ΠΟΗΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΗ ΠΧ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΑ ΜΟΡΗΑ ΠΡΟΒΑΖ
ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 20152016-2017
Πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα δεκνζηεύηεθε ζην Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο
(ΦΔΚ 2647 η. Β΄/9-12-2015) ε κε Αξηζκ. Φ.253/193309/Α5 Τπνπξγηθή
Απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ «Πξόζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε
ππνςεθίσλ κε ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Γεληθνύ Λπθείνπ ηνπ Ν. 4186/2013
(ΦΔΚ 193 Α΄/2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη».
Από ηελ πξώηε ζηηγκή ζε αξθεηνύο δηθηπαθνύο ηόπνπο δεκνζηεύηεθαλ άξζξα
κε ηα νπνία ν θάζε ελδηαθεξόκελνο (καζεηήο ή γνληόο) κπνξεί λα κάζεη πσο
ζα γίλεηαη ν ππνινγηζκόο ησλ κνξίσλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε ή λα ππνινγίζεη ηα κόξηα εηζαγσγήο κε πξνβιεπόκελνπο
βαζκνύο.
Μία

πνιύ

θαιή

ηζηνζειίδα

γηα

ηνλ

ππνινγηζκό

είλαη

ε http://www.pe03.gr/soft/moria-2016/moria-2016.htm ηνπ
ζρνιηθνύ ζπκβνύινπ ΠΔ03 Μαζεκαηηθώλ θ. παζάξα Γεκήηξηνπ.
Ο ηπόπορ ςπολογιζμού είναι απκεηά απλόρ και εύκολορ
Α. Σν άζξνηζκα ησλ γξαπηώλ βαζκώλ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα κε
πξνζέγγηζε δέθαηνπ, γηα ηα ηέζζεξα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα καζήκαηα, ηα
νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ, όπνπ αλήθεη ν
ππνςήθηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθό Πεδίν πνιιαπιαζηάδεηαη επί
δύν (2). Ο βαζκόο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα πξνθύπηεη από ηε δηαίξεζε ηνπ
αζξνίζκαηνο ηεο βαζκνινγίαο ζηελ εθαηνληάβαζκε θιίκαθα ησλ δύν
βαζκνινγεηώλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο κε ην 10 (παξάδεηγκα: Α΄
βαζκνινγεηήο 85, Β΄ βαζκνινγεηήο 80, άζξνηζκα Α΄ θαη Β΄ = 165 κνλάδεο,
165 δηά 10 = βαζκόο καζήκαηνο 16,5)
Β. ηε ζπλέρεηα, ζην γηλόκελν απηό πξνζηίζεληαη ηα γηλόκελα ησλ γξαπηώλ
βαζκώλ ησλ δύν καζεκάησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο
(1,3 θαη 0,7 ή 0,9 θαη 0,4 κε αληηθαηάζηαζε γηα ην ηξίην πεδίν), ηα νπνία
πξνβιέπνληαη ζηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ όπνπ αλήθεη ν ππνςήθηνο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν Δπηζηεκνληθό Πεδίν.

Σν ηειηθό άζξνηζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην εθαηό (100).
Σημείωση

