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ΠANEΛΛHNIEΣ EΞETAΣEIΣ: ΠPOΣOXH ΣTIΣ ΛEΠTOMEPEIEΣ

Oι 7 φετινές αλλαγές
Oι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν το
νέο σύστημα μετεγγραφών, τα μαθήματα
βαρύτητας και τη διαδικασία για
τον υπολογισμό των μορίων
Tης MAPIAΣ ΠAΠOYTΣAKH

πιστροφή στα θρανία
από μεθαύριο, αλλά
τυπικά, αφού οι πανελλήνιες εξετάσεις
αρχίζουν στις 12 Μαΐου, νωρίτερα δηλαδή από κάθε άλλη χρονιά. Εφέτος οι αλλαγές, που ανακοινώθηκαν την
τελευταία στιγμή, επιβάλλουν μεγαλύτερη ψυχραιμία
και περισσότερους υπολογισμούς από τους υποψήφιους.
1. H πρώτη αλλαγή αφορά
το σύστημα μετεγγραφών
για τις ειδικές κατηγορίες, το
οποίο δυσκολεύει τη μετακίνηση από την περιφέρεια

Ε

στα κεντρικά ιδρύματα.
2. Oποιος δεν εισαχθεί εφέτος στη σχολή που επιθυμεί
δεν μπορεί να το κάνει του
χρόνου αφού καταργείται το
ευεργετικό μέτρο του 10%,
βάσει του οποίου ο υποψήφιος μπορούσε να κρατήσει
τα μόριά του και να διεκδικήσει την επόμενη χρονιά
την είσοδό του στη σχολή
της αρεσκείας του.
3. Πρώτη φορά οι μαθητές
που προέρχονται από εσπερινά λύκεια διαγωνίζονται
το πρωί, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα επειδή

τα περισσότερα παιδιά εργάζονται τις πρωινές ώρες.
4. Eπίσης πρώτη φορά όσοι
δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές θα
πάρουν το απολυτήριό τους
από τις ενδοσχολικές εξετάσεις.
5. Εφέτος έχουν δηλώσει
συμμετοχή 116.410 υποψήφιοι. Oι εκπαιδευτικοί
εφιστούν προσοχή στα
μαθήματα βαρύτητας και
στη διατύπωση ή στην
εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων. Σύμφωνα με
τον μαθηματικό-ερευνητή
Στρ. Στρατηγάκης, ένα
λάθος στις πράξεις όσον
αφορά στα θετικά μαθήματα
ή μία ελλιπής διατύπωση
μπορεί να φέρουν διαφορές
μεγαλύτερες της μίας μονάδας. Η διαφορά αυτή μπορεί
να μετρήσει, ανάλογα με τη
βαρύτητα του μαθήματος,
από 136 έως 266 μόρια.

Tριπλοθεσίτες εκπαιδευτικοί
Kαταγγελίες για δασκάλους και καθηγητές που διδάσκουν σε
τρία σχολεία ή παίρνουν συνεχώς αναρρωτικές άδειες
ε... σαφάρι για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών που φέρεται να διδάΣ
σκουν ταυτόχρονα σε σχολεία που απέχουν
μεταξύ τους εκατοντάδες χιλιόμετρα, κατέχουν διπλές θέσεις στο Δημόσιο, ή παίρνουν
συνεχώς αναρρωτικές άδειες, έχουν αρχίσει
οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας. Mετά τις δραματικές περικοπές στους
διορισμούς εκπαιδευτικών, το υπουργείο
δείχνει αποφασισμένο να «ξετρυπώσει» δάσκαλους και καθηγητές και να τους στείλει
στα σχολεία, ώστε να καλυφθούν τα κενά
που υπάρχουν.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας που έχει στα χέρια της η «Κ.Ε.», μια ομάδα εκπαιδευτικών κατήγγειλε την περίπτωση δύο αδελφών καθηγητριών οι οποίες φέρονται ότι εργάζονταν ως ωρομίσθιες ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της... χώρας.
H μία από τις δύο καθηγήτριες φέρεται να
υπηρετούσε κατά το σχολικό έτος 20072008 ως ωρομίσθια σε ειδικό σχολείο μεγάλης θεσσαλικής πόλης και συγχρόνως σε
τεχνικό σχολείο στην Αθήνα, αλλά και σε λύκειο στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με στελέχη
του υπουργείου Παιδείας «η εν λόγω εκπαιδευτικός προφανώς διέθετε την κάλυψη τοπικών υπηρεσιακών παραγόντων».
Την ίδια ώρα, η αδελφή της καταγγέλλεται
ότι εργαζόταν ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός
σε τρία διαφορετικά σχολεία της Θεσσαλίας.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η εκπαιδευτικός δίδασκε τις ίδιες ώρες και στα τρία σχολεία. Oι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου επισήμαναν ιδιαίτερα και το γεγονός ό-

