σε περιπτώσεις
που ήταν δυνατή η επιλογή υποψηφίων με
βάση τους σχολικούς βαθμούς, ένα σημαν-
τικό ποσοστό μαθητών που εξασφάλισε
θέση μέσω των Πε δεν θα εξασφάλιζε θέση
με βάση τους σχολικούς τους βαθμούς. για
παράδειγμα, το 37% των υποψηφίων που
εξασφάλισαν θέση σε μια από τις ιατρικές
σχολές της ελλάδας το 2005-2006, δεν θα
επιλέγονταν. επίσης, διαφάνηκε ότι σημαν-
τικό ποσοστό μαθητών που θα ευνοούνταν
προέρχονταν από συγκεκριμένα σχολεία. για
παράδειγμα, από τους 8 μαθητές ενός
σχολείου που δήλωσαν την ιατρική ως
πρώτη προτίμηση και δεν εξασφάλισαν
θέση, οι 4 θα επιλέγονταν αν κριτήριο
επιλογής ήταν οι σχολικοί βαθμοί. στο
σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η πολυε-
πίπεδη ανάλυση έδειξε πως η φοίτηση σε
συγκεκριμένο σχολείο ερμηνεύει μέρος της
απόκλισης που αφορά στην ασυμφωνία
σχολικών βαθμών και εξετάσεων. το αποτέ-
λεσμα αυτό φανερώνει ότι ενδεχόμενη
χρήση των σχολικών βαθμών για σκοπούς
επιλογής φοιτητών θα θέσει σε ευνοϊκή θέση
μαθητές που φοιτούν σε συγκεκριμένα
σχολεία και άρα θα χαρακτηρίζεται από μιας
μορφής εύνοιας προς μια ομάδα μαθητών. 
τέταρτον, η διαδικασία κατάρτισης δοκιμίων
που ακολουθείται σήμερα δεν εξασφαλίζει
σε μεγάλο βαθμό την εγκυρότητα περιεχο-
μένου και την αντιπροσωπευτικότητα των
εξετάσεων. Η ερευνητική ομάδα επισημαίνει
την ανάγκη ανάπτυξης προδιαγραφών ώστε
να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα
των δοκιμίων, αλλά και να ελέγχεται η αντι-
προσωπευτικότητα των Πε. εντοπίστηκαν
εξάλλου σοβαρά προβλήματα σχετικά με τις
οδηγίες διόρθωσης των δοκιμίων, που
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O βαθμός πρόσβασης που προκύπτει από τις
Παγκύπριες Εξετάσεις, αντίθετα προς το
μέσο όρο των σχολικών βαθμών, επιτρέπει να
προβλεφθούν στοιχεία σχετικά με μια σειρά
από μεταβλητές που αναφέρονται στην ακα-
δημαϊκή επιτυχία.



αναφέρονται κυρίως σε αναμενόμενες ορθές
απαντήσεις. Οι οδηγίες διόρθωσης των
δοκιμίων πρέπει να αναφέρονται στις
γνωστικές δεξιότητες που αξιολογεί η κάθε
άσκηση, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εσωτερική
αξιοπιστία των Πε και να υποχωρήσει το
φαινόμενο της αναβαθμολόγησης.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και εισηγή-
σεις για αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα
αξιολόγησης
τα αποτελέσματα της μετα-αξιολόγησης
δείχνουν ότι το υφιστάμενο σύστημα
επιλογής υποψηφίων έχει ικανοποιητικούς
δείκτες διακριτικότητας και προβλεπτικής
εγκυρότητας, ενώ παράλληλα διαφαίνεται
ότι η αντικατάστασή του με ένα σύστημα
βασισμένο στους σχολικούς βαθμούς θα
δημιουργούσε προβλήματα στη διαδικασία
επιλογής υποψηφίων. ακόμη, τα αποτελέ-
σματα της μελέτης δείχνουν ότι ένα
σύστημα αξιολόγησης που θα στηριζόταν
στη χρήση των σχολικών βαθμών θα είχε
χαμηλή προβλεπτική εγκυρότητα και θα
ευνοούσε παράγοντες ανεξάρτητους από τις
ικανότητες των υποψηφίων, όπως το

σχολείο στο οποίο φοιτούν. αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι η αξιολόγηση του μαθητή
από τον εκπαιδευτικό εξυπηρετεί διαφορε-
τικό σκοπό και άρα οι βαθμοί διαφορετικών
σχολείων δεν αναμένεται να είναι άμεσα
συγκρίσιμοι. στο σημείο αυτό επισημαίνουμε
ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν έχει
καθορίσει δείκτες απόδοσης και άρα δεν
είναι δυνατή η συγκρισιμότητα των αξιολο-
γήσεων των εκπαιδευτικών. 
λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αποτελέ-
σματα παρουσιάζουμε μία σειρά από
σενάρια αλλαγών που μπορούν να εφαρμο-
στούν στο σύστημα αξιολόγησης υποψή-
φιων φοιτητών. αρχικά αναφέρονται
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Η διαδικασία κατάρτισης δοκιμίων που ακο-
λουθείται σήμερα δεν εξασφαλίζει σε μεγάλο
βαθμό την εγκυρότητα περιεχομένου και την
αντιπροσωπευτικότητα των εξετάσεων. Εν-
τοπίστηκαν εξάλλου προβλήματα σχετικά με
τις οδηγίες διόρθωσης των δοκιμίων, που
αναφέρονται κυρίως σε αναμενόμενες ορθές
απαντήσεις.



σενάρια που δεν προϋποθέτουν σημαντικές
αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. σταδιακά γίνεται
αναφορά σε σενάρια που προϋποθέτουν
περισσότερες και δραστικότερες αλλαγές.
σημειώνεται ότι η υιοθέτηση ενός σεναρίου
δεν αποκλείει την υιοθέτηση επιμέρους
πτυχών ενός άλλου.

Σενάριο Α: Εσωτερικές αλλαγές που αφορούν
τη διαδικασία κατάρτισης των δοκιμίων και την
ερμηνεία των δεδομένων που συγκεντρώνονται
1.    Προτού καταρτιστούν τα δοκίμια πρέπει να

αναπτύσσεται ο πίνακας προδιαγραφών
του κάθε δοκιμίου, ώστε να εξασφαλίζεται
η αντιπροσωπευτικότητά του.

2.   να μελετηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης
τράπεζας ερωτήσεων που θα μπορεί,
ύστερα από ένα διάστημα 4-5 ετών, να
αξιοποιηθεί για σκοπούς κατάρτισης
δοκιμίων. Παρόλο που μια τέτοια
αλλαγή συνεπάγεται οικονομικό κόστος,
θα βοηθήσει σημαντικά α) στην κατάρ-
τιση δοκιμίων που θα διακρίνονται από
εγκυρότητα περιεχομένου και β) σε
σημαντική μείωση των λαθών στις
ερωτήσεις και τις ασκήσεις που θα περι-
λαμβάνονται στα τελικά δοκίμια. 

3.   να συμπεριληφθούν στα εξεταστικά
δοκίμια και ζητήματα που επιτρέπουν τη
μέτρηση συγκεκριμένων γνωστικών
δεξιοτήτων ιδιαίτερης σημασίας για μια
επιτυχημένη φοίτηση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. για παράδειγμα, σε ένα
δοκίμιο μαθηματικών που αφορά στις
επιδόσεις των υποψηφίων στη γεωμετρία
θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ζητή-
ματα μέτρησης χωρικού συλλογισμού.
για να γίνει αυτό πρέπει προηγουμένως
να ληφθούν αποφάσεις για το πώς θα
εμπλουτιστεί ο πίνακας προδιαγραφών
του κάθε δοκιμίου, ώστε να περιλαμ-
βάνει και ανάλογα γνωστικά έργα.

Σενάριο Β: Δυνατότητα μεταφοράς βαθμολο-
γίας σε ένα γνωστικό αντικείμενο από μια
χρονιά στην αμέσως επόμενη
υποψήφιοι που αποφασίζουν να παρακαθί-
σουν ξανά σε εξέταση θα μπορούν, ταυτό-
χρονα με την αίτησή τους, να επιλέγουν σε
ποια μαθήματα επιθυμούν να εξεταστούν
και σε ποια επιθυμούν να μεταφέρουν τις
βαθμολογίες που εξασφάλισαν κατά την
προηγούμενη χρονιά. με τον τρόπο αυτό θα
βελτιωθεί η εξωτερική αξιοπιστία των Πε
και θα διορθώνονται σφάλματα που μπορεί
να προέκυψαν λόγω εξωγενών προς την
εξέταση παραγόντων (π.χ. υποψήφιοι που
έτυχε να αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό
πρόβλημα την ημέρα της εξέτασης). για να
είναι “δίκαιη” η μεταφορά βαθμολογιών
πρέπει να εξισώνονται οι κλίμακες που
προέκυψαν από τα δοκίμια που δόθηκαν σε
δύο διαδοχικές σχολικές χρονιές. για να
επιτευχθεί εξίσωση, θα αναλύονται τα
αποτελέσματα ανά ερώτηση, με τη βοήθεια
της σύγχρονης θεωρίας μέτρησης.

