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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Νέα χρονιά με μεγάλες αλλαγές στον ορίζοντα

Στα θρανία έχουν επιστρέψει από την περασμένη Τρίτη οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φε-
τινή σχολική χρονιά άρχισε με τις εξαγγελίες του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου για τις αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής σε 
ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2019-2020 για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Ωστόσο, οι 

πρόσφατες ανακοινώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις για την κατάργηση της εξέτασης του μαθήματος των Λατινικών στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις, ενώ υπήρξαν και φωνές που εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αδιάβλητο του νέου συστήματος.

Παρ’ όλα αυτά, η εισαγωγή σε ελληνικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί πλέον μονόδρομο, καθώς οι απόφοιτοι Λυ-
κείου έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής. Μία από αυτές είναι τα κολλέγια, τα οποία προσφέρουν πανεπιστημιακά πτυχία όλων των 
δημοφιλών ειδικοτήτων από διακεκριμένα δημόσια πανεπιστήμια του εξωτερικού, που αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Ε-
παγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ως επαγγελματικά ισοδύναμα με πτυχία των ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Μια εξίσου δημοφιλής επιλογή που κερδίζει διαρκώς έδαφος είναι οι σπουδές στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Στα 
ΙΕΚ, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά, προσφέρεται μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο 
σπουδαστή να επιλέξει το αντικείμενο που του ταιριάζει καλύτερα. Κύριο έργο των ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με 
απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας.



www.freesunday.gr
16.09.2018 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 19
Πυροτέχνη�α 
οι υποσχέσεις 
για ελεύθερη 
πρόσβαση

Α
ντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην 
εκπαιδευτική κοινότητα οι αλλα-
γές που εξήγγειλε πριν από λίγες 
ηµέρες ο υπουργός Παιδείας Κώ-
στας Γαβρόγλου και οι οποίες α-
φορούν τον τρόπο εισαγωγής στην 

ανώτατη εκπαίδευση από το 2020. Οι πανελλαδικές 
εξετάσεις, παρά τις αρχικές εξαγγελίες, όχι µόνο δεν 
καταργούνται αλλά γίνονται διπλές, καθώς οι υπο-
ψήφιοι θα δίνουν ενδοσχολικές εξετάσεις σε επί-
πεδο περιφέρειας, νοµού ή δήµου για το απολυτή-
ριο και θα ακολουθούν οι Πανελλαδικές σε τέσσερα 
εξεταζόµενα µαθήµατα, επαναφέροντας έτσι το σύ-
στηµα των δεσµών.

Οι βασικές αλλαγές
Στη Γ΄ Λυκείου οι τρεις Οµάδες Προσανατολισµού 
γίνονται τέσσερις και καθεµία από αυτές αντιστοι-
χεί σε ένα Επιστηµονικό Πεδίο. Τα βασικά µαθή-

µατα της κάθε οµάδας είναι ίδια µε της αντίστοιχης 
σηµερινής Οµάδας Προσανατολισµού, µε εξαίρεση 
την αντικατάσταση των Λατινικών από το µάθηµα 
της Κοινωνιολογίας. Το σκεπτικό αυτής της αλλα-
γής σύµφωνα µε το υπουργείο είναι ότι «τα Λατι-
νικά, όπως διδάσκονται, δεν παίζουν κανέναν εκ-
παιδευτικό ρόλο πέρα από το να είναι ένα µάθηµα 
που βασίζεται εξολοκλήρου στην αποστήθιση. […] Η 
Κοινωνιολογία είναι ένα γνωστικό αντικείµενο που 
ενδιαφέρει τους νέους, θέτει θέµατα µε τα οποία έρ-
χονται αντιµέτωποι οι έφηβοι, επεξεργάζεται ζητή-
µατα κοινωνικών δοµών και της ιστορικής τους ε-
ξέλιξης […]».

Με τις αλλαγές, η σηµερινή Οµάδα Προσανα-
τολισµού Θετικών Σπουδών διαιρείται σε δύο, την 
Οµάδα Προσανατολισµού «Θετικές Σπουδές» και 
την Οµάδα Προσανατολισµού «Σπουδές Υγείας». Η 
πρώτη οδηγεί στο δεύτερο και η δεύτερη στο τρίτο 
Επιστηµονικό Πεδίο.

Το µάθηµα των Αρχών Οικονοµικής Θεω-
ρίας εµπλουτίζεται µε περιεχόµενο που σχε-
τίζεται µε την κοινωνική διάσταση της Οικο-
νοµίας, ενώ κάθε Οµάδα Προσανατολισµού 
περιλαµβάνει µόνο τα µαθήµατα στα οποία 
οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τόσο για το α-
πολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι συντελε-
στές βαρύτητας καταργούνται και όλα τα µα-
θήµατα έχουν την ίδια βαρύτητα.

Το νέο απολυτήριο
Οι βαθµοί των τετραµήνων θα διαµορφώνο-
νται για όλα τα µαθήµατα, εκτός της Φυσικής 
Αγωγής, από ωριαία διαγωνίσµατα και εργα-
σίες, όπως συµβαίνει και σήµερα. Οι γραπτές 
ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις του Ι-
ουνίου θα γίνονται στα τέσσερα εξάωρα µα-
θήµατα στα οποία θα εξετάζονται στη συνέ-
χεια όσοι επιλέξουν να συµµετάσχουν στις 
πανελλαδικές εξετάσεις.

Τα σχολεία θα χωριστούν σε οµάδες ανά 
δήµο στις µεγάλες πόλεις και ανά νοµό στην 
επαρχία. Τα θέµατα σε κάθε εξεταζόµενο µά-
θηµα θα προετοιµάζονται από οµάδα διδα-
σκόντων όλων των σχολείων ανά οµάδα και 
το τελικό, δίωρο διαγώνισµα θα προκύπτει 
µετά από κλήρωση οµάδας θεµάτων. Ο βαθ-
µός για κάθε γραπτώς εξεταζόµενο µάθηµα 
θα προκύπτει µε βαρύτητα 40% για την τε-
λική ενδοσχολική εξέταση και 60% για τον 
βαθµό των δύο τετραµήνων. Για τα άλλα µα-
θήµατα, ο τελικός βαθµός θα προκύπτει κατά 

100% από τον βαθµό των δύο τετραµήνων. Ο 
βαθµός του απολυτηρίου θα προκύπτει από 
τον µέσο όρο όλων των µαθηµάτων που θα 
διδάσκονται στη Γ΄ Λυκείου.

∆ύο φορές συµπλήρωση 
µηχανογραφικού
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της Β΄ Λυκείου 
οι µαθητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
υποχρεούνται  να συµπληρώσουν µηχανο-
γραφικό µε τις δέκα προτιµήσεις τµηµάτων 
στα οποία επιθυµούν να φοιτήσουν. Οι µαθη-
τές που δεν θα υποβάλουν το πρώτο µηχανο-
γραφικό χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση για τη χρονιά αυτή.

Με βάση τις προτιµήσεις των µαθητών 
και τον αριθµό εισακτέων που θα έχει απο-
φασιστεί ανά τµήµα θα προκύψει ένας αριθ-
µός τµηµάτων για τα οποία ο αριθµός των 
προτιµήσεων θα είναι ίσος ή µικρότερος από 
τον αριθµό εισακτέων. Αυτά τα τµήµατα ο-
νοµάζονται «τµήµατα ελεύθερης πρόσβα-
σης» (ΤΕΠ).Τα υπόλοιπα, δηλαδή εκείνα 
στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαί-
νει τις διαθέσιµες θέσεις, ονοµάζονται «τµή-
µατα πρόσβασης µόνο µε πανελλαδικές εξε-
τάσεις» (ΤΠΠΕ). Τον Φεβρουάριο, οριστικά 
και δεσµευτικά, οι µαθητές θα δηλώνουν αν 
θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετά-
σεις ή αν προτιµούν να εισαχθούν σε ένα 
από τα ΤΕΠ που είχαν συµπεριλάβει στην 
αρχική τους δήλωση. 
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Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF και το ∆ηµό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité ανακοινώνουν την έ-
ναρξη από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019 

του προπτυχιακού προγράµµατος «Επιστήµες & Τε-
χνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού».

Σπουδές στη Φυσική Αγωγή 
και τον Αθλητισµό
Το πρόγραµµα σπουδών που παρακολουθούν οι φοι-
τητές στην Αθήνα είναι το ίδιο µε το πρόγραµµα που 
παρακολουθούν οι συµφοιτητές τους στο Παρίσι. Με 
αυτόν τον τρόπο το πτυχίο που απονέµει το Πανεπι-
στήµιο στους Έλληνες φοιτητές είναι το ίδιο µε αυτό 
που απονέµεται στους Γάλλους φοιτητές και αναγνω-
ρίζεται έτσι σε όλη την Ευρώπη ως πτυχίο της Σορ-
βόννης.

