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Ο Γόρδιος Δεσμός των Εξετάσεων των Λυκείων
του Ι. Πανάρετου*

(Δημοσιεύθηκε  στην «Ελευθεροτυπία» την Πέμπτη, 9 Αυγούστου, 2001)

Ολοκληρώνεται  τις ημέρες αυτές η ανάρτηση στα Λύκεια των βαθμολογιών των
μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2000-01. Όλες οι ενδείξεις
οδηγούν στην πρόβλεψη πτώσης των βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τα
ΤΕΙ αλλά και μεγάλου ποσοστού αποτυχίας των μαθητών, κυρίως της Β΄ Λυκείου.
Θα πρέπει επομένως το Υπουργείο να ανακοινώσει, το συντομότερο δυνατό, μια
πάγια ρύθμιση με την οποία να επαναφέρεται ο θεσμός της δεύτερης ευκαιρίας με
επανεξέταση τον Σεπτέμβρη όσων μαθητών έχουν αποτύχει στην εξέταση του
Ιουνίου.
Από το άλλο μέρος, όμως, είναι θετικό ότι η πτώση των βάσεων θα βοηθήσει στην
καλύτερη επιλογή των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στις
σχολές υψηλής ζήτησης.
Η αντιφατικότητα των δύο παραπάνω διαπιστώσεων οφείλεται σε μια εγγενή
αδυναμία του νέου συστήματος την οποία ο υπογράφων έχει επισημάνει από τα
πρώτα στάδια της εφαρμογής του. Το γεγονός δηλαδή ότι η ίδια διαδικασία
χρησιμοποιείται ως διαγωνισμός (για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα
ΤΕΙ) και ως εξέταση (για την προαγωγή των μαθητών από την μία τάξη στην
άλλη).
Κάθε διαγωνισμός (επομένως και η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια ενός
συγκεκριμένου αριθμού υποψηφίων) απαιτεί δυσκολία θεμάτων προκειμένου η
διακύμανση των βαθμολογιών να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε όσοι επιλέγονται να
είναι πράγματι οι καλύτεροι και η επιλογή τους να μην στηρίζεται σε μια ελάχιστη
διαφορά εκατοστών του μορίου που δεν αντιστοιχεί πάντα σε διαφορά γνώσεων,
αλλά, συνήθως, οφείλεται σε απόκλιση των βαθμολογιών των βαθμολογητών.
Κάθε εξέταση, από το άλλο μέρος, αποσκοπεί στην διαπίστωση ενός ελαχίστου
επιπέδου γνώσεων. Διαχωρίζει, δηλαδή, αυτούς που έχουν τις γνώσεις να
προαχθούν στην επόμενη τάξη από αυτούς που δεν τις έχουν χωρίς να απαιτεί
αξιολογική κατάταξή τους. Στην περίπτωση αυτή, τα θέματα πρέπει να είναι
τέτοια ώστε ο αριθμός αυτών που αποτυγχάνουν να μην υπερβαίνει κάποια
αποδεκτά επίπεδα. (Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές το ποσοστό αποτυχίας δεν
πρέπει ποτέ να υπερβαίνει το 5-7% των μαθητών).
Το Υπουργείο Παιδείας πέρυσι, πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος
στην Γ΄ Λυκείου -και προκειμένου να αποφύγει τις αντιδράσεις των
ενδιαφερομένων- επέλεξε την λογική των πολύ εύκολων θεμάτων. Αυτό οδήγησε
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σε ένα πρωτοφανή πληθωρισμό βαθμολογιών, όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο
σε τμήμα με 150 εισακτέους, η βαθμολογία του πρώτου από τον τελευταίο να
διαφέρει μόνο κατά 4 μόρια! Αντιλαμβανόμενοι φέτος οι υπεύθυνοι το πρόβλημα
αυτό, και μετά από την έντονη κριτική που διατυπώθηκε πέρυσι, επέλεξαν την
λογική των πιο δύσκολων θεμάτων. Αυτό πράγματι θα οδηγήσει σε καλύτερη
επιλογή για τα Πανεπιστήμια. Τα πιο δύσκολα όμως θέματα είναι προφανές ότι θα
προκαλέσουν και ένα μεγάλο ποσοστό αποτυχίας που δεν είναι αποδεκτό για ένα
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστημα.