Σενάριο Γ: Επιλογή των υποψηφίων με βάση
τα αποτελέσματα τόσο των Παγκύπριων Εξε-
τάσεων όσο και των αξιολογήσεων των εκ-
παιδευτικών
Η χρήση περισσότερων από μιας πηγής
δεδομένων επιτρέπει τον έλεγχο της εσωτε-
ρικής εγκυρότητας της μέτρησης. επιπλέον,
με τον τρόπο αυτό εμπλέκεται στη μέτρηση
και ο εκπαιδευτικός που είναι γνώστης των
ικανοτήτων των μαθητών του, αφού στο
διάστημα μιας ολόκληρης χρονιάς έχει
πολλές ενδείξεις για τις γνώσεις και δεξιό-
τητές τους. υπάρχουν όμως δύο κίνδυνοι
που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Πρώτον, οι συνολικές βαθμολογίες των
εκπαιδευτικών έχουν συγκριτική μορφή.
Όμως, λόγω του ότι ο κάθε εκπαιδευτικός
έρχεται σε επαφή με ένα μέρος μόνο του
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πληθυσμού (δηλαδή των υποψηφίων για
εισδοχή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα), οι βαθμολογίες που δίνονται
από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς δεν είναι
συγκρίσιμες. για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα αυτό, χρειάζεται να καθοριστούν,
με ξεκάθαρο και αναλυτικό τρόπο, δείκτες
απόδοσης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και
να βαθμολογεί ο εκπαιδευτικός με χρήση
κριτηριακών μορφών αξιολόγησης, λαμβά-
νοντας υπόψη τους δείκτες απόδοσης κάθε
αντικειμένου. επιπλέον, πρέπει να προηγηθεί
εντατική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη
χρήση των επιμέρους αυτών κριτηρίων, ώστε
να είναι δυνατή η συγκέντρωση κατάλληλων
δεδομένων και ο έλεγχος της συγκρισιμό-
τητας των αξιολογήσεων. τέλος, χρειάζεται
να εξισωθούν τα δεδομένα που προκύπτουν
από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με ένα
κριτήριο, με τα δεδομένα που συγκεντρώ-
νονται από τις αντίστοιχες ασκήσεις του
εξεταστικού δοκιμίου των Πε. με τον τρόπο
αυτό, δεν επιτυγχάνεται μόνο η ανάπτυξη
ψυχομετρικά κατάλληλων κλιμάκων, αλλά
παρέχεται και η δυνατότητα να ελέγχεται η
ποιότητα των δεδομένων των εκπαιδευτικών
και να εντοπίζονται πιθανές προκαταλήψεις. 
στο σημείο αυτό τονίζεται ότι ο δεύτερος
κίνδυνος του σεναρίου αυτού προκαλείται
από την ύπαρξη σκόπιμων ή μη προκαταλή-
ψεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών, κάτι που
δημιουργεί έλλειψη εμπιστοσύνης στη διαδι-
κασία επιλογής. Ο έλεγχος της ύπαρξης
προκατάληψης επιτυγχάνεται αν τα δεδο-
μένα αναλυθούν με τη βοήθεια τεχνικών της
σύγχρονης θεωρίας μέτρησης που επιτρέ-
πουν τον εντοπισμό προκατάληψης (DIF
techniques). ανατροφοδότηση θα μπορεί να
παρέχεται τόσο συλλογικά στους εκπαιδευ-
τικούς για σκοπούς επιμόρφωσης, όσο και
ατομικά στον κάθε εκπαιδευτικό, για να
αντιληφθεί και να ελέγξει τυχόν προκατα-
λήψεις του (σκόπιμες ή μη). Έτσι, αναπτύσ-

σεται κουλτούρα λογοδότησης των εκπαι-
δευτικών ως προς την ποιότητα των αξιολο-
γήσεών τους.
σημειώνεται ακόμη ότι, στην περίπτωση
υποψηφίων που αποφοίτησαν εδώ και
αρκετά χρόνια από το σχολείο, δεν πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού. Έρευνες δείχνουν πως αυτή η
ομάδα υποψήφιων φοιτητών αποτελείται
κυρίως από άτομα που προέρχονται από
χαμηλά κοινωνικά στρώματα και που για
διάφορους λόγους δεν είχαν την ευκαιρία να
επικεντρωθούν στις σπουδές τους όταν ήταν
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
με την εισήγηση αυτή παρέχεται η δυνατό-
τητα στα άτομα αυτά να διεκδικήσουν θέση
ανεξάρτητα του ποια ήταν η επίδοσή τους
στο σχολείο. μια τέτοια προσέγγιση συνάδει
με την ανάγκη παροχής ίσων εκπαιδευτικών
ευκαιριών σε ομάδες που προέρχονται από
χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα. 
τελειώνοντας, επισημαίνουμε ότι ορισμένες
προτάσεις που υποστηρίζουν την υιοθέτηση
δύο άλλων σεναρίων, σκόπιμα δεν έχουν
συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο. το πρώτο
από τα σενάρια αυτά υποστηρίζει την πλήρη
κατάργηση των Πε και την αξιολόγηση
αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς, κάτι
με το οποίο διαφωνούμε πλήρως,
θεωρώντας ότι δημιουργεί περισσότερα
προβλήματα από όσα υπάρχουν σήμερα
(δυσκολία στη συγκρισιμότητα των αξιολο-
γήσεων των εκπαιδευτικών και αδυναμία
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Το υφιστάμενο σύστημα επιλογής υποψηφίων
έχει ικανοποιητικούς δείκτες διακριτικότητας
και προβλεπτικής εγκυρότητας, ενώ παράλ-
ληλα διαφαίνεται ότι η αντικατάστασή του
με ένα σύστημα βασισμένο στους σχολικούς
βαθμούς θα δημιουργούσε προβλήματα στη
διαδικασία επιλογής υποψηφίων.



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 6ε ν δ ε ι κ τ Η σ54

Η  Π Ρ Ο σ β α σ Η  σ τ Η ν  τ Ρ ι τ Ο β α θ μ ι α  ε κ Π α ι δ ε υ σ Η

εντοπισμού των πιθανών προκαταλήψεων,
σκόπιμων ή όχι). επιπλέον, εφόσον οι εκπαι-
δευτικοί αξιολογούν διαφορετικές ομάδες
μαθητών, δεν είναι δυνατή η εξίσωση των
βαθμολογιών, επομένως ούτε και η χρήση
αυτού του συστήματος αξιολόγησης για
συγκριτικούς σκοπούς.
το δεύτερο σενάριο που αποκλείουμε είναι η
πρόταση να γίνονται οι εξετάσεις στο τέλος της
β΄ και της γ΄ τάξης λυκείου και να συνυπολο-
γίζονται οι δύο βαθμολογίες κατά την επιλογή
των φοιτητών ανωτέρων και ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων. με τον τρόπο αυτό είναι
πιθανόν να επιλυθούν προβλήματα που
αφορούν στην εξωτερική αξιοπιστία των Πε,
δημιουργείται όμως σοβαρός κίνδυνος να
αρχίσει το αναλυτικό πρόγραμμα του λυκείου
να καθορίζεται από το σύστημα εξέτασης και
να δημιουργηθούν προβλήματα στη διδα-
σκαλία των μαθημάτων που δεν είναι εξεταζό-
μενα. ακόμη, ένα αντεπιχείρημα για μια τέτοια
αλλαγή αφορά το λόγο για τον οποίο γίνονται
οι Πε: αυτό που μας ενδιαφέρει τελικά είναι να
εντοπίσουμε αν ο υποψήφιος κατέχει σε ικανο-
ποιητικό βαθμό τις προαπαιτούμενες γνώσεις
και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να παρακολου-
θήσει με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα, εκείνο που
μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι γνώσεις
και δεξιότητες του υποψήφιου κατά τη χρονική
στιγμή που πρόκειται να ενταχθεί στο σύστημα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. αν δεχτούμε τη

θέση αυτή, τότε δεν πρέπει να θεωρούμε ως
λιγότερο ικανό έναν υποψήφιο που ένα χρόνο
δεν είχε αρκετές γνώσεις και δεξιότητες στο
τέλος της β΄ λυκείου, αλλά κατάφερε να τις
αποκτήσει στο τέλος της γ΄ λυκείου. ακόμη
δημιουργούνται προβλήματα στη σύγκριση
των βαθμολογιών των μαθητών. για παρά-
δειγμα, αν ένας υποψήφιος συγκεντρώσει 80
στα 100 στη β΄ λυκείου και 90 στα 100 στη γ΄
λυκείου και ένας άλλος υποψήφιος συγκεν-
τρώσει 85 στη β΄ λυκείου και 86 στη γ΄
λυκείου, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο
δεύτερος υποψήφιος είναι περισσότερο έτοιμος
να ανταποκριθεί σε ένα πρόγραμμα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης από ό,τι ο πρώτος.
θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τη διαφωνία
μου και με τα δύο πιο πάνω σενάρια και να
υποστηρίξω την υιοθέτηση εισηγήσεων που
θα οδηγήσουν σε βελτίωση το υφιστάμενο
σύστημα (σενάρια α και β) και την σταδιακή
μετάβαση από την αποκλειστική χρήση των
Πε ως πηγής αξιολόγησης σε αξιοποίηση και
των σχολικών βαθμών (σενάριο γ). τελει-
ώνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως η έρευνα
για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών
αλλαγών τονίζει την ανάγκη σταδιακής
μετάβασης από ένα σύστημα σε ένα άλλο,
ώστε να είναι ομαλότερη η υιοθέτηση του
νέου συστήματος και να είναι πιο ικανά και
έτοιμα τα άτομα να εφαρμόσουν το νέο
σύστημα αξιολόγησης. 
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από όσα ακού-
στηκαν στη διάρ-
κεια του συνεδρί-
ου, έγινε κατα-
νοητό ότι η δη-
μόσια δωρεάν τρι-
τοβάθμια εκπαί-
δευση στην κύ-
προ δεν είναι σή-
μερα έτοιμη να
ικανοποιήσει όλη

τη ζήτηση για προπτυχιακές σπουδές. Άρα
στο παρόν – τουλάχιστον – στάδιο θα πρέπει
να συνεχίσει να λειτουργεί κάποιος μηχανι-
σμός επιλογής των υποψήφιων φοιτητών.
υπάρχουν, βεβαίως, διάφορες σκέψεις και
προτάσεις για ένα νέο σύστημα πρόσβασης
στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουν
ακουστεί αρκετές ιδέες. Όποια όμως και αν
είναι η μορφή του μελλοντικού συστήματος,
θα πρέπει να φροντίσουμε να διατηρηθούν
ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά του υφι-
στάμενου συστήματος πρόσβασης.
το πρώτο, σε σειρά σπουδαιότητας, χαρα-
κτηριστικό, που θα πρέπει να διατηρηθεί
είναι η καθολική αποδοχή του υφιστά-
μενου συστήματος πρόσβασης από την
κοινωνία ως αδιάβλητου συστήματος που
δεν επιδέχεται επηρεασμό από το παραδο-
σιακό “μέσον”. σε πρόσφατη έρευνα
(Michaelides, 2008), τελειόφοιτοι μαθητές
που παρακάθισαν στις Παγκύπριες εξετά-
σεις έδωσαν προσωπικές συνεντεύξεις σε
ερευνητές. τα ευρήματα της έρευνας ήταν
εντυπωσιακά: σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι
εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο
θεσμό των Παγκύπριων εξετάσεων, τον