τι οι εν λόγω καθηγήτριες δήλωναν ότι είχαν
«αυξημένο ωράριο διδασκαλίας» σε όλα τα
σχολεία που υπηρετούσαν.
Το προσδοκώμενο όφελος, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Παιδείας,
δεν ήταν οι αμοιβές (ένας ωρομίσθιος εκπαιδευτικός δεν ξεπερνά τα 8 ευρώ την ώρα), αλλά τα μόρια που εξασφάλιζαν σε βάρος άλλων εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονταν πραγματικά ως ωρομίσθιοι, αλλά έχαναν τη σειρά διορισμού τους.
Μια άλλη καταγγελία αφορούσε εκπαιδευτικό που κατείχε συγχρόνως δύο δημόσιες
θέσεις. Φέρεται δηλαδή ότι δίδασκε σε ειδικό σχολείο της Αττικής με πλήρη απασχόληση ενώ συγχρόνως εργαζόταν (πάλι με πλήρη απασχόληση) και σε μεγάλο δήμο της
Αττικής. Oι αποδοχές της εκπαιδευτικού ήταν συνολικά 2.785 ευρώ. Aν οι καταγγελίες
τεκμηριωθούν, οι εκπαιδευτικοί θα παραπεμφθούν σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα με το ερώτημα της απόλυσης,
ενώ ο σχετικός φάκελος θα σταλεί και στον
εισαγγελέα.
Σύμφωνα με άλλα στοιχεία του υπουργείου
Παιδείας, εκπαιδευτικός κατάφερε επί τέσσερα χρόνια να εργασθεί ελάχιστους μήνες. O
εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα, ήταν άγαμος πατέρας
τεσσάρων παιδιών και το 2006 διορίσθηκε
ως πολύτεκνος σε σχολείο των Αθηνών. Σύντομα όμως άρχισε να κάνει αιτήσεις και να
παίρνει συνεχείς άδειες. Σε βάρος του διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και του επεβλήθη επίπληξη.
MAPIA ΠAΠOYTΣAKH

6. Επίσης, στη διαδικασία
υπολογισμού των μορίων
γίνονται κάποιες στρογγυλοποιήσεις στο δεύτερο
ψηφίο του γενικού βαθμού
πρόσβασης. Μία μονάδα σε
ένα μάθημα, όταν μάλιστα
αυτό είναι αυξημένης βαρύτητας, μπορεί να επηρεάσει
αρκετά τον μέσο όρο του
υποψηφίου.
7. Τέλος, οι καθηγητές εφιστούν την προσοχή των
υποψηφίων στις «ποινές»
για όσους αντιγράφουν.
Σύμφωνα με απόφαση του
υπουργείου Παιδείας, αν ο
υποψήφιος αντιγράφει κατά
τη διάρκεια της εξέτασης από το βιβλίο ή από σημειώσεις, ή από το «τετράδιο» άλλου εξεταζόμενου, απομακρύνεται από την αίθουσα
και το γραπτό του μηδενίζεται. Το ίδιο ισχύει αν ο υποψήφιος θορυβεί ή δεν υπακούει στους επιτηρητές.

Στις φετινές πανελλήνιες, που θα αρχίσουν στις 12 Mαΐου,
έχουν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 116.410 υποψήφιοι.

