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Σε λιγότερο από έναν μήνα, θα είναι σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις 2012. Ήδη
χιλιάδες υποψήφιοι έχουν μπει στην τελική ευθεία της μελέτης τους.

Σύμφωνα με τις συνήθειες πολλών εξ αυτών, τα τελευταία χρόνια «κρατούν» τις
απουσίες όλου του χρόνου για να τις χρησιμοποιήσουν αυτή την περίοδο
, που απαιτεί διάβασμα.

Φαινόμενο που έχει στηλιτευθεί πολλές φορές και από πολλούς, το οποίο όμως φαίνεται να
παγιώνεται, αποδεικνύοντας έτσι και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις, φέτος, φαίνεται ότι είναι σχεδιασμένες πιο
προσεκτικά, αφού η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατάφερε να επιλύσει
εγκαίρως προβλήματα που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται.

Το υπουργείο Παιδείας, δια στόματος της αρμόδιας υφυπουργού, Εύης
Χριστοφιλοπούλου
,
δηλώνει καθ΄όλα έτοιμο για την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, έχοντας
εγκαίρως ολοκληρώσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την προμήθεια του
απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που χρειάζονται οι εξεταζόμενοι.
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«Κατανοούμε τους κόπους και τις αγωνίες των υποψηφίων και καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια, εν μέσω κρίσης, να μην υπάρξει καμία έκπτωση στην ποιότητα και αρτιότητα
της εξεταστικής διαδικασίας» δηλώνει η κ. Χριστοφιλοπούλου, η οποία αναφέρεται και
στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.

«Με τον περσινό νόμο καταργήθηκε το φαύλο και ρουσφετολογικό σύστημα των
μετεγγραφών που για χρόνια ταλαιπώρησε την τριτοβάθμια εκπαίδευση και είχε ως
συνέπεια να ερημώνουν τα περιφερειακά τμήματα και οι σχολές της επαρχίας,
στοιβάζοντας υπεραρίθμους φοιτητές στις σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων» λέει η
υφυπουργός.

Και προσθέτει: «Με την αλλαγή του νόμου μπήκε ένα τέρμα σε αυτό το καθεστώς, αλλά
προέκυψαν κάποιες αστοχίες στους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών. Αυτές τις
αστοχίες επιλύουμε με την τροπολογία για όσους μετέχουν φέτος στις πανελλαδικές
εξετάσεις μέσω των ειδικών κατηγοριών, αλλά και αναδρομικά προσφέρεται στους
περσινούς αποφοίτους μια δεύτερη ευκαιρία. Με την εν λόγω ρύθμιση διευκολύνεται -όχι σε
βάρος άλλων- η πρόσβαση περισσοτέρων αποφοίτων και τελειοφοίτων στα Πανεπιστήμια
και στα ΤΕΙ της χώρας, αξιοκρατικά και διαφανώς, με ευαισθησία προς τους πολύτεκνους,
τρίτεκνους και πολύδυμους υποψηφίους, αίροντας τους ηλικιακούς, γεωγραφικούς και
εισοδηματικούς περιορισμούς. Θέλω, όμως, να τονίσω κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται
για αλλαγή στη φιλοσοφία του νόμου, αλλά για επιμέρους με βελτίωση».

Με την τροπολογία για τα κριτήρια εισόδου των ειδικών κατηγοριών στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
παρέχεται αναδρομικά στους αποφοίτους του 2011 η
δυνατότητα επανυποβολής μηχανογραφικού δελτίου, χωρίς νέα εξέταση, ώστε να
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις σχολές προτίμησής τους.

Για τις ειδικές κατηγόριες απαλείφονται τα ηλικιακά όρια και από τους πολυτέκνους και
από τους τρίτεκνους και ειδικότερα διατηρείται ισοβίως η πολυτεκνική ιδιότητα και
απαλείφεται το ηλικιακό όριο του 26ου έτους στην περίπτωση των τρίτεκνων. Παράλληλα,
προστίθεται ως ειδική υποκατηγορία, αυτή των πολυδύμων τέκνων που συμμετέχουν την
ίδια χρονιά στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Με τον τρόπο αυτόν αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση των διδύμων, τριδύμων κ.λπ.
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υποψηφίων με εκείνους που έχουν αδέρφια που ήδη φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επίσης, απαλείφεται η προϋπόθεση του οικογενειακού εισοδήματος ορισμένου ύψους και
επιπλέον καταργείται ο γεωγραφικός περιορισμός.