οποίο χαρακτηρίζουν ως “δίκαιο” και
“αδιάβλητο”. το πιο εκπληκτικό ήταν ότι οι
μαθητές που απέτυχαν, είχαν εξίσου θετικές
και μερικές φορές θετικότερες απόψεις από
αυτούς που πέτυχαν στις εξετάσεις. αυτή
την εμπιστοσύνη και την καθολική αποδοχή
του συστήματος είναι που πρέπει να διαφυ-
λάξουμε και θα ήταν καλό αν σε αυτή τη
συζήτηση μπορούσαμε να είχαμε και μια
σχετική εισήγηση από εκπροσώπους των
μαθητών και των γονιών.
το δεύτερο χαρακτηριστικό του υφιστά-
μενου θεσμού που θα πρέπει να διατηρηθεί
είναι η υψηλή προβλεπτική του εγκυρό-
τητα: οι υποψήφιοι που προκρίνονται για
να προχωρήσουν προς την τριτοβάθμια
εκπαίδευση να είναι αυτοί που έχουν και
τη μεγαλύτερη πιθανότητα για επαρκή
ακαδημαϊκή πορεία. το τρίτο χαρακτηρι-
στικό που θα πρέπει να διατηρηθεί είναι η
υψηλή διακριτική του ικανότητα. να είναι
δηλαδή δυνατόν με το νέο σύστημα
επιλογής να διαφοροποιείται η βαθμο-
λογία των υποψηφίων σε τέτοιο βαθμό
ώστε να μπορούν να καταταχθούν ή να
ομαδοποιηθούν με αρκετή ακρίβεια για
σκοπούς επιλογής των επικρατέστερων
για τις πιο δημοφιλείς σχολές και τμήματα.
Η προβλεπτική εγκυρότητα και η διακρι-
τική ικανότητα του συστήματος αναλύ-
θηκαν σε πρόσφατη έρευνά μας (επιτροπή
Παγκυπρίων εξετάσεων, 2009), όπου
μελετήθηκε η πιθανότητα να χρησιμοποι-
ηθούν οι σχολικοί βαθμοί στη θέση των
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βαθμών των Παγκύπριων εξετάσεων.
βρήκαμε ότι οι σχολικοί βαθμοί των
τριμήνων δεν μπορούσαν να «προβλέ-
ψουν» την επιτυχή πορεία των φοιτητών
στο πανεπιστήμιο τόσο καλά όσο οι
βαθμοί των Παγκύπριων εξετάσεων.
εξάλλου, οι σχολικοί βαθμοί των
τριμήνων δεν μας επέτρεπαν να κατατά-
ξουμε τους υποψηφίους λόγω υπερπλη-
θωρισμού ψηλών βαθμολογιών. Όταν
επιχειρήθηκε μια υποθετική κατανομή των
υποψηφίων στα Πανεπιστήμια χρησιμο-
ποιώντας τους σχολικούς βαθμούς ως
κριτήριο επιλογής, τα αποτελέσματα ήταν
απογοητευτικά: πολλές από τις περιζή-
τητες θέσεις θα τις εξασφάλιζαν υποψή-
φιοι οι οποίοι είχαν μεν ψηλούς βαθμούς
στο απολυτήριο αλλά χαμηλότερους
βαθμούς στις εξετάσεις. 
είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και σε
άλλη πρόσφατη έρευνα (Lamprianou &
Christie, 2009), ανεξάρτητη από την
προαναφεθείσα, καταλήξαμε στα ίδια
συμπεράσματα: ότι δηλαδή υπήρχαν
συγκεκριμένα σχολεία τα οποία συστημα-
τικά έπασχαν από πληθωρισμό ψηλών
βαθμολογιών και ότι οι σχολικοί βαθμοί
δεν ήταν τόσο αξιόπιστοι όσο οι βαθμοί
των εξετάσεων.
γιατί όμως αυτή η επιμονή να χρησιμοποι-
ήσουμε τους βαθμούς των σχολείων για
σκοπούς πρόσβασης στα πανεπιστήμια;
σήμερα, οι σχολικοί βαθμοί είναι ένα
παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια του
εκπαιδευτικού, που μπορεί να ανταμείψει
το φιλότιμο μαθητή, να ενθαρρύνει ένα
παιδί με ειδικές ανάγκες και προβλήματα.,
κοκ. γιατί επιθυμούμε να στερήσουμε από
τον εκπαιδευτικό αυτό το εργαλείο; διότι,
αν θα χρησιμοποιούνται οι βαθμοί για
σκοπούς πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, θα πρέπει να λάβουμε συγκε-
κριμένα μέτρα με στόχο το σύστημα

σχολικής βαθμολόγησης να είναι αδιά-
βλητο και να εφαρμόζεται με ομοιομορφία
από όλους τους εκπαιδευτικούς σε όλα τα
σχολεία και για όλα τα μαθήματα. Πώς
μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη;
ας μελετήσουμε πρώτα τι κάνουν οι χώρες
που ήδη χρησιμοποιούν τους σχολικούς
βαθμούς για σκοπούς λήψης σοβαρών
αποφάσεων. θα αντλήσουμε διδάγματα
από την αυστραλία που είναι μια χώρα με
παράδοση 40 χρόνων σε αυτό τον τομέα
(Queensland Studies Authority, 2009) και
από την αγγλία που ξοδεύει τεράστια
ποσά εδώ και πολλά χρόνια για σχετική
έρευνα (Mansell, W., James, M. & the
Assessment Reform Group, 2009). 
από τη μελέτη των συστημάτων αυτών
των δύο χωρών, υιοθετήσαμε την άποψη
ότι στο δικό μας σύστημα θα μπορούσαν
να αναπτυχθούν κριτήρια τα οποία θα
προσδιορίζουν με ακρίβεια και με συγκε-
κριμένα παραδείγματα, το επίπεδο κατα-
νόησης που απαιτείται για κάθε μάθημα
και για κάθε γνωστικό στόχο. στο πλαίσιο
αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν διαδικα-
σίες αξιολόγησης, καθώς και συγκεκρι-
μένα εργαλεία αξιολόγησης τα οποία θα
μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμο-
ποιούν προκειμένου να υπάρχει συνέπεια
βαθμολόγησης εντός του σχολείου αλλά
και μεταξύ σχολείων σε όλη την κύπρο.
θα πρέπει να συσταθούν δίκτυα συντονι-
σμού μεταξύ γειτονικών σχολείων ούτως
ώστε εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας
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Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι εξέφρασαν την εμ-
πιστοσύνη τους στο θεσμό των Παγκύπριων
εξετάσεων, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως “δί-
καιο” και “αδιάβλητο”. Οι μαθητές που απέ-
τυχαν, είχαν εξίσου θετικές και μερικές φορές
θετικότερες απόψεις από αυτούς που πέτυ-
χαν στις εξετάσεις.



να συντονίζονται ως προς τα απαιτούμενα
επίπεδα που αντιστοιχούν σε κάθε διαβάθ-
μιση της βαθμολογικής κλίμακας και να
συμφωνούν σε πρακτικά παραδείγματα
εργασίας των μαθητών (π.χ. σε παραδείγ-
ματα κατ' οίκον εργασίας) που αντιστοι-
χούν σε κάθε επίπεδο μάθησης (και
βαθμολογίας). επίσης, θα απαιτηθεί
συστηματική και συνεχής επιμόρφωση
όλων των εκπαιδευτικών ως προς τα
κριτήρια και τα εργαλεία αξιολόγησης και
κάθε σχολείο ή δίκτυο σχολείων θα πρέπει
να διαθέτει ένα τουλάχιστο συντονιστή
αξιολόγησης με σχετική μεταπτυχιακή
επιμόρφωση.
θεωρούμε ότι οποιοδήποτε νέο σύστημα
πρόσβασης προταθεί θα πρέπει να βασί-
ζεται σε δύο άξονες: (α) να ελευθερωθεί το
λύκειο από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό
του συστήματος πρόσβασης στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση και (β) να διατηρη-
θούν όλα τα χαρακτηριστικά που
καταξίωσαν τις Παγκύπριες εξετάσεις στη
συνείδηση του λαού. αν οι σχολικοί
βαθμοί χρησιμοποιηθούν για σκοπούς
πρόσβασης στα πανεπιστήμια, είναι

δύσκολο να ελευθερωθεί το σχολείο από
το άγχος και την πίεση της πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
για τη βελτίωση του συστήματος
πρόσβασης προτάθηκαν επίσης διάφορες
ιδέες όπως είναι η χρήση τραπεζών
ερωτήσεων (τε) προκειμένου να
βελτιωθεί η ποιότητα των εξεταστικών
δοκιμίων. Η ιδέα της τράπεζας ερωτήσεων
έχει εφαρμοστεί στη διεθνή πρακτική με
δύο κυρίως τρόπους: είτε με μορφή ανοι-
κτών τε, είτε με τη μορφή κλειστών τε.
κλειστές είναι οι τε των οποίων το περιε-
χόμενο θεωρείται απόρρητο. για τη διενέρ-
γεια μίας εξέτασης, οι χειριστές των
ηλεκτρονικών συστημάτων στα οποία
φυλάσσεται η τε επιλέγουν τυχαίες
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Θα πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες αξιο-
λόγησης, καθώς και συγκεκριμένα εργαλεία
αξιολόγησης τα οποία θα μπορούν οι εκπαι-
δευτικοί να χρησιμοποιούν προκειμένου να
υπάρχει συνέπεια βαθμολόγησης εντός του
σχολείου αλλά και μεταξύ σχολείων σε όλη
την Κύπρο.



ερωτήσεις με βάση τις οποίες ετοιμάζουν
τα εξεταστικά δοκίμια. θεωρούμε ότι οι
κλειστές τε δεν μπορούν να γίνουν
δεκτές στο δικό μας χώρο: θα υπάρχει
πάντα η υποψία ότι αυτοί που δημιούρ-
γησαν την τε, αλλά και αυτοί που την
διαχειρίζονται, ίσως να επιτρέψουν την
διαρροή των στοιχείων που περιέχει. αντί-
θετα, οι ανοικτές τε είναι προσβάσιμες
από όλους. στην περίπτωση αυτή,
πρακτικά καταργείται το αναλυτικό
Πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί προετοι-
μάζουν τους μαθητές στη λύση των ερωτή-
σεων της ανοικτής τε. αν εφαρμοστεί ένα
τέτοιο σύστημα στην κύπρο, οι μαθητές
θα συνεχίσουν να καταφεύγουν στα φρον-
τιστήρια για να ασκούνται στην επίλυση
των – γνωστών πλέον – ερωτήσεων και το
εκπαιδευτικό σύστημα θα υποβαθμιστεί.
εξάλλου, θα πρέπει κάποιος να εγείρει και
το θέμα του κόστους της δημιουργίας μίας
τε, που ανέρχεται σε πολλές δεκάδες
χιλιάδες ευρώ και στο οποίο προστίθενται:
το κόστος συντήρησης της τε, το κόστος
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χειρι-
στών της, το κόστος “συνταξιοδότησης”
των ερωτήσεων, το κόστος πρόσθεσης
νέων ερωτήσεων κτλ. και εννοείται ότι θα
πρέπει να δημιουργηθούν πολλές διαφο-
ρετικές τε για να καλυφθούν οι δεκάδες
των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο
σημερινό σύστημα πρόσβασης μέσω των
Παγκυπρίων εξετάσεων. 
μία άλλη ιδέα που “έπεσε” στο τραπέζι
είναι η μεταφορά βαθμολογιών από τη μια
χρονιά στην άλλη: υποψήφιος που παρα-
κάθεται στις Παγκύπριες εξετάσεις θα
μπορεί να μεταφέρει μερικές βαθμολογίες
στην επόμενη χρονιά και να εξεταστεί για
δεύτερη φορά μόνο στα υπόλοιπα μαθή-
ματα. κάτι τέτοιο είναι πρακτικά ανέφικτο,
επειδή δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός
εξίσωσης των εξεταστικών δοκιμίων και