Τα θεωρητικά µαθήµατα διδάσκονται στις εγκα-
ταστάσεις του Γαλλικού Κολλεγίου στην Αθήνα, ενώ 
τα πρακτικά διενεργούνται 2-3 φορές την εβδοµάδα 
σε συνεργαζόµενους αθλητικούς συλλόγους. Η δι-
δασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων γίνεται από 
άρτια καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό µε ακαδη-
µαϊκή, επαγγελµατική και ερευνητική εµπειρία, ενώ 
τα πρακτικά µαθήµατα από καταξιωµένους επαγγελ-
µατίες-προπονητές µε µεγάλη επαγγελµατική πορεία 
στον χώρο του αθλητισµού και της προπονητικής.

Οργάνωση και διάρθρωση 
του προγράµµατος
Οι σπουδές στο Τµήµα Επιστηµών & Τεχνικών Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισµού προσφέρουν ένα υψηλό 
και σύγχρονο επίπεδο ακαδηµαϊκής γνώσης και πρα-
κτικής εφαρµογής για όσους επιθυµούν να σταδι-
οδροµήσουν στον τοµέα της αθλητικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. Τα µαθήµατα διδάσκονται στα ελλη-
νικά και οι φοιτητές είναι εγγεγραµµένοι στο ∆ηµό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris 
Cité και έχουν την ίδια φοιτητική κάρτα και την ίδια 
φοιτητική ιδιότητα µε τους φοιτητές που σπουδάζουν 
στη Γαλλία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών ετών φοί-
τησης απονέµεται στους φοιτητές το πτυχίο Licence 
«Επιστήµες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισµού» από το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο 
Paris 13 – Sorbonne Paris Cité. Οι κάτοχοι του τριε-
τούς πτυχίου Licence (180 ECTS) έχουν τη δυνατό-
τητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο 4ο έτος και 
να ολοκληρώσουν τον τετραετή κύκλο σπουδών (240 
ECTS), όπως ακριβώς είναι και το πρόγραµµα σπου-
δών των ελληνικών πανεπιστηµίων.

Οι σπουδές διαρκούν τρία ακαδηµαϊκά έτη φοίτη-
σης και υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 4ου 
ακαδηµαϊκού έτους (εφόσον το επιλέξει ο φοιτητής).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά µε ταυτό-
χρονη εκµάθηση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσ-
σας.

Πιστωτικές µονάδες: 180 ECTS (τριετής φοίτηση) 
ή 240 ECTS (τετραετής φοίτηση)

Αναγνώριση πτυχίων 
και µεταπτυχιακών τίτλων 
από το ελληνικό κράτος
Τα πτυχία και µεταπτυχιακά του ∆ηµόσιου Γαλλικού 
Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité µε φοί-
τηση στο Κολλέγιο IdEF έχουν αναγνωριστεί επισή-
µως από το υπουργείο Παιδείας, µέσω του ΣΑΕΠ, ως 
επαγγελµατικά ισοδύναµα προς τα πτυχία των ελληνι-
κών πανεπιστηµίων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πτυχίο 
Οικονοµίας & ∆ιοίκησης του Paris 13 – IdEF είναι, ι-

στορικά, το πρώτο πτυχίο αδειοδοτηµένου κολλεγίου 
που αναγνωρίστηκε από το ΣΑΕΠ το 2010, αλλά και 
ότι οι ελληνικοί δικηγορικοί σύλλογοι εγγράφουν 
ήδη από το 2016 τους κατόχους των ως άνω πτυχίων 
Νοµικής στα Μητρώα Ασκουµένων.

Έτσι, το Κολλέγιο IdEF είναι το µοναδικό κολλέγιο 
µε πτυχιούχους εγγεγραµµένους στους δικηγορικούς 
συλλόγους Ελλάδας, που δικηγορούν στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Επίσης, είναι το µοναδικό κολλέ-
γιο για το οποίο το υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε 
ότι το πτυχίο Νοµικής που απονέµεται από το ∆ηµό-
σιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris 
Cité είναι επαγγελµατικά ισοδύναµο προς τα πτυχία 
Νοµικής των ελληνικών πανεπιστηµίων, χωρίς επι-
πρόσθετες εξετάσεις.

Επίσηµος συνεργάτης της Γαλλικής 
Πρεσβείας
Το Κολλέγιο IdEF είναι αναγνωρισµένος συνεργάτης 
της Γαλλικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτού-
του στην Ελλάδα και συµµετέχει ενεργά στην προε-
τοιµασία και την πραγµατοποίηση των επίσηµων ε-
ξετάσεων γαλλικής γλώσσας (CIEP, DELF-DALF, 
Sorbonne, CCI). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, 
το IdEF γίνεται επίσηµος «πρεσβευτής» της γαλλο-
φωνίας στη χώρα και ενισχύει ακόµα περισσότερο το 
δίκτυο διάχυσης της γαλλοφωνίας στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Υπενθυµίζεται ότι το 2017 το Κολλέγιο IdEF υπέ-
γραψε συµφωνία συνεργασίας µε τη Γαλλική Λαϊκή 
Αποστολή και το Γαλλικό Προξενείο για την παροχή 
του µεταπτυχιακού προγράµµατος «∆ίκαιο των Επι-
χειρήσεων» στη Θεσσαλονίκη µε τη µέθοδο της εξ α-
ποστάσεως εκπαίδευσης, συµπληρώνοντας έτσι τις 
δυνατότητες φοίτησης στα αναγνωρισµένα προπτυ-
χιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που 
προσφέρονται µε µεγάλη επιτυχία από το 1995.

Καινοτόµο πρόγραµµα υποτροφιών
Μέσω του προγράµµατος υποτροφιών αριστείας «Ζω 
στην Αθήνα – ΣπουδάΖω στην Αθήνα» το Γαλλικό 
Κολλέγιο IdEF συνεισφέρει στο να έχουν πρόσβαση 
σε ευρωπαϊκές σπουδές, επισήµως αναγνωρισµένες 
στην Ελλάδα, όλοι οι υποψήφιοι, χωρίς να χρειάζεται 
να φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές.

Συγκεκριµένα, απόφοιτοι Λυκείου 2018, ανάλογα 
µε τον αριθµό των µορίων που θα συγκεντρώσουν στις 
Πανελλαδικές, µπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία 
αριστείας από 25% µέχρι και 75% των διδάκτρων για 
όλες τις ειδικότητες.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµ-
µετάσχουν στα προγράµµατα υποτροφιών λόγω κοι-
νωνικών κριτηρίων και µετά την ανακοίνωση των απο-
τελεσµάτων των Πανελλαδικών να κρατήσουν τη µε-
γαλύτερη υποτροφία που δικαιούνται.

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου IdEF.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PARIS 13 ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

Ο πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, 
κ. Jean Pierre Astruc, και ο γενικός διευθυντής του Γαλλικού 
Κολλεγίου Ελλάδας, κ. Στυλιανός Αµαργιανάκης, µε την πρύτανη 
της Σχολής Νοµικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, κα 
Anne Fauchon, και τον διευθυντή του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισµού, κ. Hugues Rolan.
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Στυλιανός Αμαργιανάκης, γενικός διευθυντής 
του Γαλλικού Κολλεγίου της Ελλάδας (IdEF)

«Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF  
και η Σορβόννη είναι οι πρωτοπόροι 
στην αναγνώριση των πτυχίων  
με φοίτηση στην Ελλάδα»

Μ
ετά την επιτυχή του πο-
ρεία στον χώρο των σπου-
δών Νομικής, όπου είναι 
ένα από τα πρώτα κολλέ-
για που έχει όχι μόνο ανα-
γνωρισμένα πτυχία στην 

Ελλάδα αλλά ήδη απόφοιτοί του είναι μέλη δικη-
γορικών συλλόγων της χώρας, το Γαλλικό Κολλέ-
γιο της Ελλάδας (IdEF) προχωρά στην επέκτασή 
του σε νέους ακαδημαϊκούς τομείς, σε συνεργασία 
με το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne 
Paris Cité. Ο γενικός διευθυντής του IdEF Στυ-
λιανός Αμαργιανάκης μίλησε στην FS για τα σχέ-
δια του κολλεγίου και τη σημασία των σπουδών 
στο IdEF, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγ-
γελματικό επίπεδο.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι 
οι δυνατότητες σπουδών που το IdEF δίνει σε 
έναν ενδιαφερόμενο.
Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας (Κολλέγιο IdEF) 
άρχισε τη λειτουργία του το 1995 συμπράττοντας 
με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 – 
Sorbonne Paris Cité με σκοπό την παροχή των α-
καδημαϊκών προγραμμάτων του Paris 13 στην Ελ-
λάδα. Οι φοιτητές του IdEF είναι κανονικά εγγε-
γραμμένοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Paris 13, 
έχουν την ίδια φοιτητική ιδιότητα και λαμβάνουν 
την ίδια εκπαίδευση με τους φοιτητές που σπου-
δάζουν στο Παρίσι. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
κάθε κύκλου σπουδών (Licence, Master) το Πανε-
πιστήμιο Paris 13 απονέμει στους Έλληνες πτυχι-
ούχους τα εθνικά γαλλικά πτυχία και Master, όπως 
ακριβώς συμβαίνει και με τους Γάλλους φοιτητές. 
Τα πτυχία είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο 
του Πανεπιστημίου Paris 13 και από τον πρύτανη 
της Ακαδημίας και αναγνωρίζονται σε όλη την Ευ-
ρώπη και τον κόσμο ως πτυχία της Σορβόννης. Τα 
προγράμματα σπουδών που παρέχονται με φοίτηση 
στην Αθήνα είναι αυτά της Σχολής Νομικών, Κοι-
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών με ειδικότητα 
Νομικές Επιστήμες και το πρόγραμμα Επιστήμες 
και Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 
ειδικότητα Αθλητική Προπονητική στα αθλήματα 
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβος, κολύμβηση, χορός 
και fitness.