-

Επισήμανση: Τα

κόξηα

εηζαγωγήο

πνπ

δίλεη ην

θάζε

εμεηαδόκελν κάζεκα πξνθύπηνπλ θαη κε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη ζρεηηθά
πην εύθνια: Τν άζξνηζκα ηωλ βαζκνινγηώλ ζηελ εθαηνληάβαζκε θιίκαθα ηνπ
θάζε καζήκαηνο ηωλ δύν βαζκνινγεηώλ (ή ηωλ δύν θαιύηεξωλ βαζκνινγηώλ
ζε πεξίπηωζε αλαβαζκνιόγεζεο) πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην 20 (ή κε ην 33 ή κε
ην 27 αληίζηνηρα εάλ είλαη 1ν ή 2ν κάζεκα απμεκέλεο βαξύηεηαο). Σην
παξάδεηγκα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ (κε ην βαζκό ηνπ καζήκαηνο
16,5): Α΄ βαζκνινγεηήο 85, Β΄ βαζκνινγεηήο 80, άζξνηζκα Α΄ θαη Β΄ = 165
κνλάδεο, 165 επί 20 = 3.300 ηα κόξηα πνπ δίλεη ην κάζεκα.
Γ. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εμεηαζηεί παλειιαδηθά θαη ζε έλα πέκπην
(5ν) κάζεκα πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξόζβαζε ζε δεύηεξν Δπηζηεκνληθό Πεδίν,
ηόηε ν ππνινγηζκόο ησλ κνξίσλ ηνπ γηα θάζε έλα από ηα δύν Δπηζηεκνληθά
Πεδία πνπ έρεη δηθαίσκα λα δειώζεη πξνηίκεζε γίλεηαη κε βάζε ηα αληίζηνηρα
ηέζζεξα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα καζήκαηα όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην
αληίζηνηρν επηζηεκνληθό πεδίν.
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑTA (ΠΗΝΑΚΔ ΜΔ ΣΟΗΥΔΗΑ):
Τπνςήθηνο ζε νπνηαδήπνηε

Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπδώλ κε ηα

εμεηαδόκελα καζήκαηα γηα θάζε επηζηεκνληθό πεδίν (ΠΙΝΑΚΑ Α) έρεη ηνπο
παξαθάησ βαζκνύο αλά κάζεκα.
Οη βαζκνινγίεο ζηα καζήκαηα ζεκεηώλνληαη κε α, β, γ θαη δ κε πξνζέγγηζε
δέθαηνπ ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα (ΠΙΝΑΚΑ Β). Οη βαζκνί β θαη γ είλαη ζηα
καζήκαηα απμεκέλεο βαξύηεηαο (ΜΑΘΗΜΑ 2 θαη ΜΑΘΗΜΑ 3 αληίζηνηρα κε
ζπληειεζηέο βαξύηεηαο 1,3 θαη 0,7 αληίζηνηρα).
Σέινο γηα λα δηαπηζησζεί ε ζεκαζία ησλ καζεκάησλ απμεκέλεο βαξύηεηαο
δίλνληαη νη ππνζεηηθέο βαζκνινγίεο δύν καζεηώλ κε ίδην άζξνηζκα
βαζκνινγίαο ζηα ηέζζεξα καζήκαηα, αιιά δηαθνξεηηθά κόξηα εηζαγσγήο
όπσο απηά πξνθύπηνπλ θαη ζα θαίλνληαη ζηε Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζηηο
Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο πνπ ζα ηνπο δνζεί ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. Οη βαζκνί
είλαη δηαθνξεηηθνί ζηα εμεηαδόκελα καζήκαηα αιιά κε ίδην ζπλνιηθά άζξνηζκα
ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ όπσο θαίλεηαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ Γ.

ΠΗΝΑΚΑ Α
ΜΔΓΙΣΟ
Δμεηαδό- ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΘΔΣΙΚΩΝ

ΘΔΣΙΚΩΝ

κελν
Μάζεκα (1ν)

(2ν)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΜΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΘΔ

(3ν)

(5ν)

ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(*)

α

ΓΛΩΑ

ΓΛΩΑ

ΓΛΩΑ ΓΛΩΑ

4000

β

ΑΡΥΑΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

6600

γ

ΙΣΟΡΙΑ

ΦΤΙΚΗ

ΥΗΜΔΙΑ ΑΟΘ

5400

δ

ΛΑΣΙΝΙΚΑ

ΥΗΜΔΙΑ

ΦΤΙΚΗ

4000

ΑΔΠΠ

(*) ν κέγηζηνο αξηζκόο κνξίσλ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν βαζκόο ηνπ
καζήκαηνο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα είλαη ην είθνζη (20) ή ε βαζκνινγία ζην
ηεηξάδην εμεηάζεσλ είλαη ην 100 (ε ζεκαζία ηεο ζηήιεο απηήο ζα αλαιπζεί πην
θάησ). Δπίζεο γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην 4ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν, ε
πξόζβαζε ζην 3ν