άρα ένας βαθμός δεν έχει το ίδιο μαθη-
σιακό αντίκρυσμα από χρόνο σε χρόνο. Η
μηχανιστική μεταφορά κάποιου από τα
συστήματα που υπάρχουν στο εξωτερικό
θα ήταν πρακτικά δύσκολη και οικονομικά
ασύμφορη. από την πρόσφατη μελέτη μου
με αντικείμενο το αγγλικό σύστημα
εξίσωσης των εξεταστικών δοκιμίων από
χρόνο σε χρόνο (Lamprianou, 2007),
θεωρώ ότι η ιδέα της μεταφοράς βαθμολο-
γιών στο κυπριακό σύστημα χρειάζεται
πολύ περισσότερη επεξεργασία και μελέτη.
το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει επίσης
να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες δομές του
προκειμένου να αναβαθμίσει τις
πρόσφατες πρωτοβουλίες για ανάπτυξη
μουσικών και αθλητικών λυκείων, της
γεωργικής σχολής κτλ. για παράδειγμα, θα
μπορούσε να λειτουργήσει στα πλαίσια
της γεωργικής σχολής ειδικό, ουσιαστικά
αναβαθμισμένο ακαδημαϊκά πρόγραμμα,
και να διευκολύνεται η πρόσβαση των
αποφοίτων της σε γεωπονικά τμήματα ή
τμήματα φυτικής Παραγωγής. Παρο-
μοίως, θα μπορούσε να δημιουργηθεί
αναβαθμισμένο πρόγραμμα μουσικών
λυκείων οι απόφοιτοι των οποίων να διευ-
κολύνονται στην εισαγωγή τους σε
μουσικά τμήματα Πανεπιστημίων κ.ο.κ. 
υπάρχουν και άλλες ιδέες, αλλά θα ήθελα
προς το παρόν να στρέψω την προσοχή
σας σε ένα άλλο τομέα. 
αν και ασκώ το λειτούργημα του πανεπι-
στημιακού καθηγητή σε ένα ιδιωτικό
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προτί-
μησα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου με
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Αν δεν εφαρμοστεί μια θεσμική συνεργασία
μεταξύ ιδιωτικών πανεπιστημίων και Πολι-
τείας, ενδεχομένως να ανασταλεί η λειτουρ-
γία ορισμένων τμημάτων και στα δημόσια
και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.



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

Π Ρ Ο σ β α σ Η  σ τ Η  δ Η μ Ο σ ι α  τ Ρ ι τ Ο β α θ μ ι α  ε κ Π α ι δ ε υ σ Η  σ τ Η ν  κ υ Π Ρ Ο :  Π Ο Ρ ι σ μ α τ α
Π Ρ Ο σ φ α τ ω ν  ε Ρ ε υ ν ω ν  

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 59

αναφορά στην πρόσβαση στη δημόσια
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο λόγος είναι
απλός: θεωρώ ότι η παράνοια των δύο
διαφορετικών συστημάτων πρόσβασης
στην κύπρο δε θα μπορέσει να συνεχιστεί
για πολύ. θα καταρρεύσει υπό το βάρος
των πραγματικοτήτων και των αντιδρά-
σεων της κοινωνίας και τελικά θα
προκριθεί κάποιο ενιαίο σύστημα. το
ενιαίο σύστημα πρόσβασης θα πρέπει να
μπολιαστεί από την ευελιξία και από την
αποτελεσματικότητα του συστήματος
πρόσβασης στην ιδιωτική τριτοβάθμια
εκπαίδευση: για παράδειγμα οι σχολές ή
τα τμήματα των πανεπιστημίων να
μπορούν να προτείνουν και δικά τους
κριτήρια εισαγωγής.
καθώς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια καταξιώ-
νονται σιγά-σιγά και καθώς διευρύνονται
οι κύκλοι σπουδών που προσφέρουν, οι
πολίτες που επιθυμούν πρόσβαση σε ένα
συγκεκριμένο τμήμα θα μπορούν να
κτυπούν τις πόρτες των ιδιωτικών και των
δημόσιων πανεπιστημίων ταυτόχρονα.
θεωρώ λοιπόν, ότι σε ένα τόσο μικρό νησί
είναι προφανές ότι το σύστημα πρόσβασης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να
είναι ενιαίο. θεωρώ ότι το κράτος θα
πρέπει να αποφασίσει εάν επιθυμεί να
υπαχθούν στους κρατικούς σχεδιασμούς
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να καταρτι-
στεί ένα εθνικό σχέδιο πρόσβασης στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση. και είναι
προφανές ότι αν δεν εφαρμοστεί μια
θεσμική συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών
πανεπιστημίων και Πολιτείας, ενδεχο-
μένως να ανασταλεί η λειτουργία
ορισμένων τμημάτων και στα δημόσια και
στα ιδιωτικά πανεπιστήμια (υπάρχουν
σήμερα τμήματα δημοσίων πανεπιστημίων
που παραμένουν σχεδόν άδεια επειδή δεν
μπορούν να προσελκύσουν υποψήφιους).
Ή θα καταλήξουμε σε ιδρύματα τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης διαφορετικών ταχυ-
τήτων με όλα τα κοινωνικά και πολιτικά
προβλήματα και αναταράξεις που αυτό
μπορεί να συνεπάγεται, όπως μπορούμε να
συμπεράνουμε το παράδειγμα του ατι
στην κύπρο ή των τει στην ελλάδα.
Προτείνω να υπαχθούν τα ιδιωτικά πανε-
πιστήμια σε ένα εθνικό σχεδιασμό για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση. αυτό, ομολογου-
μένως, θα διευκολυνθεί αν τα ιδιωτικά
πανεπιστήμια μετατραπούν σε μη κερδο-
σκοπικούς οργανισμούς. Πρέπει να
αποφευχθεί η επικάλυψη των ίδιων
τμημάτων από διαφορετικά πανεπιστήμια,
ενώ αντιθέτως πρέπει να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη νέων τμημάτων και προγραμ-
μάτων σπουδών που δεν καλύπτονται
σήμερα από τα δημόσια πανεπιστήμια.
με την κατάλληλη συνεργασία και
προγραμματισμό μπορούμε να αποφύ-
γουμε περιπέτειες, όπως αυτήν του 2006,
όταν η ελλάδα άλλαξε αιφνιδιαστικά το
νόμο που ρύθμιζε την πρόσβαση των
κύπριων φοιτητών προς τα ελληνικά
πανεπιστήμια. Όσοι εργαζόμενοι στην
υπηρεσία εξετάσεων του υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού έζησαν εκείνη
την θλιβερή εμπειρία – ήμουν ένας από
αυτούς – θυμούνται ότι αγωνιζόμασταν να
ετοιμάσουμε σε μερικές βδομάδες νέα
νομοθεσία και τεχνικό πλαίσιο για
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
κάποιες από τις στρεβλώσεις του υφιστά-
μενου συστήματος (βλ. Lamprianou,
2009) οφείλονται στις ρυθμίσεις που
έπρεπε να γίνουν τότε βιαστικά για να
διαφυλαχθεί η ομαλή πρόσβαση χιλιάδων
μαθητών μας προς τα ελληνικά πανεπι-
στήμια. Η Πολιτεία έχει τώρα την να λύσει
μια για πάντα το πρόβλημα της αυτάρ-
κειας ως προς την παροχή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στη νεολαία μας, δείχνοντας
πολιτική τόλμη, ταχύτητα, επιμονή σε



θέματα αρχών και οικονομική γενναι-
οδωρία. ταυτόχρονα, πρέπει να είναι ιδιαί-
τερα αυστηρή τόσο με τα ιδιωτικά όσο και
με τα δημόσια πανεπιστήμια, ούτως ώστε
ο φορολογούμενος να νιώθει ότι τα
χρήματά του επενδύονται σωστά και ότι οι

επενδύσεις επιστρέφουν πίσω στην
κοινωνία υπό τη μορφή άριστου επιπέδου
παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
μέσα στο πλαίσιο ενός γενικότερου
εθνικού σχεδιασμού.
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στη σύντομη αυτή
ανακοίνωσή μας
θα επιχειρήσουμε
να απαντήσουμε
στα παρακάτω
ερωτήματα, χωρίς
να αγνοούμε ότι
κάποια απ’ αυτά
έχουν απασχολή-

σει και άλλους ερευνητές (δημαράς: 2006,
κασσωτάκης: 1996, μυλωνάς: 1998, Παπαγ-
γελή: 1990). 
•     Ποιες ήταν οι πολιτικές πρόσβασης στο

πανεπιστήμιο κατά την εξεταζόμενη
περίοδο; 

•     Πώς ερμηνεύονται οι παραπάνω πολι-
τικές;

•     Ποιοι παράγοντες (κοινωνικοπολιτικοί,
οικονομικοί, ιδεολογικοί, πολιτιστικοί
και παιδαγωγικοί) διαμόρφωσαν τις
παραπάνω πολιτικές; 

•     Ποιες ήταν οι επιπτώσεις των πολιτικών
πρόσβασης τόσο στην ίδια την εκπαί-
δευση, ιδιαίτερα στις προηγούμενες
βαθμίδες, όσο και στους μαθητές;

το ιστορικό υλικό, στο οποίο θα στηριχ-
θούμε προέρχεται από το θεσμικό πλαίσιο με
το οποίο ρυθμίζονταν ζητήματα πρόσβασης
στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση (νομο-
σχέδια, νόμοι, αγορεύσεις στη βουλή και τη
γερουσία, εισηγητικές εκθέσεις, υπομνή-
ματα, πορίσματα επιτροπών, πρακτικά
βουλής, πρυτανικοί λόγοι, διατάγματα)