Το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων δεν αντιμετώπιζε το πρόβλημα αυτό αφού οι
εξετάσεις για το πανεπιστήμιο ήταν διαφορετικές από αυτές που γίνονταν για την
προαγωγή, ή την απόλυση, από το Λύκειο. Ταυτόχρονα, όμως, το σύστημα εκείνο
είχε οδηγήσει σε μια απαξίωση του Λυκείου, αφού οι μαθητές συγκέντρωναν
αποκλειστικά την προσοχή τους στην προετοιμασία για τις Γενικές Εξετάσεις. Η
επαναφορά επομένως του συστήματος εκείνου δεν αποτελεί λύση, ιδιαίτερα
μάλιστα αν ληφθεί υπόψη ότι ήδη το εκπαιδευτικό σύστημα είναι άκρως
εξετασιοκεντρικό με υπερβολικό αριθμό εξετάσεων. Πρόσθετες εξετάσεις για την
εισαγωγή στα Πανεπιστήμια θα οδηγήσουν τους ήδη απεγνωσμένους μαθητές σε
αδιέξοδο. Φαίνεται, επομένως, ότι αντιμετωπίζουμε ένα «γόρδιο δεσμό». Τίθεται,
κατά συνέπεια, το ερώτημα για το κατά πόσον υπάρχει τρόπος λύσης του.
Η απάντηση, νομίζω, βρίσκεται στην υιοθέτηση των συντελεστών βαρύτητας
που θα καθορίζονται από τα πανεπιστημιακά τμήματα για καθένα από τα
εξεταζόμενα μαθήματα, ανάλογα με το προφίλ των υποψηφίων που το κάθε τμήμα
επιδιώκει να δεχθεί. Υποστηρίζω την υιοθέτηση του συστήματος των συντελεστών
βαρύτητας από το 1996 και πιστεύω ότι πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων που
έχει, αποτελεί την μόνη λύση στο αδιέξοδο που περιγράψαμε παραπάνω. Θα
μπορούσε, βέβαια, να ισχυρισθεί κανείς ότι και σήμερα υπάρχουν μαθήματα
αυξημένης βαρύτητας με συντελεστές. Τα μαθήματα αυτά, όμως, είναι τα ίδια για
όλα τα τμήματα κάθε γνωστικού πεδίου και μάλιστα με τους ίδιους συντελεστές.
Έτσι παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο για παράδειγμα, η Στατιστική να
διδάσκεται στην Γ΄ Λυκείου, όμως να μην έχει καμιά ειδική βαρύτητα για την
εισαγωγή στο Τμήμα Στατιστικής, ενώ, αντίθετα, αυξημένη βαρύτητα έχει η
Φυσική*!
                                                          
* Για να γίνει κατανοητό γιατί οι συντελεστές βαρύτητας θα επιλύσουν το προαναφερθέν πρόβλημα, ας
θεωρήσουμε  ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε δύο μαθητές Α και Β οι οποίοι έχουν ακριβώς τον ίδιο μέσο
όρο στην Γ΄ Λυκείου, είναι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης και έχουν τις ίδιες βαθμολογίες στα
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, οι δύο αυτοί μαθητές θα
καταλήξουν με τον ίδιο ακριβώς αριθμό μορίων. Ας υποθέσουμε, ότι ο μαθητής Α έχει πρώτη επιλογή το
Τμήμα της Βιολογίας και δεύτερη το Μαθηματικό, ενώ ο μαθητής Β έχει πρώτη επιλογή το Μαθηματικό
και δεύτερη αυτό της Βιολογίας. Εστω ότι ο βαθμός του μαθητή Α στα Μαθηματικά γενικής παιδείας
είναι 15 και  στην Βιολογία γενικής παιδείας 18. Αντίστοιχα, έστω ότι ο βαθμός του μαθητή Β στα
Μαθηματικά γενικής παιδείας είναι 18 και στην Βιολογία γενικής παιδείας είναι 15. (Με αυτά τα
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Είναι φανερό ότι η υιοθέτηση των συντελεστών βαρύτητας επιτρέπει, αφενός μεν
την αξιοποίηση της απόδοσης των μαθητών στο Λύκειο για τον στόχο της
εξέτασης (προαγωγής ή απόλυσης), αλλά ταυτόχρονα παρέχει την ευκαιρία
χρησιμοποίησης των ίδιων στοιχείων για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια
(διαγωνισμός), αφού κατηγοριοποιεί τους υποψηφίους  ανάλογα με τις ικανότητές
τους και την απόδοσή τους σε κάθε μάθημα, αλλά και σε σχέση με τις σχολές στις
οποίες επιδιώκουν να πετύχουν, μετατρέποντας τις αρχικές βαθμολογίες σε μια
νέα κλίμακα μορίων, ανάλογα με τα Τμήματα που θέλουν να επιλέξουν.