Αν σας ρωτούσε κάποιος «γιατί να σπουδάσω 
στο IdEF;», τι θα απαντούσατε;
Το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF σε σύμπραξη με το Πα-

νεπιστήμιο Paris 13 της Σορβόννης είναι τα πρώτα 
που πέτυχαν την αναγνώριση των πτυχίων με φοί-
τηση στην Ελλάδα. Αυτή η επίσημη αναγνώριση 
από το ΣΑΕΠ του ελληνικού υπουργείου Παιδείας 
το 2010 ακολουθήθηκε από τις αναγνωρίσεις των 
πτυχίων και μεταπτυχιακών όλων των υπολοίπων 
προγραμμάτων που λειτούργησαν στην Αθήνα ως 
ισοδύναμα με τους απονεμόμενους τίτλους των τμη-
μάτων Νομικής των ελληνικών ΑΕΙ χωρίς επιπρό-
σθετες εξετάσεις. Το 2016 τα πτυχία Νομικής ανα-
γνωριστήκαν και από τους ελληνικούς συλλόγους 
και σήμερα το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF είναι ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Κολλέγιο με πτυχιού-
χους Νομικής ΗΔΗ εγγεγραμμένους σε ελληνι-
κούς δικηγορικούς συλλόγους.

Πρόσφατα επεκτείνατε το πρόγραμμα σπου-
δών και πέραν της Νομικής. Μιλήστε μας λίγο 
γι’ αυτό…
Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επεκτείνουμε τα 
προγράμματα σπουδών μας και παρέχουμε ένα νέο 
πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στον τομέα της 
Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Το τμήμα «Ε-
πιστήμες & Τεχνικές Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού» προσφέρει ένα υψηλό και σύγχρονο επίπεδο 
ακαδημαϊκής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής για 
εκείνους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον 
τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.

Το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι 
φοιτητές στην Αθήνα είναι αυτό του Γαλλικού Πα-
νεπιστημίου. Τα θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται 
στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου και τα πρακτικά 
μαθήματα διενεργούνται 2-3 φορές την εβδομάδα 
σε αθλητικούς συλλόγους με τους οποίους συνερ-
γάζεται το Κολλέγιο. Η διδασκαλία των θεωρητικών 
μαθημάτων γίνεται από άρτια καταρτισμένο διδα-
κτικό προσωπικό με ακαδημαϊκή, επαγγελματική 
και ερευνητική εμπειρία, ενώ τα πρακτικά μαθή-
ματα από καταξιωμένους επαγγελματίες-προπονη-
τές με μεγάλη επαγγελματική πορεία στον χώρο 
του αθλητισμού και της προπονητικής.

Παράλληλα, το IdEF έχει καθιερώσει και σύ-
στημα υποτροφιών. Πώς μπορεί κάποιος να ε-
νταχθεί σε αυτό;
Κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο του Γαλλικού 
Κολλεγίου εγκρίνει έναν αριθμό υποτροφιών αρι-
στείας και έναν αριθμό υποτροφιών βάσει κοινωνι-
κών κριτηρίων, προκειμένου να επιτρέψει σε όλους 
τους υποψήφιους φοιτητές να πραγματοποιήσουν 

το όνειρό τους σπουδάζοντας αυτό που πραγμα-
τικά επιθυμούν και όχι μια σχολή στην οποία πέρα-
σαν κατά τύχη λόγω επιδόσεων στις Πανελλαδικές.

Αν κάποιος ολοκληρώσει τις σπουδές του στο 
IdEF, τι δυνατότητες έχει μετά τη λήψη του 
πτυχίου του;
Όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών, ο φοιτητής 
μπορεί, εάν το επιθυμεί, να συνεχίσει αυτόματα τις 
σπουδές του, δωρεάν, στο Πανεπιστήμιο Paris 13 ή 
με αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο της 
Ε.Ε. Με την απόκτηση της Licence Νομικής, η με-
τάβαση από τη Licence 3 (3ο έτος σπουδών) στο 
Master 1 Νομικής (4ο έτος σπουδών) είναι αυτό-
ματη. Μετά την απόκτηση του Master 1 Νομικής, 
η μετάβαση σε κάποιο Master 2 Νομικής γίνεται 
κατόπιν αίτησης και με εξέταση ντοσιέ. Παρομοίως 
και για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σε 
ό,τι αφορά την επαγγελματική σταδιοδρομία, οι 
πτυχιούχοι με την αναγνώριση του ΣΑΕΠ μπο-
ρούν να εργαστούν στην Ελλάδα σε όλα τα νομικά 
επαγγέλματα για τη σχολή της Νομικής και σε όλα 
τα επαγγέλματα της Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού για τη σχολή STAPS.

Σε γενικότερο επίπεδο, σε ποιο σημείο βρισκό-
μαστε σήμερα σχετικά με την αναγνώριση των 
κολλεγίων από το ελληνικό κράτος;
Τα πτυχία που απονέμονται από το Πανεπιστή-
μιο Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο ΙdEF έχουν 
πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία στην Ελλάδα σε 
σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των ελληνικών πα-
νεπιστημίων σύμφωνα με τους νόμους 4093/2012 
(ΦΕΚ222Α΄) και 4111/2013(ΦΕΚ18Α΄). Το ίδιο ι-
σχύει και για τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που συνεργάζονται 
με κολλέγια στην Ελλάδα. Ένα ερώτημα που τίθε-
ται έντονα σε σχέση με τις αναγνωρίσεις στο μέλ-
λον είναι τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του 
«Brexit», αλλά αυτό θα είναι μάλλον μια απόφαση 
που θα ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο.

Ποιος θεωρείτε ότι είναι/πρέπει να είναι ο ρόλος 
των κολλεγίων στο εκπαιδευτικό σύστημα;
Τα κολλέγια που συμπράττουν με αναγνωρισμένα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έρχονται να καλύψουν 
την υπερβάλλουσα ζήτηση σπουδών σε τομείς αιχ-
μής, όπως η Νομική και οι Αθλητικές Επιστήμες, 
χωρίς οι φοιτητές να αναγκάζονται να φεύγουν για 
σπουδές στο εξωτερικό.

Στον Δημήτρη Χρυσικόπουλο
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Μερόπη Τζούφη, 
υφυπουργός Παιδείας

«Τα Λατινικά
συγκαταλέγονταν 
στα μαθήματα 
που καλλιέργησαν 
την παπαγαλία»

Λ
ίγες ημέρες 
μετά την α-
νακοίνωση 
των αλλα-
γών στη 
δ ε υ τ ε ρ ο -
βάθμια εκ-
παίδευση, 
αλλά και 
στον τρόπο 
εισαγωγής 

σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, η υφυπουργός Παιδείας 
Μερόπη Τζούφη μίλησε στην FS για το νέο 
τοπίο που θα διαμορφωθεί στα Λύκεια, εξη-
γώντας παράλληλα τα στάδια που θα οδη-
γούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Επιπλέον, 
απάντησε στις φωνές διαμαρτυρίας για την 
κατάργηση των Λατινικών από τα πανελλα-
δικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Πριν από μερικές μέρες ο υπουργός 
Παιδείας εξήγγειλε σειρά παρεμβά-
σεων στο σύστημα πρόσβασης στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Κατ’ αρχάς θα 
θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι 
βασικότερες από αυτές.
Αρχικά θα ήθελα να τονίσω πως οι αλλαγές 
στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση δεν μπορούν να αντιμετωπι-
στούν χωριστά από τις συνολικότερες αλ-
λαγές που προωθούνται στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. Βασικός μας στόχος είναι 
η εισαγωγή στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας 
να μην εξαρτάται από μία και μόνο εξέταση, 
ενώ παράλληλα επιδιώκουμε να επαναφέ-
ρουμε τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου στο δη-
μόσιο σχολείο.