καθώς και δευτερογενείς πηγές.
τα χρονικά όρια της περιόδου που εξετά-
ζουμε δεν επελέγησαν τυχαία: το 1836-37
θεσμοθετείται στο νεοδιαμορφούμενο από
τους βαυαρούς κατά την τριετία 1834-1837
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η
πρόσβαση στο πρώτο Οθωνικό Πανεπι-
στήμιο. το άλλο χρονικό άκρο, το 1997-98,
επιλέχθηκε γιατί συνδέεται με τη γνωστή,
τελευταία στον 20ο αιώνα, μεταρρύθμιση
του γεράσιμου αρσένη. 
Η μέθοδος με την οποία θα προσεγγίσουμε
τα ιστορικά τεκμήρια που έχουμε στη
διάθεσή μας και με την οποία θα επιδιώ-
ξουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά μας
είναι η ιστορική. υιοθετούμε την «ερμη-
νεύουσα ιστορία» (όρος του γ. δερτιλή,
2003) βάσει της οποίας θα προσπαθήσουμε,
στηριγμένοι σε πηγές, να κατανοήσουμε το
παρελθόν και στη συνέχεια να το ερμηνεύ-
σουμε σε συσχέτιση με το εκάστοτε συγκεί-
μενο (κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό,
ιδεολογικό και πολιτιστικό). ως θεωρητικό
πλαίσιο επιλέγουμε τις θεωρίες αναπαρα-
γωγής (μυλωνάς:1998) και τις προσεγγίσεις
της σχολής των Annales.
μελετώντας τα τεκμήρια που αφορούν τη
διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών
πρόσβασης στην ελληνική πανεπιστημιακή
εκπαίδευση μπορούμε να διακρίνουμε τις
παρακάτω περιόδους:
•     1η περίοδος: από την ελεύθερη

πρόσβαση (1836-37) στην καθιέρωση
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Οι σημαντικότεροι σταθμοί των πολιτικών
πρόσβασης στα  Α.Ε.Ι. 

του Σήφη Μπουζάκη
Kαθηγητή Ιστορίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών 



εισαγωγικών εξετάσεων (1922).
•     2η περίοδος: από την καθιέρωση εισαγω-

γικών εξετάσεων το 1922 στην καθιέ-
ρωση κλειστού αριθμού (numerus
clausus) εισακτέων, το 1930.

•     3η περίοδος: από τον κλειστό αριθμό
εισακτέων (1930) στο ακαδημαϊκό
απολυτήριο (1964).

•     4η περίοδος: από τις γενικές / Πανελλα-
δικές εξετάσεις στη μεταρρύθμιση του
γεράσιμου αρσένη (1997-98).

από την ελεύθερη πρόσβαση στην καθιέρωση
εισαγωγικών εξετάσεων (1836-37 - 1922)
το 1837 ιδρύεται το Οθωνικό Πανεπιστήμιο
στο οποίο η πρόσβαση ήταν ελεύθερη για
κάθε κάτοχο απολυτηρίου γυμνασίου. Η
μόνη υποχρέωση που είχε ο υποψήφιος ήταν
να «παρουσιασθή εις τον Πρύτανιν υφ’ ενός
κτηματίου ή σταθερού κατοίκου αθηνών,
προς τον οποίον αι αρχαί του Πανεπιστη-
μίου θέλουν διευθύνεσθαι οσάκις έχουν να
πέμψουν εις τον φοιτητήν κοινοποιήσεως
προσκλήσεις…». ελεύθερη ήταν και η
επιλογή σπουδών και μαθημάτων μέσα στο
πανεπιστήμιο, ενώ η φοίτηση σ’ αυτό ήταν
δωρεάν. τα δύο αυτά βασικά χαρακτηρι-
στικά των πολιτικών πρόσβασης (ελεύθερη)
αλλά και της φοίτησης στο πανεπιστήμιο
(δωρεάν) επέτρεψαν στον κωνσταντίνο

τσουκαλά (1982) να κάνει λόγο για ένα
σχολικό σύστημα «πρώιμα δημοκρατικό» το
οποίο χαρακτήρισε μονοδρομικό/μονοδιά-
στατο εξαιτίας της κάθετης δομής του
(δημοτικό, ελληνικό, γυμνάσιο, πανεπι-
στήμιο). Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει στις
επόμενες δεκαετίες σε δύο αντιφατικά και
αντικρουόμενα αποτελέσματα, την υπερεκ-
παίδευση (πολύ υψηλά ποσοστά σε σχέση με
άλλες χώρες φοίτησης σε γυμνάσιο και
πανεπιστήμιο) και, παράλληλα, την ημιμά-
θεια (πολύ υψηλά ποσοστά αναλφάβητων).
είναι προφανές ότι οι παραπάνω πολιτικές
πρόσβασης και φοίτησης στο πρώτο ελλη-
νικό πανεπιστήμιο στόχευαν στην προσέλ-
κυση φοιτητών, τoυς οποίους είχε ανάγκη το
νεοσύστατο ελληνικό κράτος. επρόκειτο για
ένα κράτος που εκκινούσε εκ του μηδενός
(δερτιλής: 2005) για να στελεχώσει τους
βασικούς κρατικούς θεσμούς του: δικαιο-
σύνη (νομική), εκπαίδευση (φιλοσοφική),
εκκλησία (θεολογική), σύστημα υγείας
(ιατρική). Έτσι βέβαια, ο κρατικός μηχανι-
σμός άρχισε να διογκώνεται διαμορφώ-
νοντας ισχυρά κρατικοδίαιτα στρώματα. Η
εισροή ξένου κεφαλαίου, που ακολούθησε
αργότερα, συντέλεσε στη συντήρηση του
τομέα των υπηρεσιών, τον οποίο υπηρε-
τούσε κυρίως η εκπαίδευση που αποτελούσε
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Πίνακας Ι
Τεκμήριο Θέμα Πρόβλεψη

1 β.δ. 1836 «Περί γυμνασίων» γυμνάσιο «θεραπαινίς»
2 β.δ. 221 Περί συστάσεων ελεύθερη πρόσβαση.

24 – 4 -1832 του Πανεπιστημίου ελεύθερη επιλογή σπουδών
3 νομοσχέδια «Περί οργανισμού του Η μέση εκπαίδευση καθιερώνε-

ευταξία 1899 Πανεπιστημίου» ται ως «θεραπαινίδα» της πα-
νεπιστημιακής

4 «Οργανισμός» «Περί εθνικού Πανεπιστημίου» ελεύθερη Πρόσβαση
του 1911 και «Περί καποδιστριακού

Πανεπιστημίου»
5 υπόμνημα «Περί ιδρύσεως νέου Πρόταση για εισιτήριες εξετά-

κ. καραθεοδωρή Πανεπιστημίου εν ελλάδι» σεις διαφοροποιημένες βάσει
προς τον (Πανεπιστήμιο σμύρνης) κατευθύνσεων.
ελ. βενιζέλο 1919



και το εφαλτήριο κοινωνικής κινητικότητας
των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. τα
τελευταία, στη συνέχεια, συμμετέχουν
αποφασιστικά στον αστικό μετασχηματισμό
της ελληνικής κοινωνίας. 
κατά την πρώτη αυτή περίοδο, θα διατυπω-
θούν στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου
αθηνών πολλές ενστάσεις για την ελεύθερης
πρόσβαση σε αυτό, όπως φαίνεται από τα
τεκμήρια που αναφέρονται στον Πίνακα Ι
(σελ. 62).
γράφει, το 1864, ο Πανταζίδης: «Η εκπλη-
κτική αύξησις του πλήθους των φοιτητών
δεν εξήγειρεν ούτε την χαράν ούτε τον
θαυμασμόν των πρυτάνεων… πολλοί δε
ηγωνίζοντο ν’ αναχαιτίσωσιν αυτό ως
επιβλαβές εις τε το Πανεπιστήμιον και την
Πολιτείαν». Έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα
στις νομικές και φιλολογικές σχολές, όπου
συνωστίζονται οι περισσότεροι φοιτητές,
παίρνονται στοιχειώδη μέτρα επιλογής. με
απόφαση της συγκλήτου περιορίζεται ο
αριθμός των φοιτητών σ’ αυτές τις σχολές,
αν και «πολλοί νέοι προσέρχονταν μετά

δακρύων εξαιτούμενοι την παραδοχήν
αυτών δια φιλολογικάς και νομικάς
σπουδάς».
στα νομοσχέδια «Περί Οργανισμού του
Πανεπιστημίου» το 1899, επί υπουργίας α.
ευταξία, δεν προβλέπονται εισαγωγικές
εξετάσεις, η μέση εκπαίδευση όμως ενισχύει
το ρόλο της ως «θεραπαινίδα» της πανεπι-
στημιακής. Ούτε στον «Οργανισμό» του
1911 προβλέπονται εισαγωγικές εξετάσεις:
«ινα εγγραφή τις φοιτητής, δέον να κέκτηται
απολυτήριον δημοσίου ημεδαπού γυμνασίου
ή ομοταγούς δημοσίου αλλοδαπού ή άλλου
ανεγνωρισμένου γυμνασίου ή του εν
αθήναις Πρακτικού λυκείου» (αρ. 12). αντί-
θετα, στο καποδιστριακό Πανεπιστήμιο δεν
επιτρέπεται η φοίτηση των αποφοίτων τού
«εν αθήναις Πρακτικού λυκείου». βέβαια,
για τη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, στον
Οργανισμό του 1911, τίθενται άλλοι
φραγμοί, ταξικοί, αφού «έκαστος φοιτητής
υποχρεούται εις καταβολήν εκπαιδευτικών
τελών εκ δραχμών 180 δι’ έκαστον πανεπι-
στημιακό έτος». μπορεί να εικάσει κανείς
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Πίνακας ΙΙ.
Τεκμήριο Θέμα Πρόβλεψη

1 διάταγμα (1834)

2 διάταγμα 1836

3 διάταγμα 1886

4 ν. αφα΄ 27–
5 / 20– 6 – 1887

5 ν. 1565
21-24 – 12 – 1918

«Πολυτεχνική συλλογή» 
(σχολείο στοιχειώδους τεχνι-
κής εκπαίδευσης)
κυριακάτικο τεχνικό σχολείο 
(Πρόδρομος Πολυτεχνείου)
λειτουργία Πρακτικού
λυκείου

«Περί οργανισμού των εν
αθήναις σχολείου των βιομη-
χάνων τεχνών»
Περί συμπληρώσεως τινών
του νόμου 972α «περί τροπο-
ποιήσεως των περί δημοσίων
έργων νόμων κ.λ.π.», του
νόμου 1466 «περί αφομοι-
ώσεως των εκτάκτων υπαλλή-
λων τις υπηρεσίας δημοσίων
έργων» κ.λ.π. 

ελεύθερη εισαγωγή

ελεύθερη εισαγωγή

εισαγωγικές εξετάσεις για 
σχολές Πολιτικών μηχανι-
κών και μηχανουργών
καθιέρωση εισαγωγικών
εξετάσεων

καθιέρωση κλειστού αριθμού
εισακτέων στη σχολή τοπο-
γράφων μηχανικών του
Πολυτεχνείου.