Ελπίζω ότι το συνεχιζόμενο αδιέξοδο, αλλά και η πρόταση αντιμετώπισής του που
αναλύθηκε παραπάνω, θα οδηγήσει το Υπουργείο Παιδείας στην υιοθέτηση των
συντελεστών βαρύτητας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο «γόρδιος δεσμός» των
εξετάσεων του Λυκείου.

                                                                                                                                                                                          
δεδομένα, οι μέσοι όροι των δύο μαθητών είναι οι ίδιοι και, κατά συνέπεια, όπως προαναφέρθηκε, και ο
αριθμός μορίων τους είναι ο ίδιος). Λόγω των βαθμολογιών που έχουν επιτύχει και του γεγονότος ότι
έχουν τα ίδια  μόρια, η εισαγωγή και των δύο σε ένα από τα δύο τμήματα εξαρτάται μόνο από τις βάσεις
των Τμημάτων και όχι από την διαφορά στην απόδοσή τους. Θα ήταν, όμως, λογικό ο υποψήφιος Β, που
είναι καλύτερος στα Μαθηματικά και ενδιαφέρεται για τα Μαθηματικά, να έχει καλύτερη πιθανότητα
εισαγωγής στο Μαθηματικό Τμήμα από τον υποψήφιο Α, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα
Μαθηματικά, αλλά προτιμά το Τμήμα Βιολογίας και έχει, μάλιστα, αποδώσει καλά στην Βιολογία. Εδώ
ακριβώς έρχεται να βοηθήσει η υιοθέτηση των συντελεστών βαρύτητας. Το Μαθηματικό Τμήμα θα
μπορούσε να έχει συντελεστή βαρύτητας για τα Μαθηματικά 2 και συντελεστή βαρύτητας για την
Βιολογία 1. Αντίστοιχα, είναι φυσικό, το Βιολογικό Τμήμα να έχει συντελεστή βαρύτητας για την
Βιολογία 2 και για τα Μαθηματικά 1. Αν οι συντελεστές αυτοί εφαρμοσθούν στην απόδοση των δύο
μαθητών Α και Β, θα έχουμε ότι οι βαθμοί του Α θα μετατραπούν σε 48 μόρια για το Τμήμα
Μαθηματικών (2x15+1x18) και σε 51 μόρια για το Τμήμα Βιολογίας (1x15+2x18). Αντίστοιχα, ο
μαθητής Β θα έχει 51 μόρια για το Μαθηματικό (2x18)+(1x15) και 48 μόρια για το Τμήμα Βιολογίας
(1x18+2x15). Βλέπουμε, δηλαδή αμέσως, ότι η απόδοση των δύο μαθητών του παραδείγματός μας
ανάλογα με την κλίση τους αξιολογείται διαφορετικά από το Μαθηματικό Τμήμα (48 ο Α και 51 ο Β)
από ό,τι αξιολογείται από το Τμήμα Βιολογίας (51 ο Α και 48 ο Β). Έτσι, αν υποθέσουμε ότι η βάση
εισαγωγής για τα δύο αυτά τμήματα είναι 50, ο μαθητής Α δεν επιτυγχάνει στο Μαθηματικό Τμήμα,
επιτυγχάνει, όμως, στο Τμήμα της Βιολογίας. Αντίθετα, ο μαθητής Β επιτυγχάνει στο Μαθηματικό
Τμήμα και αποτυγχάνει στο Τμήμα Βιολογίας. Αυτό είναι και δίκαιο, αφού ο Α είναι προφανώς
καλύτερος στην Βιολογία, ενώ ο Β είναι καλύτερος στα Μαθηματικά.