Οι υποψήφιοι των εδικών κατηγοριών μπορούν να δηλώσουν, δηλαδή, οποιαδήποτε σχολή ή
τμήμα επιθυμούν σε όλη την επικράτεια και χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.

Όλα τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ισχύουν αναδρομικά για τους
απόφοιτους του 2011 που πληρούν τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ή
που πληρούσαν τα κριτήρια αυτά κατά την αποφοίτησή τους το 2011.

Οι απόφοιτοι αυτοί, υποβάλλοντας το μηχανογραφικό τους δελτίο, και χωρίς νέα
εξέταση, διεκδικούν κατ’ αποκλειστικότητα ειδικές θέσεις με επιπλέον ποσοστό του 3%
των θέσεων εισακτέων.

Φέτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις υπολογίζεται ότι θα συμμετέχουν περισσότεροι από
110.000 υποψήφιοι. Τις αμέσως επόμενες ημέρες μάλιστα αναμένεται το υπουργείο
Παιδείας να ανακοινώσει και τον αριθμό εισακτέων, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες
αναμένεται ελαφρά μεγαλύτερος από πέρυσι, που ήταν περίπου 75.000.

Η αύξηση όμως αυτή φαίνεται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4-5%, παρά τις πληροφορίες που
είχαν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες από το υπουργείο και ήθελαν να αυξάνεται ο
αριθμός εισακτέων κατά 10%.

Ωστόσο, φαίνεται ότι το υπουργείο Παιδείας, καταλήγει στην επαναφορά στο
μηχανογραφικό τουλάχιστον 14 από τα 25 τμήματα ΤΕΙ που δεν είχαν πάρει πέρυσι
εισακτέους μια και ορισμένα από αυτά επέδειξαν άριστους βαθμούς στην αξιολόγηση, ενώ
το υπουργείο Παιδείας, ενόψει μάλιστα της αναδιάταξης του χάρτη της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, θέλει να δώσει μία ακόμη ευκαιρία.

Επιπλέον, επαναφέρεται το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για
το οποίο ο πρώην υφυπουργός Παιδείας, Ι. Πανάρετος είναι αποφασίσει κατάργηση, λόγω
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οικογενειοκρατίας του διδακτικού προσωπικού.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, από φέτος τίθεται σε ισχύ ένας νέος τρόπος λήψης των
βαθμολογιών των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς τα βαθμολογικά κέντρα
θα βρίσκονται on line συνδεδεμένα με την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, στην
οποία δεν θα στέλνουν τα «αποκόμματα» των βαθμολογιών, αφού θα χρησιμοποιεί τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν τελικά εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, τότε θα επιτευχθεί
μεγαλύτερη ταχύτητα στη διαδικασία των αποτελεσμάτων και ως εκ τούτου στην
ανακοίνωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εγκυκλίους του υπουργείου Παιδείας:

α) Στις 18 Μαΐου ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης και αποστολής των στοιχείων των
υποψηφίων από τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια προς τα οικεία Εξεταστικά κέντρα.

β) Οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών
Λυκείων (ΓΕΛ) και των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ
Β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αρχίσουν τη Δευτέρα 21/05/2012, ενώ οι
πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 22/05/2012.
Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν στις 16/06/2012 και η Υγειονομική
Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα διεξαχθεί περί τα μέσα Ιουνίου. Τέλος, οι
επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν στις 11/06/2012.

γ) Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής
μονάδας για τη Γ΄τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα
ξεκινήσουν στις 07/06/2012 για όσους θα έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές και θα
διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

δ) Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄και
Β΄) σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν στις 12/06/2012 και θα διενεργηθούν με
βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.
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Πηγή: ΑΜΠΕ

ΟΛΗ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πανελλαδικές

www.xenesglosses.eu

Για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και τα ειδικά μαθήματα θα βρείτε πληροφορίες παρακάτω

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις – Πως θα βαθμολογηθούν τα γραπτά στις
Πανελλαδικές εξετάσεις. Τι ισχύει για τα ειδικά μαθήματα, θέματα και λύσεις

Πανελλαδικές Ειδικά Μαθήματα και εδώ

Στις 17 Μαΐου κλείνουν τα Γυμνάσια – Στις 15 Ιουνίου τα Δημοτικά – To πρόγραμμα
Πανελλαδικών στα Ειδικά Μαθήματα

Οn line από φέτος οι βαθμολογίες

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δημιουργία ιστότοπου για το ειδικό μάθημα των Γαλλικών στις Πανελλήνιες εξετάσεις
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