Δ.Π. κε ηνπο αληίζηνηρνπο κεησκέλνπο ζπληειεζηέο

βαξύηεηαο θαη ε αύμεζε ησλ κνξίσλ από ηελ πξνζζήθε ησλ εηδηθώλ
καζεκάησλ.
ΠΗΝΑΚΑ Β
Δμεηαδόκελν

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ

Μάζεκα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ

(Κ)

ΔΙΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑ 1

α

15,3

3.060

ΜΑΘΗΜΑ 2

β

Απμεκέλεο Βαξύηεηαο 1,3 14,2

4.686

ΜΑΘΗΜΑ 3

γ

Απμεκέλεο Βαξύηεηαο 0,7 16,1

4.347

ΜΑΘΗΜΑ 4

δ

18,4

3.680

ΤΝΟΛΟ

64,0

15.773

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ= {(α+β+γ+δ) Υ 2 + 1,3 Υ β
+ 0,7 Υ γ} Υ 100
ΣΟ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ηος ΠΗΝΑΚΑ Β (Μαθήμαηα βαπύηηηαρ β
και γ)
ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ Α: Άζξνηζκα ησλ γξαπηώλ βαζκώλ: 15,3 + 14,2 +
16,1 + 18,4 = 64 x 2=128
ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ Β: Μαζήκαηα βαξύηεηαο: (14,2 x 1,3) + (16,1 x 0,7)
= 18,46 + 11,27 = 29,73
ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΗΧΝ (Α+Β) x 100: (128 + 29,73) x 100 = 157,73 x
100 = 15.773 μόπια
ΠΗΝΑΚΑ Γ
ΜΑΘΗΣΡΙΑ (Λ)

ΜΑΘΗΣΗ (Μ)

Δμεηαδόκελν
Μάζεκα

ΜΑΘΗΜΑ 1 α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ
ΔΙΑΓΩΓΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΡΙΑ
ΔΙΑΓΩΓΗ

16

3.200

17

3.400

ΜΑΘΗΜΑ 2 β (1,3) 16

5.280

14

4.620

ΜΑΘΗΜΑ 3 γ (0,7) 16

4.320

14

3.780

ΜΑΘΗΜΑ 4 δ

16

3.200

19

3.800

ΤΝΟΛΟ

64,0

16.000

64

15.600

Όπσο δηαπηζηώλεη θάπνηνο από ηα ζηνηρεία ζηνπο Πίλαθεο Β & Γ ελώ θαη νη
ηξείο καζεηέο (Κ, Λ, Μ) έρνπλ ην ίδην ζπλνιηθό άζξνηζκα ζηε βαζκνινγία ησλ
γξαπηώλ ηνπο