Ο βαθμός για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο 
μάθημα θα προκύπτει με βαρύτητα 40% για 
την τελική ενδοσχολική εξέταση και 60% 
για τον βαθμό των δύο τετραμήνων. Για τα 
άλλα μαθήματα ο τελικός βαθμός θα προ-
κύπτει κατά 100% από τον βαθμό των δύο 
τετραμήνων. Ο βαθμός του απολυτηρίου θα 
προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μα-
θημάτων που θα διδάσκονται στην τελευ-
ταία τάξη του Λυκείου.

Ο βαθμός του απολυτηρίου συμμετέχει 
στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης 
στα πανεπιστήμια, για όσους επιλέξουν να 
δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Θα υπάρ-
χουν «τμήματα ελεύθερης πρόσβασης», στα 
οποία οι υποψήφιοι θα μπαίνουν μόνο με 
το απολυτήριό τους.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσθέσω 
το εξής: Η επιλογή του αριθμού των υπο-
χρεωτικώς εξεταζόμενων μαθημάτων μει-
ώνει τον φόρτο των υποψηφίων, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν περιορίζει το εύρος 
γνώσεων γενικής παιδείας στο επιστημο-
νικό του πεδίο.

Αντιθέτως, προβλέπονται αυξημένες 
ώρες διδασκαλίας σε μαθήματα που απο-
τελούν γνωστικό πυρήνα προκειμένου οι 
υποψήφιοι να αντεπεξέλθουν στις σπουδές 
τους, όποιο αντικείμενο κι αν επιλέξουν. 
Παραδείγματος χάριν, στην Ομάδα Προ-
σανατολισμού των Θετικών Σπουδών αυ-
ξάνονται οι ώρες διδασκαλίας στα Μαθη-
ματικά, τη Φυσική και τη Χημεία.

Μπορείτε να μας εξηγήσετε τα στά-
δια για την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση;
Εν συνεχεία των προαναφερθέντων, με 
το απολυτήριο Λυκείου θα υπάρχει η δυ-
νατότητα εισαγωγής στα ΑΕΙ με δύο τρό-
πους. Ο πρώτος θα είναι μέσω των Πανελ-
λαδικών στα μαθήματα επιλογής, όπου 
το απολυτήριο προσθέτει το 10% στο α-
ποτέλεσμα των εξετάσεων, δηλαδή στη 
συνολική βαθμολογία. Με τον δεύτερο 
τρόπο, οι μαθητές που επιλέγουν να μη 
δώσουν Πανελλαδικές θα εισάγονται με 
τον βαθμό του απολυτηρίου σε σχολές 
για τις οποίες δεν υπάρχει μεγάλο ενδι-
αφέρον συμμετοχής.

Βάσει ποιων κριτηρίων θα γίνει η 
κατηγοριοποίηση των σχολών σε 
υψηλής και χαμηλής ζήτησης;
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Λυ-
κείου (τον Ιούλιο) όλοι οι μαθητές που 
επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κα-
λούνται να συμπληρώσουν δήλωση (μη-
χανογραφικό) με τις δέκα προτιμήσεις 
τμημάτων στα οποία επιθυμούν να φοι-
τήσουν. Από τις δηλώσεις προτίμησης των 
μαθητών/-τριών διαμορφώνεται και η κα-
τηγοριοποίηση των τμημάτων σε χαμηλής 
και υψηλής ζήτησης ή, διαφορετικά, ποια 
τμήματα θα είναι ελεύθερης πρόσβασης.

Τι απαντάτε στις φωνές διαμαρτυ-
ρίας για την κατάργηση της εξέτα-
σης των Λατινικών σε πανελλαδικό 
επίπεδο;
Είναι απολύτως λογικό, σε έναν τόσο ευ-
αίσθητο και νευραλγικής σημασίας τομέα 
όπως η παιδεία, οι όποιες αλλαγές να προ-
καλούν προβληματισμό ή ακόμη και οξεία 
κριτική. Θεωρώ πως αυτό συνιστά υγιές 

αντανακλαστικό και εφόσον ο διάλογος 
διενεργείται από ένα επιστημονικό και 
παιδαγωγικό υπόβαθρο, είναι και απολύ-
τως χρήσιμος. Αυτός άλλωστε είναι και ο 
λόγος για τον οποίο ο υπουργός προχώ-
ρησε στις σχετικές ανακοινώσεις μήνες 
πριν από την προγραμματισμένη κατάθεση 
του σχετικού νομοσχεδίου προς ψήφιση, 
ακριβώς προκειμένου να υπάρξει μια γό-
νιμη συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, νομίζω πως όλοι 
θα συμφωνήσουμε ότι οι όροι διδασκα-
λίας και εξέτασης του μαθήματος, μέχρι 
σήμερα, δεν ήταν τέτοιοι που να επιτρέ-
πουν στους μαθητές και τις μαθήτριες να 
αφομοιώνουν γνώση. Τα Λατινικά συγκα-
ταλέγονταν μεταξύ των μαθημάτων που 
καλλιέργησαν την κουλτούρα της παπα-
γαλίας και ίσως θα έπρεπε να εστιάσουμε 
τον διάλογο και σε αυτό το σημείο.

Επίσης, εκτός από το να μιλήσουμε 
για τη συμβολή των Λατινικών στο φάσμα 
των γνώσεων των μαθητών/-τριών, θεωρώ 
πως θα έπρεπε να μιλήσουμε και για την 
εξαιρετική συμβολή του μαθήματος της 
Κοινωνιολογίας.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Γεωρ-
γιάδης κατήγγειλε την κατάργηση 
του μαθήματος των Λατινικών από 
τις πανελλαδικές εξετάσεις και την 
αντικατάστασή του από την Κοινω-
νιολογία, λέγοντας ότι «κάνουν τα 
παιδιά αριστερά». Πώς σχολιάζετε 
τη δήλωση αυτή;
Θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο να 
απαντήσει κανείς σε μια τέτοια κριτική. 
Ουσιαστικά, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ α-
πέδωσε ιδεολογικό πρόσημο σε μια επι-
στήμη, γεγονός το οποίο από μόνο του α-
ποτελεί σφάλμα. Στη συνέχεια επιχείρησε 
να τη δαιμονοποιήσει και ουσιαστικά α-

φόρισε μια επιστήμη υποβαθμίζοντάς την 
σε εργαλείο προπαγάνδας.

Όσον αφορά την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΠΕΘ, νομίζω πως έχουν δοθεί σαφή 
δείγματα γραφής για την έγνοια του να 
καλλιεργήσει την ελεύθερη κριτική σκέψη, 
δηλαδή όχι να την κατευθύνει προς μία 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. Νομίζω δεν 
χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός.

Η ΝΔ έθεσε ζήτημα αδιάβλητου 
των πανελλαδικών εξετάσεων. Ποιο 
είναι το σχόλιό σας;
Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονταν 
με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με 
τον ίδιο τρόπο θα εξακολουθούν να διε-
νεργούνται. Το σύστημα ήταν αδιάβλητο 
μεν, αλλά η κατεύθυνση των προωθούμε-
νων αλλαγών είναι αναγκαία, προκειμένου 
αφενός το μέλλον των μαθητών/-τριών να 
μην εξαρτάται από μία και μόνο εξέταση 
και αφετέρου η Γ΄ Λυκείου να σταματή-
σει να λειτουργεί ως πάρεργο των φρο-
ντιστηρίων. Είναι μια σημαντική αλλαγή, 
που μένει να δοκιμαστεί στην πράξη.

Βρισκόμαστε στην έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς. Ποια είναι η ει-
κόνα που έχετε όσον αφορά την 
κάλυψη των κενών θέσεων;
Μέλημα του υπουργείου είναι κάθε χρο-
νιά να ξεκινάει με καλύτερους όρους από 
την προηγούμενη. Φέτος πραγματοποιή-
θηκαν οι περισσότερες προσλήψεις ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών από κάθε άλλη 
χρονιά, φτάνοντας περίπου τους 20.000. 
Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το σύνολο των 
κενών έχει καλυφθεί από το πρώτο κου-
δούνι και τα βιβλία ήταν ετοιμοπαράδοτα 
στους μαθητές και τις μαθήτριες. Με α-
σφάλεια, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι 
επαναφέρουμε την κανονικότητα.

