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Aντισταθµιστικά για τα σκουπίδια
Tη δηµιουργία συγκροτήµατος επεξεργασίας απορριµµάτων µέσα στο χώρο του Bιοµηχανικού Πάρκου (BIOΠA) µελετά τώρα το υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης. Aνοιχτή και η πρόταση για τη θεσµοθετηµένη χωροθέτηση στο Bραγώνι.
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Σε λιγότερους
από 3.000
υπολογίζονται
οι µαθητές που
δεν θα
συµµετάσχουν
στις
πανελλαδικές
αλλά µόνο στις
ενδοσχολικές
εξετάσεις.
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Eξετάσεις στην οµίχλη
Tο υπουργείο Παιδείας καθυστέρησε να ανακοινώσει τον αριθµό εισακτέων και τις
αλλαγές στο µηχανογραφικό, µέτρα που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση πόρων
Της MAPIAΣ ΠAΠOYTΣAKH

τις 12 Μαΐου αρχίζουν
οι πανελλήνιες εξετάσεις στο πιο ασαφές τοπίο των τελευταίων ετών. Η θολή εικόνα που
έχουν οι υποψήφιοι
διαµορφώθηκε από το
γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας άλλαξε βασικά δεδοµένα
λίγες ηµέρες πριν από τις εξετάσεις και
ενώ τα σχολεία είχαν αρχίσει να ερηµώνουν, αφού οι περισσότεροι προτιµούν το
διάβασµα στο σπίτιή το φροντιστήριο.
Συγχρόνως καθυστέρησε να ανακοινώσει τους αριθµούς εισακτέων και το
µηχανογραφικό δελτίο. Κι όλ’ αυτά όχι
µε γνώµονα το σύνθηµα «Πρώτα ο µαθητής», αλλά «Πρώτα η εξοικονόµηση,
έστω και εις βάρος του µαθητή».
Φέτος, δίδεται η δυνατότητα σε όσους
µαθητές δεν επιθυµούν να συνεχίσουν
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση να πάρουν το απολυτήριο χωρίς να συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά
µόνο στις ενδοσχολικές. Αν αυτό είχε ανακοινωθεί από τον Σεπτέµβριο, είναι
βέβαιον ότι θα ανταποκρίνονταν περισσότεροι µαθητές. Λόγω όµως της καθυστέρησης στην ανακοίνωση του µέτρου
είναι µικρός ο αριθµός όσων αποφύγουντις πανελλήνιες. Eποµένως, το υ-
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πουργείο δεν πέτυχε να τις «αποσυµφορήσει» όσο θα ήθελε.
Σε µια πρώτη ενδεικτική καταµέτρηση
λίγο µετά το Πάσχα, διαπιστώθηκε ότι ο
αριθµός όσων κάνουν χρήση του µέτρου
σε καµία περίπτωση δεν υπερέβαινε τους
3.000 µαθητές. Γι’ αυτό το υπουργείο
Παιδείας αποφάσισε να παρατείνει έως
αύριο την ηµεροµηνία δήλωσης συµµετοχής τους στις ενδοσχολικές εξετάσεις.
Oπως λένε στην «Κ.Ε.» πολλοί καθηγητές, το υπουργείο προσπαθεί να εξοικονοµήσει πόρους µε οποιοδήποτε κόστος:
Λιγότεροι υποψήφιοι σηµαίνει και λιγότερες δαπάνες.Συγχρόνως, υπολογίζει ότι θα είναι πολύ λιγότερα τα γραπτά κάτω
από τη βάση. Και το σηµαντικότερο: Θεωρεί ότι έτσι θα βελτιωθεί και η αναλογία
διατιθέµενων θέσεων και εισακτέων σε
πανεπιστήµια και τεχνολογικά ιδρύµατα.
δηµιουργία απολυτηρίων δύο ταχυτήτων, πάντως, δεν φαίνεται να
απασχολεί το υπουργείο. Eτσι, όσοι µαθητές δεν δώσουν πανελλήνιες και θελήσουν να σπουδάσουνστο εξωτερικό, πρέπει να γνωρίζουν ότι ο βαθµός του απολυτηρίου παίζει σηµαντικό ρόλο.
O καθηγητής Γ. Χατζητέγας κάνει µια
σηµαντική πρόβλεψη, που θεωρεί ότι
θα είναι το αποτέλεσµα των µέτρων της
«τελευταίας στιγµής». «Θα πρέπει», εί-

