
Σχκθσλα κε ην ζπληάθηε ηνπ παξαθάησ άξζξνπ: 

Τα επηά βαζικά ζημεία πος ππέπει να πποζέξοςν οι ςποψήθιοι ηων 

Πανελλαδικών Εξεηάζεων. 

«Κπιηήπια βέληιζηηρ επιλογήρ ημημάηων ηηρ Τπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ 

ςποψηθίων με ηο ζύζηημα ηων Πανελλαδικών Εξεηάζεων». 

Ο Κνζκήηνξαο ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Δεκήηξεο 

Μαηαξάο ζε άξζξν ηνπ ηνλ Ινχλην ηνπ 2019 αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ: Υπάξρεη ηξφπνο 

λα μερσξίζνπλ νη ππνςήθηνη ηα ηκήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ αμηνπξεπψο φζα 

επαγγέιιεηαη ν ηίηινο ηνπο; Η απάληεζε είλαη ζεηηθή, αλ θαη πξφθεηηαη γηα κηα 

δχζθνιε θαη θνπηαζηηθή εξγαζία, ηελ νπνία ίζσο θαθψο δελ έρνπκε ζπλεζίζεη λα 

θάλνπκε ζηελ Ειιάδα, φπνπ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ππνβνεζεηηθά εξγαιεία γηα ην 

επξχ θνηλφ, φπσο ζε άιιεο ρψξεο. Μέρξη ηψξα νη ππνςήθηνη εκπηζηεχνληαλ 

βνινληαξηζηηθά ην δεκφζην παλεπηζηήκην – ζηελ νπζία ην θξάηνο – ίζσο γηαηί 

πίζηεπαλ φηη εθείλν πνπ έρεη ηειηθά ζεκαζία είλαη ην ‘ραξηί’, ην νπνίν, 

ζπλεπηθνπξνχκελν απφ ην ξνπζθέηη, ζα ηνπο βνεζήζεη θάπνηα ζηηγκή λα βνιεπηνχλ. 

Είλαη άξαγε απηέο πξννπηηθέο δσήο γηα λένπο αλζξψπνπο; Πνηέ δελ ήηαλ. Όκσο ηψξα 

πνπ ρηιηάδεο άιινη λένη ζα έρνπλ ην ίδην ραξηί θαη ην ξνπζθέηη είλαη δπζθνιφηεξν, αλ 

ζέινπκε λα επηβηψζεη ε ρψξα καο, είλαη πην απαξαίηεην απφ πνηέ λα πεξάζνπκε, απφ 

ηα ‘ραξηηά’ ζηα γξάκκαηα. Επνκέλσο, ε επηινγή ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα ζπνπδάζεη 

θαλείο δελ κπνξεί λα γίλεηαη, φπσο γηλφηαλ σο ηψξα, κε κνλαδηθά θξηηήξηα ηελ 

εγγχηεηα ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη ηελ επηθξαηνχζα εληχπσζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

πξννπηηθή ησλ απνθνίησλ. Είλαη πνιχ αζθαιέζηεξν ε επηινγή απηή λα γίλεη κε 

θξηηήξηα ην αληηθείκελν πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θνηηεηή θαη ηελ 

απαίηεζε λα ζεξαπεχεηαη ην αληηθείκελν απηφ ζε αμηνπξεπέο επίπεδν ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα πξνζέμεη ηα παξαθάησ: 

1) Ο Τίηλορ. Υπάξρνπλ πιένλ πνιιά ηκήκαηα κε επθάληαζηνπο ζχλζεηνπο ηίηινπο 

πνπ δελ έρνπλ δηεζλέο αληίζηνηρν θαη παξαπέκπνπλ ελδερνκέλσο ζε ηίηινπο 

εμεηδηθεπκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Σηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

δελ είλαη νη θαιχηεξεο επηινγέο. 

2) Ιζηοζελίδερ. Φαίλεηαη απιντθφ, αιιά ε πνηφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ελφο ηκήκαηνο 

ιέεη πνιιά γηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα – μεράζηε ηα ηκήκαηα πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ 

ή έρνπλ ειιηπείο ηζηνζειίδεο! 

3) Απιθμόρ διδαζκόνηων. Γηα παξάδεηγκα, έλα ηκήκα Πνιπηερλείνπ δελ κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ηα 50-60 καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ κε 

ιηγφηεξνπο απφ 20 θαζεγεηέο. Εθηφο βέβαηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θαζεγεηψλ είλαη 

θπζηθά ζεκαληηθφ λα δεη θαλείο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο. Δελ κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, 

λα γίλεη ηκήκα κεραληθψλ ρσξίο θαζεγεηέο κεραληθνχο φπσο δελ κπνξεί λα γίλεη 

ηαηξηθή ρσξίο γηαηξνχο, λνκηθή ρσξίο δηθεγφξνπο θ.ά, επίζεο δελ κπνξεί ην δηδαθηηθφ 

έξγν λα ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ή θαηά θχξην ιφγν ζε ζπκβαζηνχρνπο πνπ 

πξνζιακβάλνληαη γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο. Υπάξρνπλ πάξα πνιιά 

ηκήκαηα, κε βαξχγδνππνπο ηίηινπο, απισκέλα ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, ηα νπνία απηή ηε ζηηγκή – ηξεηο κήλεο πξνηνχ ππνδερζνχλ ηνπο πξψηνπο 

ηνπο θνηηεηέο – δελ δηαζέηνπλ θαζφινπ πξνζσπηθφ, πξφγξακκα ζπνπδψλ θ.ά. 