εληνύηνηο

ζπγθεληξώλνπλ

δηαθνξεηηθό

αξηζκό

κνξίσλ

εηζαγσγήο πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαζία θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηακόξθσζε ησλ
κνξίσλ εηζαγσγήο πνπ έρνπλ ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξύηεηαο.
πγθεθξηκέλα κία εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πηλάθσλ καο
θαλεξώλεη όηη:
1. Η ζπκκεηνρή ησλ καζεκάησλ ζην ζρεκαηηζκό ησλ κνξίσλ εηζαγσγήο ζε πνζνζηά
αθνξά: ζην 33% γηα ην 1ν κάζεκα απμεκέλεο βαξύηεηαο (ζπληειεζηήο 1,3), 27% γηα ην
2ν κάζεκα απμεκέλεο βαξύηεηαο (ζπληειεζηήο 0,7) θαη 20% γηα ην θαζέλα από ηα
ππόινηπα δύν καζήκαηα. εκείσζε: ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο απηό αθνξά ην κέγηζην
αξηζκό κνξίσλ ή ηηο πεξηπηώζεηο ηζνξξνπεκέλεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ (π.ρ. καζήηξηα
Λ ηνπ πίλαθα Γ) θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα 4
καζήκαηα. πγθξηηηθά ζην πξνεγνύκελν εμεηαζηηθό ζύζηεκα κε ηα 6 καζήκαηα ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 26,33% γηα ην 1ν κάζεκα απμεκέλεο βαξύηεηαο, 20,33% γηα ην
2ν κάζεκα απμεκέλεο βαξύηεηαο θαη 13,33% γηα ηα ππόινηπα ηέζζεξα καζήκαηα.
2. Δάλ ηα πνζνζηά είλαη κία πην αθεξεκέλε έλλνηα γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ δεδνκέλσλ ε
αλάιπζε ζε απόιπηα αξηζκεηηθά κεγέζε καο θαλεξώλεη όηη: ΚΑΘΔ ΔΚΑΣΟΣΟ ηηρ
βαθμολογίαρ ηων γπαπηών ηος μαθηηή «κοζηολογείηαι» ζςνολικά ζε 66 μόπια για
ηο 1ο μάθημα αςξημένηρ βαπύηηηαρ (ζςνηελεζηήρ 1,3), ζε 54 μόπια για ηο 2ο μάθημα
αςξημένηρ βαπύηηηαρ (ζςνηελεζηήρ 0,7) και ζε 40 μόπια ειζαγωγήρ για ηο καθένα
από ηα ςπόλοιπα δύο μαθήμαηα. Με ην πξνεγνύκελν ζύζηεκα ηα κόξηα εηζαγσγήο
αληίζηνηρα αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζε 52,6, 40,6 ή 26,6 κόξηα αληίζηνηρα γηα θάζε εθαηνζηό
ησλ γξαπηώλ ηνπ καζεηή.

Η πξνεγνύκελε αλάιπζε νδεγεί ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ
ηόζν γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ
Μαΐνπ – Ινπλίνπ 2016, όζν θαη γηα ηνπο βαζκνινγεηέο ησλ γξαπηώλ ηνπο, ηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ αιιά θαη ην Τ.ΠΑΙ.Δ.Θ.
Α. Οη καζεηέο νθείινπλ λα πξνζπαζήζνπλ ώζηε ζηα γξαπηά ηνπο λα
απνηππώζνπλ ιεπηνκέξεηεο από ηηο γλώζεηο ηνπο θαη λα κελ επαλαπαπηνύλ
ζε απιέο ή αξθεηά πεξηιεπηηθέο αλαθνξέο, γηαηί ην λα θαηαθέξεη θάπνηνο λα
πξνζζέζεη κία επηπιένλ κνλάδα ζην γξαπηό ηνπ ζα ηνπ δώζεη 40 ή 54 ή 66
παξαπάλσ κόξηα (θαη ηα πνιιαπιάζηα ηνπο γηα πεξηζζόηεξεο κνλάδεο) ζηε
κνξηνδόηεζε, αύμεζε ηθαλή όρη κόλν λα ηνλ νδεγήζεη ζε ίδηεο ζρνιέο άιιεο
πόιεο αιιά πνιιέο θνξέο θαη ζε θαιύηεξεο ζρνιέο. Η κείσζε ησλ
καζεκάησλ ζε ηέζζεξα (κάιηζηα ζηα ηξία από απηά – Νενειιεληθή Γιώζζα
θαη ηα δύν απμεκέλεο βαξύηεηαο