Η

πε, «σε όλα τα µαθήµατα να αναµένουν
οι υποψήφιοι θέµατα µεγαλύτερης δυσκολίας από τα προηγούµενα χρόνια.
Ετσι δεν θα είναι απίθανο να δούµε επιλογές καλύτερης διαβάθµισης σε σχέση
µε άλλες χρονιές. Κι αυτό θα ευνοήσει
τους πιο διαβασµένους».
να άλλο σηµαντικό στοιχείο που
πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι υποψήφιοι είναι ο περιορισµός των µετεγγραφών στις ειδικές κατηγορίες. O Γ. Χατζητέγας επισηµαίνει
ότι οι περιορισµοί που έχουν τεθεί από
φέτος, θα έχουν ως αποτέλεσµα να αυξηθούν οι βάσεις στα κεντρικά πανεπιστήµια και ΤΕΙ.
O καθηγητής διευκρινίζει ότι µέχρι
και πέρυσι τα παιδιά που είχαν δικαίωµα µετεγγραφής χωρίς ποσοτικό περιορισµό, δεν είχαν πρόβληµα σε όποιο
τµήµα της περιφέρειας επιτύγχαναν.
Τώρα όµως οι περισσότεροι ή θα προτιµήσουν από την αρχή τα υψηλόβαθµα
τµήµατα στα Ιδρύµατα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης
ή θα δηλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τµήµατα µε χαµηλότερη βαθµολογία, αλλά πάλι στα ίδια µεγάλα αστικά
κέντρα. Σε κάθε περίπτωση, οι βάσεις
στα συγκεκριµένα πανεπιστήµια και ΤΕΙ
είναι λογικό να ανέβουν σηµαντικά.
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ι «εκπλήξεις» του υπουργείου Παιδείας δεν
σταµατούν εδώ. Σύµφωνα µε πληροφορίες,
υπάρχει προβληµατισµός για το αν οι υποψήφιοι θα
συµπληρώσουν µικρότερο αριθµό τµηµάτων και
σχολών στο µηχανογραφικό δελτίο, η έκδοση του
οποίου έχει καθυστερήσει σηµαντικά.
Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι να αρχίσει άµεσα την εφαρµογή του «Καλλικράτη» στα ανώτατα ιδρύµατα, «παραλείποντας» τουλάχιστον
10 µε 15 τµήµατα (κυρίως στην περιφέρεια). Πρόκειται για τµήµατα τα οποία πέρυσι είχαν συγκεντρώσει ελάχιστο αριθµό εισακτέων, δεν έχουν επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό και παρ’ όλ’ αυτά
πρέπει να χρηµατοδοτηθούν, εις βάρος άλλων.
Kαθώς οι υποψήφιοι διαβάζουν εντατικά για να
επιτύχουν στη σχολή ή στο τµήµα που επιθυµούν,
µε γνώµονα την οικονοµική κρίση και
Eντεκα τµήµατα
την αγορά εργασίας,
καλό είναι να γνωτων AEI και TEI
ρίζουν από τώρα
που µπερδεύουν
ποια τµήµατα
«µπερδεύουν» µε
τους υποψήφιους
τις ονοµασίες τους.
O µαθηµατικός και
ερευνητής Στρ. Στρατηγάκης κατέγραψε έντεκατέτοια τµήµατα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ:
tΤουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών:
∆εν λειτουργεί το σκέλος των Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Το τµήµα παρέχει µόνο τουρκικές
σπουδές.
tΦιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παν.
Αθηνών και Ιωαννίνων: Τα τµήµατα δεν εκπαιδεύουν ψυχολόγους, αφού δεν δίνουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος ψυχολόγου. Oι απόφοιτοι µπορεί να
απασχοληθούν ως φιλόλογοι.
tΠροσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας: Το πτυχίο του
τµήµατος δεν είναι πτυχίο νηπιαγωγού, αλλά βρεφονηπιοκόµου. Πτυχίο νηπιαγωγού δίνουν µόνο τα
Ανώτατα Iδρύµατα.
tΜηχανικών Επιστήµης Υλικών Παν. Ιωαννίνων:
∆εν τους εγγράφει το ΤΕΕ ως µέλη και συνεπώς
δεν έχουν τα δικαιώµατα του µηχανικού.
tΜηχανικών Oικονοµίας και ∆ιοίκησης Παν. Αιγαίου (Χίος): ∆εν πρόκειται για µηχανικούς, αφού δεν
τους δέχεται το ΤΕΕ. Τους δέχεται ως µέλη το Oικονοµικό Επιµελητήριο, άρα είναι οικονοµολόγοι.
tΜηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων Αιγαίου (Σύρος): Oύτε αυτοί είναι µηχανικοί αλλά βιοµηχανικοί ντιζάινερ. ∆εν γίνονται δεκτοί στο
ΤΕΕ.
tΣτατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Αιγαίου (Σάµος)- Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήµης Πειραιά: ∆εν πρόκειται
για µαθηµατικούς, όπως αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος του, αλλά για οικονοµολόγους, που εγγράφονται στο Oικονοµικό Επιµελητήριο.
tΣτατιστικής Oικονοµικού Παν. Αθήνας: ∆εν πρόκειται και εδώ για µαθηµατικούς, αλλά για οικονοµολόγους.
tΕφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Μετσόβιου Πολυτεχνείου: ∆εν πρόκειται
για µηχανικούς αλλά για µαθηµατικούς ή φυσικούς,
ανάλογα µε την κατεύθυνση που επιλέγουν.
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