4) Ππόγπαμμα Σποςδών (ΠΣ). Κάζε ηκήκα είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαξηά ηνλ 

Οδεγφ Σπνπδψλ (ΟΣ) ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο. Ο ΟΣ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα φισλ ησλ εμακήλσλ ηνπ ΠΣ, 

θαζέλα κε ηελ χιε, ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS1), ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 

ηα ζπγγξάκκαηα πνπ πξνηείλνληαη θαη ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο. Απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ΟΣ δηαθαίλεηαη πνιχ θαιά ε ζεκαζία πνπ δίλεη έλα ηκήκα ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν. 

5) Αξιολόγηζη. Τν 2013 έγηλε γηα πξψηε θαη – κέρξη ηψξα – ηειεπηαία θνξά 

αμηνιφγεζε φισλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ζηελ Ειιάδα απφ επηηξνπέο 

δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξφιν πνπ ήηαλ κηα ζρεηηθά λέα 

δηαδηθαζία θαη γη’ απηφ κάιινλ επηεηθήο θαη παξφιν πνπ ηα θξηηήξηα δελ ήηαλ εληαία 

νχηε ζπγθξηηηθά κεηαμχ νκνεηδψλ ηκεκάησλ, νη εθζέζεηο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

είλαη δεκφζηεο θαη απνηεινχλ πνιχηηκν πιηθφ γηα φινπο. Μπνξείηε λα ηηο δείηε ζηελ 

ηζηνζειίδα θάζε ηκήκαηνο ή φιεο καδί ζπγθεληξσκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εζληθήο 

Αξρήο Αλψηαηεο Εθπαίδεπζεο (ΕΘΑΑΕ) (πξψελ ΑΔΙΠ). 

6) Έπεςνα. Οη επηδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ελφο ηκήκαηνο ζηελ έξεπλα είλαη 

θαζξέθηεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. Η έξεπλα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. Δελ λνείηαη ηκήκα ΑΕΙ ηνπ νπνίνπ ην 

πξνζσπηθφ δελ αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα. 

7) Απιθμόρ Ειζακηέων. Οη ίζεο επθαηξίεο ζηελ πξφζβαζε ζηα παλεπηζηήκηα είλαη 

αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. 

Άιιν φκσο ίζεο επθαηξίεο θαη άιιν εηζαγσγή φισλ, αλεμαξηήησο πξνζπάζεηαο – ην 

ηειεπηαίν είλαη απιψο ιατθηζκφο θαη δελ γίλεηαη πνπζελά. Αθφκα θαη ζηα θξάηε ηα 

νπνία έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε φινπο 

φζνπο έρνπλ εζληθφ απνιπηήξην, απηφ δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε βέβαηε 

απνθνίηεζε. Εθεί φκσο ην θξάηνο θξνληίδεη λα δίλεη ελαιιαθηηθέο δηεμφδνπο θαη 

δεχηεξεο επθαηξίεο ζηνπο θνηηεηέο πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα νινθιεξψζνπλ έλα 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Είλαη πξνθαλέο φηη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη 

ζε έλα ηκήκα κε δεδνκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ. Δηεζλψο, βαζηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη ε αλαινγία 

δηδαζθφλησλ πξνο δηδαζθνκέλνπο, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά απνθαιππηηθή γηα ηελ 

Ειιάδα: ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT γηα ην 2016, είκαζηε ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε ζηελ Επξψπε (1/39,6) κε ηεξάζηηα δηαθνξά απφ ηνλ ακέζσο 

θαιχηεξν (1/21,2) ή ην κέζν φξν ηεο Επξψπεο ησλ 28 (1/15). Οη αξηζκνί απηνί είλαη 

κε ακθηζβεηήζηκνη θαη δελ έρνπλ βειηησζεί έθηνηε. Απηά ζπκβαίλνπλ φηαλ νη 

εθάζηνηε Ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ζεσξνχλ θχξην κέζν άζθεζεο πνιηηηθήο ην 

‘κεραλνγξαθηθφ’ – δειαδή ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε επηινγή ηκήκαηνο κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά αζθαιήο, θπξίσο 

γηα φζνπο έρνπλ εμαζθαιίζεη πςειέο βαζκνινγίεο, φκσο ην πξφβιεκα ηεο εμέιημεο 

ηεο αλψηαηεο παηδείαο ζηε ρψξα είλαη πνιχ επξχηεξν θαη ζα παξακείλεη γηα θαηξφ 

αζαθέο. 
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