Στην Αφροδίτη Παπακαλού
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Νίκη Κεραμέως, 
τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ

«Η παιδεία της χώρας μας 
έχει τραυματιστεί βαριά από 
την καταστροφική συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ»

Ως ένα σχέδιο «πρόχειρο, δαιδαλώ-
δες, που βρίθει προβληματικών ση-
μείων» χαρακτηρίζει η τομεάρχης 
Παιδείας της ΝΔ, βουλευτής Επι-

κρατείας Νίκη Κεραμέως τις πρόσφατα εξαγγελ-
θείσες αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής σε ΑΕΙ 
και ΤΕΙ. Μιλώντας στην FS η κ. Κεραμέως ανα-
φέρθηκε μεταξύ άλλων στην κατάργηση της εξέ-
τασης των Λατινικών, υποστηρίζοντας ότι «τίθε-
ται εν αμφιβόλω» το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Αρχικά, θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για 
τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης 
σχετικά με τις προωθούμενες αλλαγές για 
την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση έχει επανειλημμένως αποτελέσει για την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντικείμενο δη-
μαγωγίας και φτηνού λαϊκισμού. Σωρεία αντι-
κρουόμενων δηλώσεων από τον ίδιο τον πρω-
θυπουργό και τον υπουργό Παιδείας περί κα-
τάργησης ή μη των πανελλαδικών εξετάσεων 
προκαλούν εδώ και σχεδόν ενάμιση χρόνο μια 
διαρκή αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινό-
τητα. Πρόκειται για ένα σχέδιο πρόχειρο, δαι-
δαλώδες, που βρίθει προβληματικών σημείων.

Πώς κρίνετε την κατάργηση της εξέτασης 
των Λατινικών σε πανελλαδικό επίπεδο;
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της 
κυβερνητικής πρότασης για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενδεικτικό της ιδεο-
ληψίας που τη διακρίνει, αφορά την κατάργηση 
και της εξέτασης και της διδασκαλίας της Λατι-
νικής Γλώσσας και Γραμματείας. Πρόκειται για 
μια απόφαση που παραγνωρίζει την αξία των 
Λατινικών ως θεμέλιου του ευρωπαϊκού πολι-
τισμού, αντίθετη στις διεθνείς εκπαιδευτικές 
τάσεις, οι οποίες ενισχύουν την κλασική παι-
δεία στα προγράμματα σπουδών. Έρχεται, δε, 
να προστεθεί στην υποβάθμιση της διδασκα-
λίας των Αρχαίων Ελληνικών και, ευρύτερα, των 
κλασικών γραμμάτων και της ανθρωπιστικής 
παιδείας που επιχειρείται από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα τελευταία τριάμισι χρόνια. Ο 
αρμόδιος υπουργός, υπό το βάρος της σφοδρής 
κριτικής, φαίνεται ότι αναδιπλώθηκε μόλις δύο 
ημέρες μετά την εξαγγελία αυτήν.

Η κυβέρνηση εδώ και καιρό έχει εξαγγείλει 
την πρόθεσή της για ελεύθερη πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρείτε 
ότι οι εξαγγελίες Γαβρόγλου επιτυγχάνουν 
αυτή τη δέσμευση;
Το μόνο που επιτυγχάνει ο πρωτοφανής αυτός 
διαχωρισμός ανάμεσα σε σχολές «κατόπιν ε-
ξετάσεων» και σε σχολές χαμηλής ζήτησης/ε-
λεύθερης πρόσβασης είναι η κατηγοριοποίηση 
σε σχολές που διατηρούν αυξημένο κύρος και 
σ’ εκείνες που ρίχνονται στον Καιάδα της πλή-
ρους απαξίωσης. Ας είμαστε επιτέλους ειλικρι-
νείς με τους εαυτούς μας και τους Έλληνες φο-
ρολογούμενους: εάν ένα τμήμα δεν έχει ζήτηση 
από φοιτητές, έχει λόγο ύπαρξης;

Με το νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώ-
τατη εκπαίδευση πιστεύετε ότι φαλκιδεύεται 
το αδιάβλητο του εξεταστικού συστήματος;
Η αδιαβλητότητα του συστήματος τίθεται εν 
αμφιβόλω. Το νέο σύστημα θα οδηγεί σε απο-
λυτήριο δύο ταχυτήτων, καθώς χωρίς τράπεζα 
θεμάτων, στην οποία ιδεολογικά αντιτίθεται ο 
ΣΥΡΙΖΑ, δεν διασφαλίζεται η ομοιογένεια και ο 
κοινός βαθμός δυσκολίας των θεμάτων από πε-
ριοχή σε περιοχή. Αν μη τι άλλο, οι πανελλαδι-
κές εξετάσεις ήταν ένα από τα ελάχιστα πλήρως 
αδιάβλητα συστήματα της χώρας.

Πρόσφατα απευθύνατε ερώτηση στην κυ-
βέρνηση σχετικά με το ζήτημα των παιδι-
κών σταθμών. Τι ακριβώς συμβαίνει;
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουρ-
γείου Εργασίας, περίπου 35.000 παιδιά δεν θα 
έχουν θέση σε παιδικούς σταθμούς φέτος. Για 
άλλη μια χρονιά, παρά τις μεγαλόστομες εξαγ-
γελίες συλλήβδην της κυβέρνησης ότι όλα τα 
παιδιά θα βρουν θέση σε παιδικό σταθμό, όχι 
μόνο παραμένουν εκτός αλλά ο αριθμός τους 
είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε σύγκριση με 
πέρυσι. Για τον λόγο αυτόν απηύθυνα κοινο-
βουλευτική ερώτηση προς τους αρμόδιους υ-
πουργούς ζητώντας ενημέρωση για την αντιμε-
τώπιση του μείζονος αυτού ζητήματος, το οποίο 
πλήττει ευθέως ιδιαιτέρως τις οικογένειες με 
χαμηλά εισοδήματα. Η ΝΔ έχει δεσμευτεί να 
μη μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού. 
Η εφαρμόσιμη και κοστολογημένη λύση που 
προτείνουμε είναι η χορήγηση voucher ύψους 
180 ευρώ/μήνα με πολύ διευρυμένα εισοδημα-
τικά κριτήρια, που καλύπτουν περίπου το 98% 
των φορολογουμένων. Η υλοποίηση περιλαμ-
βάνει τρία στάδια: αρχικά καλύπτονται οι δω-

ρεάν προσφερόμενες θέσεις, μετά τα voucher 
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τέλος όσοι 
έχουν ή δηλώνουν μεγαλύτερο εισόδημα θα 
παίρνουν voucher για να επιλέξουν βρεφονη-
πιακό σταθμό κοντά στον τόπο κατοικίας ή ερ-
γασίας τους.

Πόσο λειτουργικό θεωρείτε ότι είναι το σχέ-
διο του υπουργείου Παιδείας σχετικά με 
την… παραμονή της τσάντας στο σχολείο;
Η περσινή δράση «Τσάντα στο σχολείο» καθι-
έρωσε την παραμονή της σχολικής τσάντας των 
μαθητών/-τριών του Δημοτικού Σχολείου για 
τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα στο 
σχολείο, με γενικό σκοπό, σύμφωνα με τη σχε-
τική εγκύκλιο, την υποστήριξη του μειωμένου 
χρόνου δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας 
γονέων-παιδιών. Χωρίς να γνωστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα της δράσης, αυτή επεκτάθηκε στο 
σχολικό έτος 2018-2019 για τουλάχιστον δύο 
Σαββατοκύριακα τον μήνα, εγείροντας προβλη-
ματισμούς στους εκπαιδευτικούς, καθώς, όπως 
και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, δεν 
συνοδεύεται από τις απαραίτητες αλλαγές στα 
αναλυτικά προγράμματα σπουδών και στο ε-
βδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, 
αλλά και την αναγκαία αναδιάρθρωση και εξορ-
θολογισμό της διδακτέας ύλης των μαθημάτων. 
Εισακούοντας αυτούς τους προβληματισμούς, 
απευθύνθηκα μέσω του κοινοβουλευτικού ε-
λέγχου στον υπουργό Παιδείας ερωτώντας αν 
έχουν αποτιμηθεί τα αποτελέσματα της περσι-
νής εφαρμογής της δράσης, αν έχουν ληφθεί 
υπόψη διεθνή δεδομένα και ζητώντας την κα-
τάθεση των αποτελεσμάτων σχετικών μελετών.