- παξαδνζηαθά

ζεκεηώλνληαη νη

ρακειόηεξεο ζρεηηθά βαζκνινγίεο), πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηηο πηζαλόηεηεο
πεξηνξηζκνύ ηνπ ιάζνπο ζε έλα από απηά θαη νπζηαζηηθά αθπξώλεη θάζε
δπλαηόηεηα αλαπιήξσζεο κέξνπο ησλ ιαζώλ από επόκελν κάζεκα πνπ ζα

γξάςεη ν καζεηήο, αθνύ ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ καζεκάησλ ζηελ ηειηθή
κνξηνδόηεζε είλαη πνιύ κεγάιε.
Β. γηα ηνπο βαζκνινγεηέο ε βαζκνιόγεζε ησλ γξαπηώλ απνθηά πιένλ
«ρεηξνπξγηθήο» αθξίβεηαο ελδειερή εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γξαπηνύ αθνύ
κεγαιώλεη ε αζξνηζηηθή ζεκαζία (66, 54 θαη 40 κόξηα αληίζηνηρα όπσο
πξναλαθέξζεθε) θάζε κνλάδαο ηνπ γξαπηνύ. Κάζε εθαηνζηό ηνπ γξαπηνύ επηπιένλ ή ιηγόηεξν πνπ βάδεη θάζε βαζκνινγεηήο - πξνζζέηεη ε αθαηξεί από
ηα κόξηα ηνπ καζεηή 33, 27 ή 20 κόξηα αληίζηνηρα (επεηδή νη βαζκνινγεηέο
είλαη δύν). Σν δεδνκέλν απηό πξέπεη λα πεξηνξίζεη αηζζεηά νπνηαδήπνηε
πξνζέγγηζε «ππνθεηκεληθόηεηαο» κε ηελ απνδνρή - ζην ζπληνληζκό θαη ηηο
νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο βαζκνιόγεζεο – κηαο όζν ην
δπλαηόλ

κεγαιύηεξεο

αληηθεηκελνπνίεζεο

ησλ

παξακέηξσλ

ηεο

βαζκνιόγεζεο κε ηελ πηνζέηεζε κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ από ηελ πιεπξά ησλ
βαζκνινγεηώλ.
Γ. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ (Κ.Δ.Δ.) θαηαλνώληαο ηηο παξαπάλσ
ηδηαηηεξόηεηεο λα

νδεγήζεη ηνπο εηζεγεηέο ζηελ εθπόλεζε ζεκάησλ

αδηακθηζβήηεηεο ζαθήλεηαο θαη ιεπηνκεξνύο αθξίβεηαο, πνπ ζα πεξηνξίδνπλ
ηε ιαλζαζκέλε ζύιιεςε θαη θαηαλόεζε από ηνπο καζεηέο θαη θαη’ επέθηαζε
ζα ηνπο δηεπθνιύλνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ επίιπζε ηνπο. Δπίζεο ζε θάζε
πεξίπησζε λα πξνρσξνύλ ζηελ έθδνζε ιεπηνκεξώλ νδεγηώλ γηα ηε
βαζκνιόγεζε εάλ είλαη δπλαηόλ θαη ζε παξακεηξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ώζηε
λα

απνθιείνληαη

δηαθνξεηηθέο

εξκελείεο

θαη

πξνζεγγίζεηο

από

ηα

Βαζκνινγηθά Κέληξα. Αθόκε ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από 70
θνηλέο ζρνιέο ζηα 5 Δπηζηεκνληθά Πεδία απαηηείηαη ε όζν ην δπλαηό
κεγαιύηεξε νκνγελνπνίεζε ηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ ζεκαηηθώλ εηζεγεηηθώλ επηηξνπώλ ησλ καζεκάησλ ώζηε λα
επηηεπρζεί κία «εη δπλαηόλ» ζρεηηθή ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ
καζεκάησλ ησλ 3 Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ησλ 5 Δπηζηεκνληθώλ
Πεδίσλ γηα λα κελ ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο άληζεο αληηκεηώπηζεο θαη ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ αληαγσληζκνύ.
Γ. Σέινο αλαθνξηθά κε εθηηκήζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ ζηε ζπλέρεηα ησλ
εμειίμεσλ θαη ζρεηίδνληαη κε πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνύλ παξάγνληεο ηνπ
Τ.ΠΑΙ.Δ.Θ., ηαπηόρξνλα κε ηα πξνεγνύκελα, γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κεξηθέο
δηαπηζηώζεηο θαη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο.

