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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΏΟΥ
ίΑΚβίΐ

Ο τρόπος εισαγωγής; στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση’ είναι ζήιη-
ιμα ατο οποίο αποδίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα η ελληνική ' - .

κοινωνία. Συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα διδασκαλίας σε
1 *όλες τις τάξεις των' λυκείων* Και ./επηρεάζει την αυτόνομη

λειτουργία τους ως σχολείων εγκύκλιας παιδείας.

0 ριζικός εκσυγχρονισμός του συστήματος εισαγωγής στα 
Α,Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., σε πάγια βάση, αντιμετωπίζεται ειδικά καιί , '
συγκεκριμένα με τις 'προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι 
οποίες θα αοορουν όλες τι,ς εκπαιδευτικές λειτουργίες και
βαθμίδες και θα δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα.ιί ¡/ '*21

Ανεξάρτητα όμως από τις πάγιες ρυθμίσεις, η εφαρμογή των
οποίων θα είναι δυνατή μετά τρία χρόνια από την εισαγωγή στην
πρώτη τάξη του λυκείου των μαθητών που θα εξετααθούν με το νέο
ούστημα, τα πορίσματα της σχολικής πράξης και η μελέτη τωνι !
αποτελεσμάτων των γενικών εξετάσεων οδηγούν στη λήψη μερικών 
αναγκαίων μέτρων και για τη;' μεταβατική περίοδο. Τα μέτρα αυτά 
αίρουν διάφορα προσκόμματα που έθεταν στους υποψηφίους για τα 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι, οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις.
Ετσι διευκολύνουν την: πορεία των υποψηφίων προς την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Γιατί συνίστανται στην αφαίρεση από την εξεταστέα

ν κατάργηση επιλογών'Μίρμ μέχριύλη δυσνοήτων κεφαλαίων και οτγ 
τώρα δυσκόλευαν την εισαγωγή στ̂ ι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι
1. Κατά τις γενικές 'εξετάσεις 
τρίτη και στην τέταρτη δέσμη το 
κές Σπουδές". Η διδασκαλία του 
θήσει, Και φυσικά δεν θα εξετ 
απολυτήριες εξετάσεις.

2. Στο μάθημα της Κοινωνιολογίας της τέταρτης δέσμης 6εν 
διδαχθούν ούτε θα εξετασθούν στ 
εξετάσεις ορισμένα κεφάλαια, τα 
εκπαιδευτικό κόσμο, γιατί 
κατανόησή τους από τους μαθητέ 
τασταβούν από άλλα Κεφάλαια

Ειδικότερα: 
του 1991 δεν θα εξετασθεί στην 
βιβλίο "Εισαγωγή στις Ιστορι- 
βιβλίου αυτού δεν θα εξακολου- 
ισθεί το ίδιο βιβλίο και στις

·— ! μ \
♦

θα
ις απολυτήριες και στις γενικές 
οποία έχουν ενχοπισθεί από τον 
ταρουσιάζουν προβλήματα στην 

Τα κεφάλαια αυτά θα αντικα-

εξεταστέα ύλη οι σελ ίδες 57-71

α οποία δεν διδάσκονταν μέχρι 
σήμερα. Συγκεκριμένα δεν θα διίαχθούν οι σελίδες 2Θ0-287, 
289-290 και 295-303} και θα προστεθούν στη διδασκόμενη και

109-140, 215-234, 291-294
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βάση στο βασικά μάθημά. Παράλληλο 
άλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι

3. rtc την .επιλογή για.··«
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α, Καταργείται η βαθμολογιχή ' 
καθορίζονται συντελεστές για 
οποίοι είναι 1,1$ για το βασικό μάθημα , 0,9$ για καθένα αηό
τα υπόλοιπα τρία μαθήματα και 2 για καθένα από τα ειδικά μαθή
ματα, για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει η βαθμολογική βάση., 
Επίσης για τα ΤΕΦΑΑ α μέσος όρος της βαθμολογίας των αγώνισμά- - 
των θα έχει συντελεστή 2.

β. Κριτήριο εισαγωγής του υποψηφίου θα είναι η συνολική του 
βαθμολογία η οποία θα προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων 
των βαθμών που θα λ ά ι ^ β ' ^ σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς .

γ. 'Οσοι ισοβαθμούν >με ,τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου
εισαγόμενου θα εισάγονται ως υπεράριθμοι.

6. Τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπ/σης και νηπιαγωγών 
επανεντάσσονται και στη δεύτερη δέσμη.

ε. Καταργούνται οι ,ο|ιάδες σχολών ή τμημάτων μέσα στα πλαίσια 
των δεσμών μόνο για τους υποψήφιους για τις γενικές εξετάσεις 
και ορίζεται σε εξήίντα (60) επιλογές το ανώτατο όριο του 
αριθμού σχολών ή τμημάτων για τα οποία μπορεί να δηλώσει 
προτίμηση ο κάθε υποψήφιος,

στ. Μέχρι την καθιέρωση του νέου πάγιου συστήματος επιλογής 
για την εισαγωγή στν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρατείνεται η 
δυνατότητα των αποφοίτων τμημάτων ειδίκευσης των ΤΕΛ και 
Ναυτικών Λυκείων και1 των κλάδων προεπαγγελματικής Κατάρτισης 
των Ε .Π χ ω ρ ί  ; να υποβληθούν σε γενικές εξετάσεις, 

Οι προαναφερόμενβς ρυδμίσβις διευρύνουν το φάσμα επιλογών 
των υποψηφίων, επιλύουν το πρόβλημα που είχε δημιουργήσει το 
βασικό μάθημα για την εγγραφή Ελλήνων φοιτητών σε Α.Ε,Ι. του 
εξωτερικού και εκλογικεύουν το περιεχόμενο της εξεταστέας ύλης 
στα μαθήματα της Ιστορίας και της Κοινώνιολογίας.
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