ότι αυτό το μέτρο θα αποθάρρυνε αρκετούς
ενδιαφερόμενους για πανεπιστημιακές
σπουδές. στο υπόμνημα του κ. καραθεο-
δωρή, το 1919, για το πανεπιστήμιο της
σμύρνης προβλέπονται εξετάσεις: «θα είναι
πλεονεκτικόν να μη γίνονται δεκτοί, ει μη
κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, των οποίων
το πρόγραμμα θα ποικίλη αναλόγως τις
περιπτώσεως». 
κατά την περίοδο αυτή, οι πολιτικές
πρόσβασης που εφαρμόσθηκαν στο χώρο
τις τεχνικής εκπαίδευσης καθώς και τις
ανώτατες στρατιωτικές σχολές ήταν διαφο-
ρετικές (βλ. Πίνακα ΙI, (σελ. 63). Έτσι, το
1887 στο «σχολείο βιομηχάνων τεχνών» η
φοίτηση προϋποθέτει εισαγωγικές εξετάσεις. 
Ο στόχος των εξετάσεων εδώ είναι τόσο ο
περιορισμός των φοιτητών όσο και η αύξηση
του κύρους τις σχολής. ακόμη, στη σχολή
τοπογράφων μηχανικών του Πολυτεχνείου
είχε καθιερωθεί από το 1918 ένα είδος κλει-
στού αριθμού εισακτέων, τους οποίους το
κράτος αναλάμβανε να διορίσει «υποχρεω-
τικώς εν τη τοπογραφική υπηρεσία των
υπουργείων συγκοινωνιών και γεωργίας εις
θέσιν δοκίμου τοπογράφου».

Από τις εισαγωγικές εξετάσεις στον κλει-
στό αριθμό εισακτέων (1922 - 1930)
τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν κατά
την περίοδο της ελεύθερης πρόσβασης
(αδυναμία απορρόφησης πτυχιούχων, υπερ-
πληθυσμός πανεπιστημίων, υποβάθμιση του
κύρους των σπουδών) οδήγησαν ή έδωσαν
το άλλοθι, το νομιμοποιητικό επιχείρημα,
για την υιοθέτηση εισαγωγικών εξετάσεων.
Έτσι, με τον Οργανισμό του 1922, καθιερώ-
νονται «φίλτρα επιλογής» για τη φοίτηση
στο πανεπιστήμιο: «φοιτητής του Πανεπι-
στημίου εγγράφεται ο κεκτημένος απολυτη-
ρίου εκπαιδευτηρίου ή μη και ευδοκιμήσας
εν δοκιμασία κατά τας διατάξεις του άρθρου
139… εκπαιδευτήρια ων το απολυτήριον

χορηγεί την εν άρθρω 135 ικανότητα είναι
τα εν ελλάδι δημόσια γυμνάσια, το εν
αθήναις Πρακτικόν λύκειον ή άλλα
ομοταγή αυτώ δημόσια εκπαιδευτήρια και η
Ριζάρειος εκκλησιαστική σχολή».
Οι προερχόμενοι από το Πρακτικό λύκειο
αθηνών ή άλλο ομοειδές εκπαιδευτήριο
μπορούσαν να εγγραφούν στην ιατρική
σχολή ή στη σχολή φυσικών και μαθημα-
τικών επιστημών, ενώ οι απόφοιτοι της
Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής είχαν το
δικαίωμα εγγραφής στη θεολογική. Οι
εξετάσεις διενεργούνταν από καθηγητές
του Πανεπιστημίου αθηνών. Η συστηματική
εφαρμογή των εισαγωγικών εξετάσεων
υλοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα, το
ακαδημαϊκό έτος 1924-25 για το χημικό
τμήμα και τέσσερα χρόνια αργότερα, το
1926-27, για τις άλλες σχολές. 
στις αρχές της δεκαετίας του ’30, οι εισαγω-
γικές εξετάσεις μετατρέπονται σε διαγω-
νισμό για την επιλογή περιορισμένου
κλειστού αριθμού φοιτητών, κάτι που θα
υλοποιηθεί με το νόμο 4620 του 1930 «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατά-
ξεων του Οργανισμού του εθνικού καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου». το επιχείρημα
για την καθιέρωση του κλειστού αριθμού
εισακτέων, όπως υποστηρίζεται στην αιτιο-
λογική έκθεση του νόμου, ήταν η ανάγκη για
καλύτερη επιστημονική κατάρτιση των εισα-
γόμενων στα πανεπιστήμια, η οποία κινδύ-
νευε εξαιτίας του μεγάλου αριθμού
φοιτητών. δεν είναι τυχαίο ότι λίγους μήνες
πριν από την ψήφιση του παραπάνω νόμου,
σε υπόμνημα του κων/νου καραθεοδωρή
προς την κυβέρνηση βενιζέλου (υπόμνημα
στο οποίο θα στηριχθεί ο μετέπειτα νόμος -
Οργανισμός του 1932) προτείνεται η
δραστική μείωση του αριθμού των φοιτητών
από 6.040 σε 2.850 (ποσοστό μείωσης άνω
του 50%). την προσέγγιση του καραθεο-
δωρή θα υιοθετήσει και ο υπουργός
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Παιδείας γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος σε
αγόρευση στη βουλή θα δηλώσει: «Η άνευ
περιορισμού φοίτησις θα απέβαινε πρόξενος
ολέθρου, εάν δεν ήτο ταυτόχρονον το
μέτρον του περιορισμού στις ανώτερες
εκπαιδευτικές βαθμίδες». Ο κλειστός
αριθμός εισακτέων δεν θα εφαρμοσθεί
αμέσως μετά την καθιέρωσή του. θα γενι-
κευτεί μετά το 1939, θα υπάρξουν όμως
πολλά «παράθυρα» για την καταστρατή-
γησή του (εισαγωγή σε όσους έπαιρναν τη
βάση, εγγραφή όλων χωρίς εξετάσεις το
σχολικό έτος 1942/43 κ.λπ.). 
Οι σημαντικότεροι σταθμοί αυτής της
περιόδου αποτυπώνονται στον Πίνακα ΙΙΙ.

Από τον κλειστό αριθμό εισακτέων στο
ακαδημαϊκό απολυτήριο (1930 - 1964)
το 1954, επί υπουργίας α. γεροκωστό-
πουλου, με το ν.δ. 3011/54 οι εισαγωγικές
εξετάσεις του 1930 θα μετατραπούν σε
διαγωνισμό που πραγματοποιείται από τις
ίδιες τις σχολές μια φορά το χρόνο. Πολιτική
πρόθεση των εισηγητών ήταν η αυστηρό-
τερη τήρηση του κλειστού αριθμού εισα-
κτέων με την ελπίδα αναβάθμισης του
επιπέδου σπουδών και της αύξησης του
κύρους των ιδρυμάτων. 
Ο επόμενος σημαντικός σταθμός είναι οι
προτάσεις της επιτροπής Παιδείας, το 1958.
Η επιτροπή, προκειμένου να περιορίσει τον

αριθμό των ατόμων που, χωρίς να έχουν τα
κατάλληλα εφόδια, «έκρουαν τας θύρας των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
εισηγήθηκε τη δημιουργία χωριστού κλάδου
μέσης και κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης
και τη διαίρεση του εξατάξιου γυμνασίου σε
δύο κύκλους. ακόμη, μέσω της επιτροπής
αυτής, θα προταθεί η καθιέρωση προπαιδευ-
τικού έτους για όσους επιθυμούν να φοιτή-
σουν σε ανώτατες σχολές, όπως και η
ίδρυση ειδικών κολεγίων. και οι δύο προτά-
σεις θα απορριφθούν. το 1959 θα δημιουρ-
γηθεί ενιαίος φορέας για την ανώτατη
εκπαίδευση και θα προταθεί από το υπουρ-
γείο η εφαρμογή μικτού συστήματος εισα-
γωγής στα πανεπιστήμια σύμφωνα με το
οποίο οι θέσεις εισακτέων για κάθε σχολή θα
καλύπτονταν από υψηλόβαθμους απόφοι-
τους μέσης εκπαίδευσης χωρίς διαγωνισμό. 
με τη μεταρρύθμιση του 1964 επιχειρείται
μία σημαντική αλλαγή στο εκπαιδευτικό
τοπίο. το λύκειο αποκτά διττό ρόλο αφού
προορίζεται: «να προσφέρει πλουσιωτέραν
εγκύκλιον μόρφωσιν εις τους νέους» (που
δεν θα συνεχίσουν το πανεπιστήμιο) αλλά
και «να προπαρασκευάσει τους μέλλοντας
να φοιτήσουν εις ανωτάτας σχολάς». Η πιο
σημαντική ρύθμιση αφορούσε το νέο
σύστημα πρόσβασης στα αει αφού το
απολυτήριο λυκείου επικύρωνε την αποφοί-
τηση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
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Πίνακας ΙΙI.
Τεκμήριο Θέμα Πρόβλεψη

1 ν. 2905 την 
23/27 – 7 – 1922 

2 υπόμνημα
κων/νου
καραθεοδωρή
(μάιος 1930)

3 νόμος 4620 
30 – 7/6 – 8 – 1930

«Περί Οργανισμού του αθη-
νήσιν εθνικού καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου»
«Περί Πανεπιστημίου
αθηνών»

«Περί ορισμού αριθμού εισα-
κτέων φοιτητών του Πανεπι-
στημίου θεσσαλονίκης»

καθιέρωση εξετάσεων με ευ-
θύνη των καθηγητών του Πα-
νεπιστημίου.
Πρόταση για δραστική μεί-
ωση των φοιτητών και καθιέ-
ρωση αυστηρών εισαγωγικών
εξετάσεων
καθιέρωση numerus clausus



αλλά δεν αρκούσε για τη φοίτηση σε αει.
για την τελευταία ήταν απαραίτητη, ύστερα
από εξετάσεις, η απόκτηση ακαδημαϊκού
απολυτηρίου δύο τύπων, α και β. Ο ένας
τύπος ίσχυε για τις θεωρητικές και ο άλλος
για τις θετικές σχολές, ενώ σε ορισμένες
σχολές κοινωνικών επιστημών η φοίτηση
ήταν δυνατή και με τους δύο τύπους ακαδη-
μαϊκού απολυτηρίου. για την εισαγωγή στα
αει, εκτός από τις εξετάσεις για την
απόκτηση ακαδημαϊκού απολυτηρίου,
λαμβάνονταν υπόψη και ο βαθμός των δύο
τελευταίων τάξεων του λυκείου, με συντε-
λεστή 6. για το τελευταίο, μάλιστα, εκφρά-
στηκε η ευχή «να αποδώση ώστε το
απολυτήριον να είναι επαρκής τίτλος δια να
εγγράφωνται οι πάντες εις τα Πανεπι-
στήμια…». καινοτομικό στοιχείο αποτε-
λούσε ο πλήρης αποκλεισμός του
πανεπιστημίου από τη διαδικασία επιλογής
των υποψήφιων φοιτητών αλλά και η
διενέργεια εξετάσεων σε περιφερειακό
επίπεδο με κεντρικό, βέβαια, σχεδιασμό.
Οι σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις
στις πολιτικές πρόσβασης παρουσιάζονται
στον Πίνακα IV.