α. Παξόηη πξόθεηηαη γηα κία εληειώο δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνύκελν ζύζηεκα εληνύηνηο θάπνηνη αλαπόθεπθηα νδεγνύληαη ζε
ζπγθξίζεηο. Έηζη ε επηινγή ζεκάησλ ίδηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο κε ησλ
ηειεπηαίσλ εηώλ ζα νδεγήζεη ζε ρακειόηεξεο βάζεηο εηζαγσγήο θαη ζε
κεγαιύηεξν εύξνο δηαθύκαλζεο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πξώηνπ κε ηειεπηαίν
εηζαθηέν. ΄
β. Η επηινγή ίδηνπ βαζκνύ δπζθνιίαο ζα νδεγήζεη ζε πηώζε ησλ βάζεσλ
θπξίσο ησλ ρακειόβαζκσλ ζρνιώλ κε απνηέιεζκα αξθεηνί λα ζέζνπλ
εξσηήκαηα γηα αλαγθαηόηεηα επαλαθνξάο ηεο «βάζεο ηνπ 10» κε πξόζρεκα
ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Λπθείνπ.
γ. ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο ησλ βαζκνινγηώλ θαη ησλ ρακειώλ βάζεσλ ζα
νδεγήζεη θαη ην γεγνλόο όηη δελ πξνβιέπεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πξνθνξηθνύ
βαζκνύ κε ην γξαπηό (πξνεγνύκελν ζύζηεκα ζηηο 2 κνλάδεο), όπσο θαη ε κε
ύπαξμε πιένλ ησλ βαζκώλ πξόζβαζεο ησλ καζεκάησλ πνπ ζπλήζσο ήηαλ
κεγαιύηεξνη θαηά 0,6 κνλάδεο ηνπ γξαπηνύ κε απνηέιεζκα λα πξνζηίζνληαλ
εμ νξηζκνύ ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ 600 κόξηα ζην ζύλνιν ησλ
κνξίσλ εηζαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ.
δ. Σν γεγνλόο ηεο απνζύλδεζεο ησλ γξαπηώλ βαζκώλ από ηνπο
πξνθνξηθνύο ππνβαζκίδεη -αθπξώλεη ζε κεγάιν βαζκό ην ξόιν ηνπ Λπθείνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γ΄ ηάμεο αθνύ νπζηαζηηθά ζηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο νη καζεηέο θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη
κόλν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηαθεύγνληαο
ζηνλ εληζρπηηθό ξόιν ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ηεο «πξνεηνηκαζίαο» πνπ απηά
ηνπο παξέρνπλ θαη γηα ην ιόγν απηό αδηαθνξνύλ γηα ην παξερόκελν επίπεδν
γλώζεσλ από ην ζρνιείν.
ε. Η δηαθαηλόκελε κείσζε ηνπ «νηθνλνκηθνύ» θόζηνπο εμεηάζεσλ γηα ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Τπνπξγείνπ (ιηγόηεξα ηεηξάδηα, ιηγόηεξνη βαζκνινγεηέο,
πηζαλή κείσζε ακνηβώλ ησλ δηαθόξσλ επηηξνπώλ) πξέπεη λα αληηζηαζκηζηεί
κε ηελ αύμεζε ηνπ «θνηλσληθνύ» θόζηνπο πνπ πξνθύπηεη ή θαιύηεξα νδεγεί
ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ ησλ καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο
ζην θπλήγη ηεο επηηπρίαο όπσο θαίλεηαη από ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο.