Από τις Γενικές / Πανελλαδικές Εξετάσεις
στη μεταρρύθμιση του Γεράσιμου Αρσένη
στη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουμε

συνεχείς μεταβολές των συστημάτων
πρόσβασης που όμως όλες συγκλίνουν στο
να μετατρέπουν το λύκειο σε φροντιστη-
ριακό προθάλαμο του πανεπιστημίου και να
το καταργούν ως αυτοτελή μορφωτική
βαθμίδα εκπαίδευσης. Η σχέση λυκείου-
πανεπιστημίου είναι πλέον μια σχέση
«στενών δεσμών», η οποία αποδέσμευσε την
ελεύθερη αγορά των φροντιστηρίων. τα
σημαντικότερα ορόσημα μετά την κατάρ-
γηση των μεταρρυθμίσεων του 1964-65 είναι
τα εξής (βλ. και κασσωτάκης, 1996): 
•     οι εξετάσεις κατά κύκλους σχολών

(1968-1979),
•     οι πανελλήνιες εξετάσεις της φιλελεύ-

θερης εκπαιδευτικής πολιτικής που
ακολούθησε την πτώση της δικτατορίας
(1979-1982),

•     το σύστημα των γενικών εξετάσεων
(1983-1997),

•     η μεταρρύθμιση αρσένη και η καθιέ-
ρωση του απολυτηρίου ενιαίου λυκείου
(1997-98).

Περιοριζόμαστε στις ελάχιστες αυτές νύξεις,
γιατί η ανάλυση της περιόδου αυτής
αποτελεί αντικείμενο άλλης ανακοίνωσης.

Συμπεράσματα
Οι πολιτικές πρόσβασης στην ελληνική
πανεπιστημιακή εκπαίδευση επιχειρήθηκε
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Πίνακας ΙV.
Τεκμήριο Θέμα Πρόβλεψη

1 ν.δ. 3011/
15 – 9 – 1954 

2 επιτροπή
Παιδείας 1957/58

3 ν.δ. 4379 /1964

«Περί τρόπου εγγραφής των
φοιτητών εις τα σχολάς των
Πανεπιστημίων, του ε.μ. Πο-
λυτεχνείου…»
Πορίσματα

«Περί Οργανώσεως και διοι-
κήσεως της γενικής στοιχει-
ώδους και μέσης
εκπαιδεύσεως»

μετατροπή εισαγωγικών εξε-
τάσεων σε διαγωνισμούς με
ευθύνη των σχολών

διχοτόμηση μέσης εκπαίδευ-
σης, καθιέρωση ειδικών κολ-
λεγίων προπαιδευτικού έτους
καθιέρωση ακαδημαϊκού απολυ-
τηρίου τύπου α΄ και β΄ (θεωρη-
τικής και θετικής κατεύθυνσης)
αποκέντρωση εξετάσεων, διττός
ρόλος λυκείου



να αλλάξουν ή άλλαξαν όταν υπήρξαν
φαινόμενα όπως τα παρακάτω:
Πληθωρισμός φοιτητών, με συνέπεια να μην
είναι ικανοποιητική η κατάρτισή τους στα
αει. στην εισηγητική έκθεση του νδ
30/11/1954, με το οποίο οι εξετάσεις μετα-
τράπηκαν σε διαγωνισμό, αναφέρεται ότι η
ελεύθερη εισαγωγή «θα επέφερε την υπερ-
βολικήν συγκέντρωσιν εις περιορισμένας
διδακτικάς αίθουσας και ελλιπώς εξοπλι-
σμένα εργαστήρια εκατοντάδων νέων…» με
αποτέλεσμα την αδυναμία κατάρτισης και
εξέτασης των φοιτητών εντός του καθορι-
σμένου χρόνου και «την απόδοσιν εις την
κοινωνίαν και την πολιτείαν ωρίμων την
ηλικίαν ημιμαθών ατόμων κατόχων τίτλου
μιας πανεπιστημιακής ή άλλης σχολής». Η
αύξηση των μαθητών της δημοτικής και
μέσης εκπαίδευσης ενισχύει την παραπάνω
κατάσταση: για παράδειγμα, από το 1878
έως το 1895 διπλασιάστηκαν οι μαθητές του
δημοτικού, ενώ το ίδιο συνέβη και για τους
μαθητές γυμνασίου από το 1875 έως το
1888. Έτσι, οι νέες εγγραφές στο πανεπι-
στήμιο από 561 το 1880 θα φθάσουν τις 957
το 1890 (αύξηση 42 %).
Αλλαγές στην αγορά εργασίας και έντονη
κοινωνική ζήτηση για σπουδές, που οδήγησε
σε παρεκκλίσεις από αυστηρά συστήματα
εισαγωγής. στα πρώτα χρόνια μετά την
απελευθέρωση ο ανοργάνωτος καπιταλι-
στικός τρόπος παραγωγής δεν αντανα-
κλάται ακόμη στο χώρο του σχολείου, η
ειδίκευση δεν είναι απαραίτητη, ο κοινω-
νικός έλεγχος της ροής του μαθητικού δυνα-
μικού είναι περιττός. Όμως, από τα μέσα του
19ου αιώνα και μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο ο χώρος της εργασίας περνά σε μια
νέα φάση εκλογίκευσης, οργάνωσης και
ειδίκευσης. Οι πιέσεις για προσαρμογή της
εκπαίδευσης στα νέα δεδομένα, με βασικό
αίτημα τη λειτουργικότητα των σχολικών
γνώσεων, είναι ισχυρές. θα δημιουργηθεί

έτσι πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργηθεί
η ιδεολογία της αξιοκρατίας για τα ανώτερα
επίπεδα της εκπαίδευσης, κυρίως για το
πανεπιστήμιο: το πανεπιστήμιο χρειάζεται
τους λίγους, τους ικανούς, τους χαρισματι-
κούς, τους άριστους. μετά το δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο η τάση αυτή ενισχύεται
ακόμη περισσότερο. Οι κοινωνικοί μετασχη-
ματισμοί έχουν προχωρήσει, το σχολείο
μετατρέπεται σε αρένα συγκρούσεων και
ανταγωνισμού και ο κλειστός αριθμός εισα-
κτέων επιβάλλεται, όπου οι άλλες μορφές
κοινωνικού ελέγχου δεν αποδίδουν.
Αδυναμία απορρόφησης των πτυχιούχων
στην παραγωγική διαδικασία, κάτι που
συχνά συνδέονταν με οικονομικές κρίσεις
(π.χ. με το οικονομικό κραχ του 1929). θυμί-
ζουμε ότι τα ποσοστά ανεργίας την περίοδο
1928-1932 θα ανέλθουν κατακόρυφα. το
σχολείο αδυνατεί πλέον να επιτελέσει την
κατανεμητική του λειτουργία. 
Προσπάθεια ενίσχυσης του ιδεολογικού-πολι-
τικού ελέγχου της εκπαίδευσης από το
κράτος, άρα και των επιλεκτικών μηχανι-
σμών κοινωνικής αναπαραγωγής (εξετά-
σεις). Οι αυστηροί αυτοί μηχανισμοί θα
οδηγήσουν στη μείωση εισακτέων. το 1926
σε 10.000 κατοίκους αντιστοιχούν 20
φοιτητές, ενώ, 11 χρόνια αργότερα, το 1937
(είχε καθιερωθεί ήδη ο κλειστός αριθμός
εισακτέων) στον ίδιο αριθμό κατοίκων αντι-
στοιχούν 14 φοιτητές. 
Επιδίωξη ενίσχυσης του κοινωνικού κύρους
των σχολών. χαρακτηριστικό είναι εδώ το
παράδειγμα της πρώτης επιβολής του κλει-
στού αριθμού εισακτέων στη σχολή τοπο-
γράφων μηχανικών του Πολυτεχνείου, το
1918. Η καθιέρωση αυτού του μέτρου, όπως
είδαμε ήδη, συνοδεύτηκε με μία δέσμευση
ότι όσοι εισάγονταν μ’ αυτόν τον τρόπο θα
απορροφούνταν από το δημόσιο αμέσως
μετά τη λήψη του πτυχίου τους. αυτό συνο-
δεύτηκε με το δικαίωμα του δημοσίου (του
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κράτους) να έχει και τον έλεγχο των
προγραμμάτων σπουδών, αφού αυτό θα
ήταν ο κύριος εργοδότης. Ο συλλογισμός
ήταν απλός: «αφού η μόνη επαγγελματική
διέξοδος των πτυχιούχων ήταν το δημόσιο,
η κρατική αυτή σχολή έπρεπε να εκπαι-
δεύσει τόσους όσους χρειαζόταν ή
μπορούσε να χρησιμοποιήσει το δημόσιο»
(δημαράς, 2006). αν η ίδια αυτή λογική,
μπορούμε να εικάσουμε εδώ, χαρακτήριζε
και την αντιμετώπιση των καθηγητικών
σχολών από το κράτος, ίσως να είχε
επιβληθεί από τότε η παιδαγωγική τους
κατάρτιση. ερεθίσματα γι’ αυτό υπήρξαν
πολλά. το 1877, ο καθηγητής της κλασικής
φιλολογίας του Πανεπιστημίου αθηνών
ιωάννης Πανταζίδης, αφού διαπιστώνει ότι
ήταν «αθλία η κατάστασις των ημετέρων
σχολείων πάντων εν γένει προερχομένη εκ
της … ανικανότητος των διδασκάλων»
αποφάσισε μόνος του να διδάξει ένα πρωτο-
φανές μάθημα «γυμνασιακή Παιδαγωγική».
110 χρόνια αργότερα, το 1997, ο νόμος 2525
του γεράσιμου αρσένη προβλέπει την καθιέ-
ρωση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και
διδακτικής κατάρτισης προκειμένου για
διορισμό των καθηγητών στην ελληνική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. και αυτός ο
ρηξικέλευθος θεσμός θα μπει στο χρονον-
τούλαπο της ιστορίας. 
Πτώση του επιπέδου των γυμνασιακών
σπουδών. αναφέρεται χαρακτηριστικά στην
εισηγητική έκθεση του 1964 για την καθιέ-
ρωση του ακαδημαϊκού απολυτηρίου: «…αι
εισαγωγικαί εις τας ανωτάτας σχολάς
εξετάσεις καθιερώθησαν δια δύο λόγους:
πρώτον διότι η ανάγκη των πραγμάτων
επέβαλε τον «κλειστόν» αριθμόν εισακτέων
και δεύτερον διότι η στάθμη των γυμνα-
σιακών σπουδών εσημείωσε κατά τα τελευ-
ταία τριάντα έτη δυσάρεστον πτώσιν».
Η προσπάθεια να γίνουν αυστηρότεροι οι
μηχανισμοί επιλογής θα έχει επιπτώσεις στη

βαθμολογική κλίμακα. κατά την εξεταζό-
μενη περίοδο, η βαθμολογική κλίμακα της
μέσης εκπαίδευσης θα αλλάξει δύο φορές:
τη δεκαετία του 1880 από εξάβαθμη θα γίνει
δεκάβαθμη και τη δεκαετία του 1930 από
δεκάβαθμη θα γίνει εικοσάβαθμη. 
τα συστήματα πρόσβασης που περιγράψαμε
επηρέασαν ακόμη τη δομή και τη λειτουργία
της αμέσως προηγούμενης εκπαιδευτικής
βαθμίδας καθιστώντας την «θεραπαινίδα». Η
λογική της θεραπαινίδος στη σχέση ανάμεσα
στις επάλληλες βαθμίδες εκπαίδευσης διατυ-
πώνεται, ήδη στο Π.δ. του 1836 για τα
σχολεία μέσης εκπαίδευσης (ελληνικό
σχολείο και γυμνάσιο), όπου αναφέρεται ότι
σκοπός του γυμνασίου είναι «κυρίως η
προπαρασκευή των μαθητών όσοι που θα
μέλλουν να σπουδάσωσιν ανωτέρας
επιστήμας εις το Πανεπιστήμιον». Η ίδια
αντίληψη θα διατυπωθεί και στα νομοσχέδια
του θεοτόκη το 1889: «το κυριότερον αίτιον
και η ρίζα των εν τη ανωτάτη παιδεία νοση-
μάτων είνε η εν τη μέση ελλιπής παρασκευή
της …νεότητος». τον όρο θεραπαινίδα
πρωτοχρησιμοποίησε σε μία ρητορική
ερώτησή του ο αθανάσιος ευταξίας, το 1900:
«Πού του πεπολιτιμένου κόσμου ηκούσθη
την σήμερον δημοτική εκπαίδευσις μετα-
βαλλόμενη εις απλήν θεραπαινίδα της μέσης
εκπαιδεύσεως και προσαρμοζόμενη προς
μόνας τας ανάγκας ταύτης»;
με βάση τα παραπάνω διαμορφώθηκε η
δομή και η διάρθρωση του ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος και ιδιαίτερα η σχέση
της μέσης εκπαίδευσης με το πανεπιστήμιο
με τη σταδιακή μεταφορά των διαδικασιών
κοινωνικής αναπαραγωγής από τους εξω-
εκπαιδευτικούς μηχανισμούς στο ίδιο το
σχολείο, με στόχο την αντιστοίχηση της
εκπαιδευτικής με την κοινωνική πυραμίδα.
αυτή η ιδεολογικοπολιτική και κοινωνική
στόχευση δεν ανιχνεύεται πίσω από τις
γραμμές των τεκμηρίων που παρουσιάσαμε·
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διατυπώνεται καθαρά μέσα σ’ αυτές ήδη
από τα τέλη του 19ου αιώνα. Έτσι, στα
νομοσχέδια του ευταξία το 1899 αναφέ-
ρεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει
να μεταρρυθμισθεί έτσι ώστε να παρέχει
«εις έκαστην κοινωνικήν τάξιν όσω το
δυνατόν τελειωτέραν την εις αυτήν
αναγκαιούσαν μόρφωσιν». δεκατέσσερα
χρόνια αργότερα, στα νομοσχέδια του 1913
διατυπώνεται ο ίδιος στόχος: «εν μεν τω
αστικώ σχολείω τω προοριζομένω δια την
μέσην αστικήν τάξιν η φοίτησις είναι
τριετής, εν δε τω γυμνασίω, τω προοριζο-
μένω δια την ανωτέραν τετραετής…». από
το πανεπιστήμιο ο νομοθέτης του 1913
θέλει να αποφοιτούν «οι ανήκοντες εις την
διευθύνουσαν εν τη κοινωνία τάξιν».
δεκαεπτά χρόνια αργότερα, το 1929, ο
νομοθέτης της ύστερης βενιζελικής
περιόδου (1928-1932) θα θέσει φραγμούς
για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο, στο
οποίο θέλει να φθάνουν «οι έχοντες το
χάρισμα». το 1964, οι χαρισματικοί του
1930 θα βαφτισθούν «άριστοι» με τη λογική
του φιλελεύθερου διανοούμενου ευάγ-

γελου Παπανούτσου. το νέο στοιχείο στη
φιλελεύθερη προσέγγιση του 1964 είναι το
ιδεολόγημα της ισότητας των ευκαιριών:
«Ο θεσμός [της δωρεάν παιδείας] είναι
απόρροια της πεποιθήσεως ότι θεμέλιον και
εγγύησις της αληθούς δημοκρατίας είναι η
ισότης όλων αδιακρίτως των πολιτών εις
την κτήσιν των αγαθών της παιδείας.
χειρότερη μορφή κοινωνικής ανισότητος
δεν υπάρχει από το καθεστώς η παιδεία να
είναι προνόμιο των ευπορούντων».
κατά τις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν η
σχέση ανάμεσα στο λύκειο και το πανεπι-
στήμιο θα μετατραπεί σε μια σχέση «στενών
δεσμών», ενώ ο περιορισμένος αριθμός
θέσεων στα αει και ατει και οι αυστηρές
εξετάσεις θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της
παραπαιδείας, τη φοιτητική μετανάστευση
και την απώλεια του μορφωτικού ρόλου του
λυκείου. Η απαλλαγή απ’ αυτά τα «δεσμά»
δεν φαίνεται στον ορίζοντα. αν αυτό το
συνέδριο συμβάλει στην κατάργηση ή την
άμβλυνσή τους, θα έχει προσφέρει πολλά και
στην ελληνική εκπαίδευση και στην ελλη-
νική κοινωνία γενικότερα.
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Η ολοκλήρωση
των ομιλιών της
διημερίδας επιτάσ-
σει την ανακεφα-
λαίωση των συμ-
περασμάτων, την
περίληψη των επι-
μέρους θεμάτων
που προκύπτουν

και ακολούθως τις εισηγήσεις για δράση. το
γενικό συμπέρασμα είναι ότι το υφιστάμενο σύ-
στημα εισδοχής στα Πανεπιστήμια δεν λαμβάνει
υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους,
με αποτέλεσμα να υπάρχουν προνομιούχοι και
μη υποψήφιοι. είναι ανάγκη να δημιουργηθεί
ένα νέο σύστημα εισδοχής, το οποίο θα πρέπει
να έχει και κοινωνική συνοχή. τα σημαντικότερα
σημεία τα οποία θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω
διερεύνησης και μελέτης, είναι τα εξής:
•  μπορεί  ο βαθμός του σχολείου να αποτελεί

το βασικό κριτήριο εισδοχής στα Πανεπι-
στήμια; αν ναι, να μελετηθεί αν είναι αξιο-
κρατικό και αξιόπιστο κριτήριο.

•  το σημερινό σύστημα θεωρείται αδιάβλητο,
είναι όμως αξιοκρατικό; αν όχι, να μελετηθεί
πώς μπορεί να καταστεί και τα δύο.

•  θέλουμε το σύστημα εισδοχής με μία εξέ-
ταση ή εκείνο της συνεχούς αξιολόγησης; 

•  θα λυθεί το πρόβλημα στο πανεπιστημιακό
ή στο σχολικό επίπεδο; αν η λύση τοποθε-
τηθεί στο σχολείο, τι γίνεται με την ποιότητα
του εκπαιδευτικού συστήματος;

•  Έχουμε ένα σύστημα που αξιολογεί τη μη-
χανική γνώση (παπαγαλία), ενώ θέλουμε
ένα σύστημα που να αξιολογεί την κριτική
σκέψη και τη δημιουργικότητα. 

•  είναι δυνατόν να διαιωνίζεται το φροντι-
στήριο ως μέρος του συστήματος πρόσβα-

σης; γιατί άλλες χώρες καταφέρνουν να
μην έχουν φροντιστήρια;

•  Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην παιδεία
και στην παραπαιδεία. για να καταπολεμηθεί
η παραπαιδεία, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει
τύχουν μετεκπαίδευσης για να αντιμετω-
πίσουν τις νέες προκλήσεις. 

•  Προκύπτει ανάγκη δημιουργίας ενός κέντρου
Έρευνας και αξιολόγησης. θα πρέπει να
αναλυθούν λεπτομερώς οι ανάγκες, ώστε
να γίνει η σωστή μελέτη ίδρυσης και να
προσδιοριστεί το προφίλ και το έργο του.

•   Προκύπτει ανάγκη αναβάθμισης του λυκείου.
για να αναβαθμιστεί όμως το λύκειο, θα χρει-
αστεί να επανακτήσει την αξιοπιστία του και
να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του.

•  χρειάζεται εθνικός σχεδιασμός της ανώτερης
εκπαίδευσης, κάτι που απαιτεί προγραμ-
ματισμό ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
αποτυχίας. 

•  κρίνεται αναγκαία η επένδυση σε επιπρό-
σθετα μαθήματα, πρέπει όμως να αναλυθεί
το κόστος και το όφελος που θα προκύψει
από αυτά. 

•  διαπιστώνεται ότι η σχολική μονάδα χρήζει
αυτονόμησης, ώστε να αποκτήσει την απα-
ραίτητη διοικητική και άλλη ευελιξία.

•  Η ποιότητα στην πρόσληψη και την με-
τεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και
η δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη είναι
απαραίτητες για ένα αποτελεσματικό σχο-
λικό σύστημα. (continuous professional de-
velopment).

•   επείγει να εντοπιστούν τα αρνητικά σημεία
του υφιστάμενου συστήματος, έτσι ώστε να
προσδιοριστούν οι αναγκαίες διαγνώσεις και
να προδιαγραφούν οι κατάλληλες θεραπείες.

ε ν δ ε ι κ τ Η σ
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