Συνολικά μετά από τριάμισι χρόνια διακυ-
βέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και 
τους ΑΝΕΛ ποια πιστεύετε ότι είναι η κα-
τάσταση που επικρατεί στη δημόσια εκπαί-
δευση σε όλες τις βαθμίδες της;
Η παιδεία της χώρας μας, όπως και όλοι σχεδόν 
οι τομείς της δημόσιας σφαίρας, έχει τραυμα-
τιστεί βαριά από την καταστροφική συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μια κυβέρνηση που α-
ποθεώνει την ήσσονα προσπάθεια, εξοβελίζει 
την αριστεία, δαιμονοποιεί την αξιολόγηση. Ο-
ρισμένα μόνο από τα πλήγματα που έχει επι-
φέρει στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας: κα-
τήργησε εν τοις πράγμασι τα πρότυπα σχολεία 
της χώρας, που προσέφεραν υψηλής ποιότητας, 

πρωτοποριακή, δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, 
απαξίωσε την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, α-
φαιρώντας από τη διδακτέα ύλη εμβληματικά της 
κείμενα και μειώνοντας τις ώρες διδασκαλίας, 
υποβάθμισε το ολοήμερο σχολείο, επηρεάζο-
ντας σημαντικά μαθητές και τους εργαζόμενους 
γονείς τους, θέσπισε αντισυνταγματικό νομικό 
πλαίσιο για την επιλογή διευθυντών σχολικών 
μονάδων, απορρύθμισε την τεχνική-επαγγελ-
ματική εκπαίδευση, υπονόμευσε συστηματικά 
την ιδιωτική εκπαίδευση, πλήττει διαρκώς την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, επαναφέροντας τους 
«αιώνιους» φοιτητές, το ακαδημαϊκό άσυλο με 
τη στρεβλή του έννοια, εισάγοντας ένα υπέρ-
μετρα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα, κ.ά. Αυτή είναι, δυστυχώς, η ση-
μερινή κατάσταση στην παιδεία μας.

Ποιο είναι το σχέδιο της ΝΔ για την εκπαί-
δευση, εάν γίνει κυβέρνηση;
Οι προτάσεις της ΝΔ για την εκπαίδευση θέ-
τουν σε απόλυτη προτεραιότητα την παροχή 
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού προϊόντος, 
βασισμένου στις αρχές της αυτονομίας, της α-
ξιοκρατίας και της αριστείας. Εντός αυτού του 
αξιακού πλέγματος στόχος μας είναι να προχω-
ρήσουμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, 
προκρίνουμε την επέκταση και την προσβασι-
μότητα όλων στην προσχολική αγωγή, τη με-
γαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, 
που μεταφράζεται και σε μεγαλύτερη αυτονομία 
των σχολικών μονάδων, τον εκσυγχρονισμό της 
διδακτέας ύλης και των διδακτικών μέσων, την 
αναβάθμιση του Λυκείου και την αναμόρφωση 
του προγράμματος σπουδών, την ενίσχυση της 
αυτονομίας και της εξωστρέφειας των ιδρυμά-
των τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διασύνδεση 
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τις συ-
νέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
την ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, την ίδρυση μη κρατι-
κών πανεπιστημίων. Σε κάθε περίπτωση, οι ό-
ποιες αλλαγές πρέπει να υλοποιηθούν ύστερα 
από εμπεριστατωμένη μελέτη, χωρίς μικροπο-
λιτικές βλέψεις, με επιστημονικά κριτήρια, με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη συνολική 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Παιδείας 
Κώστας Γαβρόγλου εξήγγειλε ότι από την 
επόμενη σχολική χρονιά το κουδούνι για 
τους μαθητές θα χτυπάει στις 9 το πρωί. Ποιο 
είναι το σχόλιό σας;
Η εν λόγω εξαγγελία εγείρει πλήθος αυτονόη-
των ερωτημάτων, όπως:
• Ποια τα κίνητρα; Θα ωφελήσει την εκπαιδευ-
τική διαδικασία σε κάτι, πέρα από το «να κοι-
μούνται τα παιδιά περισσότερο», όπως ισχυρί-
στηκε ο υπουργός;
• Στηρίζεται σε κάποιες μελέτες που έχουν εκ-
πονηθεί ενδεχομένως και σε άλλες χώρες;
• Τι συνέπειες θα έχει η αλλαγή αυτή στους ερ-
γαζόμενους γονείς οι οποίοι θα πρέπει να βρί-
σκονται νωρίς στην εργασία τους;
• Θα υπάρχει η δυνατότητα να αφήνουν τα παι-
διά νωρίτερα στο σχολείο;
• Και, αν ναι, πώς θα απασχολούνται εκεί τα παι-
διά δύο ολόκληρες ώρες πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων;

Στην Αφροδίτη Παπακαλού



ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ METAΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

•	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων	(ΜΒΑ)
•	 Εκπαιδευτική	Ψυχολογία
•	 Νεότερη	και	Σύγχρονη	Ιστορία
Δημόσια	Διοίκηση	με	κατευθύνσεις:
•	 Γενική	Διοίκηση
•	Εκπαιδευτική	Διοίκηση
•	Διοίκηση	Μονάδων	Υγείας

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ς

Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση
•	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων
•	 Τραπεζική,	Λογιστική	και	Χρηματοοικονομικά

•	 Δημόσια	Διοίκηση	(MPA)
•	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων	(ΜΒΑ)
•	 MBA	στα	Ναυτιλιακά	
•	 MBA	στα	Τουριστικά	
•	 Τραπεζικά,	Επενδυτικά	και	Χρηματοοικονομικά
•	 Χρηματοοικονομικά	&	Λογιστική

Αρχιτεκτονική, Μηχανική & 
Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες
•	 Αρχιτεκτονική
•	 Αρχιτεκτονική	Τοπίου	(BLA)
•	 Εκτίμηση	και	Ανάπτυξη	Ακινήτων
•	 Πολιτική	Μηχανική

Αρχιτεκτονική, Μηχανική & 
Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες
•	 Εκτίμηση	Περιβαλλοντικών	Επιπτώσεων	
και	Διοίκηση	Αειφορίας	(EIASM)

•	 Διαχείριση	Κατασκευών
•	 Αρχιτεκτονική	Τοπίου	(MLA)
•	 Digital	Video	Production
•	 Real	Estate

Επιστήμες της Υγείας
•	 Ψυχολογία

Επιστήμες της Υγείας
•	 Συμβουλευτική	Ψυχολογία
•	 Εκπαιδευτική	Ψυχολογία

Νομική και Κοινωνικές Επιστήμες 
•	 Νομική	(LLB)

Νομική και Κοινωνικές Επιστήμες 
•	 Διεθνές	&	Ευρωπαϊκό	Οικονομικό	Δίκαιο

#

Άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα
•	 Θεολογικές	Σπουδές
•	 Ιστορία
•	 Πληροφοριακά	Συστήµατα

Άλλα προπτυχιακά προγράμματα
•	 Εφαρµοσµένη	Πληροφορική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ

Λεωφόρος Δανάης 2, 
8042 Πάφος, Κύπρος

Ελλάδα: 
(Aστική Χρέωση): Τ: +30 2155 251 414

Τηλ: +357 26843331, 26843300 
E-mail: recruitment@nup.ac.cy  
Web: www.nup.ac.cy
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Γιατί στο 
Νεάπολις

Διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία

Καταξιωμένο ακαδημαϊκό 
προσωπικό

Σύγχρονες ποιοτικές σπουδές

Επαγγελματική 
πιστοποίηση

Άρτιες εγκαταστάσεις

Φοιτητική μέριμνα

Πρόγραμμα Erasmus +

Πρακτική άσκηση

Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον

ς
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Λεωφ. Δαναής 2, 8042 Πάφος, Κύπρος 

T: 00357 26843331 / 00357 26843515
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Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι νέοι ε-
πιλέγουν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) για τις σπουδές τους. 
Πλέον τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά 

γνωρίζουν ότι η ανώτατη εκπαίδευση δεν είναι μονό-
δρομος. Μάλιστα, όπως επιβεβαιώνουν και οι απόφοι-
τοί τους, η φοίτηση στα ΙΕΚ οδηγεί σε άμεση επαγ-
γελματική αποκατάσταση λόγω της εξειδίκευσης που 
προσφέρουν και την οποία αναζητά η αγορά.

Οι σπουδές στα ΙΕΚ
Τα ΙΕΚ εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υ-
ποχρεωτική εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη αλλά 
αδιαβάθμητη κατάρτιση, καθώς δέχονται τόσο απο-
φοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανά-
λογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς 
την κατάρτισή τους στα δημόσια ΙΕΚ λαμβάνουν Βε-
βαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η βεβαίωση 
αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξε-
τάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για 
την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι α-
ναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες 
της Ε.Ε. (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώ-
θηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι καταρτιζό-
μενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Οι κύριοι στόχοι των ΙΕΚ είναι να παρέχουν στους 
καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση, 
να τους εξασφαλίζουν τα κατάλληλα προσόντα (ανά-
λογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα) μέσω της πα-
ροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και 
πρακτικών γνώσεων, να τους παρέχουν τη δυνατότητα 
να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες με την ειδικότητά 
τους δεξιότητες, να διευκολύνουν την επαγγελματική 
ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζουν την 
προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
παραγωγικής διαδικασίας.

Φιλοσοφία και πρόγραμμα σπουδών
Κύριο έργο των ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέ-
δου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση 
των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων με την επι-
λογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμ-
μάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που α-
ντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περι-
γράμματα στο πλαίσιο των ειδικοτήτων που έχουν 
ζήτηση στην αγορά εργασίας και με την επιλογή εκ-
παιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία, προ-
κειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση. 
Σημαντικό ρόλο παίζει και η φιλοξενία των καταρ-
τιζομένων σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των 
δομών της τυπικής εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το 
κατάλληλο περιβάλλον για την ολοκληρωμένη κα-
τάρτισή τους.

Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου υπάρχει 
η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικοτήτων κατάρ-
τισης διάρκειας έως και 4 εξαμήνων, ενώ οι κάτοχοι 
απολυτηρίου Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα πα-
ρακολούθησης μετα-γυμνασιακών ειδικοτήτων δι-
άρκειας έως και 2 εξαμήνων. Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ει-
δικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ, 
ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους σε 2 εξάμηνα.

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από 2 αυτο-
τελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εα-
ρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 14 πλήρεις 
εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κα-
τάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Φε-
βρουάριο, ενώ το εαρινό αρχίζει τον Φεβρουάριο και 
τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση στα δημόσια ΙΕΚ 
πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεω-
τικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα. 
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης η αξιολόγηση των 
καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετά-
σεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο 
και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος 
του εξαμήνου.

Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη 
ζήτηση
Στα ΙΕΚ, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά, προ-
σφέρεται μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων, κάτι που 
δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο σπουδαστή να ε-
πιλέξει το αντικείμενο που του ταιριάζει καλύτερα. Οι 
ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: βοηθός 
φυσικοθεραπείας, βοηθός βρεφονηπιοκόμων, τεχνι-
κός ιατρικών οργάνων, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, 
τεχνικός κομμωτικής τέχνης, βοηθός φαρμακείου, τε-
χνικός μαγειρικής τέχνης, τεχνικός αισθητικής τέχνης 
και μακιγιάζ, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, τε-
χνικός εφαρμογών πληροφορικής, προπονητής αθλη-
μάτων, δημοσιογραφίας και ειδικός φοροτεχνικού 
γραφείου.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια κερδίζουν διαρκώς 
έδαφος οι σπουδές στις εφαρμοσμένες τέχνες και συ-
γκεκριμένα σε ειδικότητες όπως γραφίστας, διακο-
σμητής, σκιτσογράφος-εικονογράφος, φωτογράφος 
και 3D Animation, ενώ στα τμήματα Οικονομίας και 
Διοίκησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν 
ανάμεσα σε ειδικότητες όπως ναυτιλιακά, marketing 
και διοίκηση επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά εγγραφής
Οι σπουδαστές για την εγγραφή τους στα ΙΕΚ θα πρέ-
πει να προσκομίσουν τον απολυτήριο τίτλο του Λυ-
κείου, ένα απλό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότη-
τας και δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Επιπλέον, για τα δημόσια ΙΕΚ χρειάζονται πιστο-
ποιητικό πολυτεκνίας-τριτεκνίας (μοριοδοτούνται ε-
πιπλέον, εφόσον υπάρχουν) και επαγγελματική προ-
ϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα (μοριοδοτείται 
επιπλέον, εφόσον υπάρχει), ενώ οι αλλοδαποί πρέπει 
να προσκομίσουν άδεια παραμονής και, αν δεν έχουν 
αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστο-
ποιητικό ελληνομάθειας.

Σημειώνεται ότι στα δημόσια ΙΕΚ η επιλογή των 
υποψηφίων γίνεται με βάση τη βαθμολογία του τίτλου 
σπουδών, την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία και την 
ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΙΕΚ
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Πόλο έλξης για περισσότερους από 5.000 
νέους αποτελούν ετησίως τα κολλέγια, 
καθώς σπουδάζοντας στην Ελλάδα οι α-
πόφοιτοι αποκτούν πτυχίο από το εξω-

τερικό.
Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που πα-
ρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμ-
φωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρη-
σης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες 
αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε 
πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρ-
κειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών.

Βάσει στοιχείων του Συνδέσμου Ελληνικών Κολ-
λεγίων οι φοιτητές που επιλέγουν προπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών είναι 3.500 και όσοι επιλέγουν 
κάποιο από τα μεταπτυχιακά 1.500. Τα ελληνικά κολ-
λέγια λειτουργούν για περισσότερα από 20 χρόνια σε 
συνεργασία με διακεκριμένα βρετανικά και ευρωπα-
ϊκά πανεπιστήμια.

Γιατί να επιλέξω κολλέγιο;
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολλεγίων, 
«το κολλέγιο προσφέρει πανεπιστημιακά πτυχία 
όλων των δημοφιλών ειδικοτήτων από διακεκριμένα 
δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία αναγνωρί-
ζονται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματι-
κών Προσόντων ως επαγγελματικά ισοδύναμα με πτυ-
χία των ΑΕΙ/ΤΕΙ».

Επίσης, «προσφέρει εγγυημένες ποιοτικές σπου-
δές με τη σφραγίδα του Βρετανικού Οργανισμού Δι-
ασφάλισης Ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (QAA), καθώς και αναγνωρισμένο πτυχίο από το 
ΝARIC, το βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ, ενώ διαθέτει ακαδη-
μαϊκό κύρος, με καθηγητές κατόχους μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών τίτλων, που αξιολογούνται τακτικά, 
ώστε να είναι πάντα υψηλό το επίπεδο εκπαίδευσης».

Οι σπουδές σε κολλέγιο «προσφέρουν συνδυα-
σμό αγγλόφωνης και ελληνόφωνης διδασκαλίας, πλε-
ονέκτημα που διευκολύνει τον φοιτητή στην προσαρ-

μογή του στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με την α-
πευθείας φοίτηση σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, ενώ 
αποτελούν διαβατήριο για μια καριέρα υψηλού επι-
πέδου με διευρυμένες επαγγελματικές προοπτικές 
εντός και εκτός Ελλάδας».

Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλε-
γίων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998 και απαρτίζεται 
από δέκα κολλέγια-μέλη, αναγνωρισμένα από το υ-
πουργείο Παιδείας, που συνεργάζονται με ευρωπα-
ϊκά πανεπιστήμια, στην πλειονότητά τους βρετανικά.

Η επαγγελματική αναγνώριση
Τα πτυχία που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπι-
στήμια, μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγμα-
τοποιούνται σε κολλέγια στην Ελλάδα, αναγνωρίζο-
νται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΣΑΕΠ).

Το ΣΑΕΠ είναι το αρμόδιο όργανο για τη χορή-
γηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και ε-
παγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίων από αλλοδαπά 
πανεπιστήμια με τα αντίστοιχα που απονέμονται από 
τα ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων των 
κολλεγίων επιβάλλεται πλέον μέσω της εφαρμογής 
των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010, που τροποποιήθηκε 
με τους νόμους 4093/2012 και 4111/2013. Η Ευρωπα-
ϊκή Οδηγία 36 του 2005 μέχρι πρότινος κάλυπτε μόνο 
τα πτυχία πανεπιστημίων από χώρες της Ε.Ε. που α-
ντιστοιχούσαν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγ-
γέλματα. Τώρα, όμως, για τον απόφοιτο ενός κολλε-
γίου είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελματικής ι-
σοδυναμίας ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού πτυχίου 
οποιασδήποτε ειδικότητας.

Όπως εξηγεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων, 
υπάρχουν δύο μορφές αναγνώρισης: «Η αναγνώ-
ριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την Οδη-
γία 36/2005 που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια 
ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού, του δικη-
γόρου ή του ψυχολόγου, και η αναγνώριση επαγγελ-
ματικής ισοδυναμίας τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπι-

στήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδη-
γίας 36/2005, δηλαδή πτυχίων σε γνωστικά αντικεί-
μενα που οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα 
επαγγέλματα, όπως, για παράδειγμα, η Διοίκηση Επι-
χειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυ-
τιλία κ.λπ.».

Οι απόφοιτοι των κολλεγίων μπορούν πλέον να 
διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκ-
παίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημό-
σιο τομέα, να εξελίσσονται μισθολογικά βάσει των ε-
παγγελματικών προσόντων τους, να συμμετέχουν σε 
προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων οργανισμών και γε-
νικά να έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που 
έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, «οι τίτλοι που έχουν 
αποκτηθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο μετά από 
σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο 
κολλέγιο στην Ελλάδα, αν και αναγνωρίζονται σε ό,τι 
αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν γίνονται δε-
κτοί από τα ελληνικά πανεπιστήμια για τη συνέχιση 
των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή δι-
δακτορικού διπλώματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει 
βέβαια μόνο για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, 
καθώς οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση 
των σπουδών τους (σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό 
επίπεδο) σε διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερι-
κού με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική 
αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη».

Τα κολλέγια λειτουργούν εφόσον εξασφαλίσουν 
άδεια που χορηγεί το υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες 
αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και λίστα των αδειοδοτημένων κολλεγίων αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Η εποπτεία των κολλεγίων ασκείται από το Τμήμα 
Κολλεγίων, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Διά 
Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς του υπουργείου Παιδείας.

Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής απολαμβάνει όλα 
τα προνόμια του συνεργαζόμενου ξένου πανεπιστη-
μίου, ακριβώς όπως ένας σπουδαστής που βρίσκεται 
εκεί και φοιτά στον χώρο του συνεργαζόμενου πανε-
πιστημίου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΤΥΧΙΌ ΜΕ ΣΠΌΥΔΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ως ενήλικες πολλές φορές έχουµε 
την άποψη ότι τα παιδιά ζουν σε 
έναν κόσµο ανέµελο, απαλλαγ-
µένο από στενοχώριες και άγχος. 
Άποψη που φυσικά δεν ισχύει. 

Στην πραγµατικότητα, ισχύει το ακριβώς αντί-
θετο. Το άγχος που αφορά το διάβασµα ή το σχο-
λείο γενικώς (σχολικό άγχος) πιθανότατα να προ-
καλείται από τις επιδόσεις τους στο σχολείο, αλλά 
και από την πίεση του κοινωνικού τους περίγυρου. 
Ενδεχοµένως το άγχος να οφείλεται στην αρνη-
τική εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους 
και στην έλλειψη αυτοεκτίµησης.

Συµπτώµατα που µαρτυρούν άγχος 
για το διάβασµα
∆εν είναι πάντα εύκολο να διακρίνουµε πότε ένα 
παιδί έχει άγχος. Το άγχος του παιδιού εκδηλώνε-
ται συνήθως µέσα από µια σειρά συµπτωµάτων, τα 
κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:
• Σωµατικές ενοχλήσεις (πονοκέφαλος, στοµαχό-
πονος κ.λπ.)
• Ξαφνική και έντονη κινητικότητα
• Ξεσπάσµατα θυµού και επιθετικότητα
• Κοινωνική αποµόνωση
• ∆υσκολία συγκέντρωσης
• Άρνηση ολοκλήρωσης εργασιών ή άρνηση να 
πάει σχολείο
• Άρνηση για φαγητό
• Πόνος στο στήθος
• Τραυλισµός
• Εµετός
• Ναυτία
• ∆ιάρροια
• Κλάµατα
• Βραδινή ενούρηση
• ∆ιαταραχές ύπνου

Τα παιδιά που εµφανίζουν τα παραπάνω συ-
µπτώµατα προσπαθούν να αποφύγουν µια κατά-
σταση που τα κάνει να φοβούνται.

Τι µπορούν να κάνουν οι γονείς
Αρχικά καλό θα είναι οι γονείς να απευθυνθούν 

Άγχος για το διάβασ�α: 
Συµπτώµατα και τρόποι 
αντιµετώπισης

 ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

σε έναν παιδίατρο για να τους διαβεβαιώσει ότι 
τα συµπτώµατα δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. 
Σε περίπτωση που τα συµπτώµατα δεν έχουν φυ-
σικά αίτια, σηµαντικό είναι οι γονείς να κατανοή-
σουν ότι τα συµπτώµατα που εκδηλώνει το παιδί 
είναι πραγµατικά και πιθανότατα να οφείλονται 
στο άγχος του παιδιού. ∆είτε παρακάτω ορισµέ-
νους τρόπους για να αντιµετωπίσετε το άγχος του 
παιδιού για το διάβασµα:
• Τα παιδιά θα πρέπει να τρέφονται σωστά και να 
αθλούνται, επειδή το άγχος επιβαρύνει τον οργα-
νισµό.
• Απαραίτητο είναι τα παιδιά να κοιµούνται αρκετά 
(τουλάχιστον 7-8 ώρες) και να ξεκουράζονται.
• Οι γονείς καλό θα είναι να αφιερώνουν ποιοτικό 
χρόνο στα παιδιά τους, ώστε εκείνα να αισθάνονται 
ότι τους έχουν δίπλα τους.
• Να ακούν ενεργητικά το παιδί όταν είναι αγχω-
µένο χωρίς να ασκούν κριτική και να προσπαθούν 
να αντιληφθούν αυτό που δεν µπορεί να πει.
• Να συζητούν µε το παιδί τους σχετικά µε τους λό-
γους που του προκαλούν άγχος. ∆εν είναι πάντοτε 
αναγκαία η συµβουλή από την πλευρά τους, µερι-
κές φορές τα παιδιά έχουν απλώς ανάγκη να τα α-
κούσει κάποιος.
• Οι γονείς καλό θα είναι να επαναπροσδιορίσουν 
τις προσδοκίες τους και να µην επιδιώκουν µόνο 
τη βαθµοθηρία. Σηµαντική είναι και η κοινωνική 
παρουσία του παιδιού στο σχολείο.
• Καλό θα είναι να ενισχύουν την κοινωνικοποί-
ηση του παιδιού τους και να το βοηθούν να ανα-
πτύξει και να διατηρήσει διαπροσωπικές σχέσεις.
• Να ενισχύουν την αυτοεκτίµηση των παιδιών. 
Να τα επαινούν για καθετί καλό που κάνουν, να 
µην τα «µειώνουν» και να µην τα συγκρίνουν µε 
άλλα παιδιά ή αδέρφια.
• Η επικοινωνία των γονιών µε τον δάσκαλο ή τη 
δασκάλα του παιδιού και η ενηµέρωση για τα συ-
ναισθήµατα του παιδιού είναι εξίσου σηµαντικές.
• Πολύ βασικό είναι να αναρωτηθούν αν αποτε-
λούν οι ίδιοι πηγή άγχους για το παιδί τους.
• Σε κάθε περίπτωση, όταν νιώθουν αδύναµοι να 
βοηθήσουν το παιδί τους, δεν θα πρέπει να διστά-

ζουν και να αναζητούν τη βοήθεια των ειδικών.

Πρακτικές συµβουλές για τη σωστή 
διαχείριση του χρόνου διαβάσµατος
Τόσο ο χρόνος όσο και ο τόπος διαβάσµατος παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στη µελέτη του παιδιού και 
στη διαχείριση του άγχους. Ο χρόνος και ο τόπος 
µελέτης θα πρέπει να σταθεροί. Ένα σταθερό πρό-
γραµµα δηµιουργεί ασφάλεια στο παιδί και δεν 
του προκαλεί άγχος. Το διάβασµα της τελευταίας 
στιγµής, δηλαδή λίγο πριν από το σχολείο, πιθα-
νότατα θα δηµιουργήσει άγχος στο παιδί και στους 
γονείς. Καλό θα είναι, λοιπόν, οι γονείς να φτιά-
ξουν µαζί µε το παιδί το ηµερήσιο πρόγραµµά του 
και να το βοηθούν καθηµερινά να το τηρεί. Αρκετά 
βοηθητικό θα ήταν αν το πρόγραµµα ήταν και ο-
πτικοποιηµένο. Οι γονείς είναι σηµαντικό να θέ-
τουν όρια στο παιδί, όχι για να το τιµωρήσουν ή να 
του µεγεθύνουν το άγχος αλλά για να δοµήσουν το 
περιβάλλον του παιδιού και να το βοηθήσουν να α-
ποβάλει το άγχος του.

Πώς µπορούν οι γονείς να περιορίσουν 
το δικό τους άγχος
Πολλές φορές οι γονείς, στην προσπάθειά τους 
να βοηθήσουν τα παιδιά στο διάβασµα, µεγεθύ-
νουν το άγχος τους. Καλό θα είναι, λοιπόν, να µην 
είναι πολύ πιεστικοί. Θα πρέπει να θυµούνται πως 
η πίεση και το πολύωρο διάβασµα το µόνο αποτέ-
λεσµα που θα φέρουν θα είναι η απέχθεια του παι-
διού προς τη µελέτη και περισσότερο άγχος. Ε-
ξάλλου, ένα παιδί στην ηλικία του ∆ηµοτικού δεν 
πρέπει να διαβάζει πολλές ώρες. Σηµαντικό είναι 
η ώρα της µάθησης να µοιάζει διασκεδαστική και 
ευχάριστη, και όχι καταναγκαστικό έργο.

Θα πρέπει να θυµούνται πως σκοπός τους είναι 
να βοηθήσουν το παιδί να αυτονοµηθεί στο διάβα-
σµα και όχι να τους έχει συνεχώς ανάγκη ή να αγ-
χώνεται στην ιδέα ότι θα διαβάσει µόνο του. Όπως 
σε κάθε επιθυµητή συµπεριφορά, η πιο σηµα-
ντική συµβουλή είναι να δώσουν οι ίδιοι το καλό 
παράδειγµα. Αν επιθυµούν, λοιπόν, το παιδί να α-
γαπήσει το διάβασµα, θα πρέπει να του δείξουν 
πως και οι ίδιοι το αγαπούν.

Επιπτώσεις του άγχους 
στην ακαδηµαϊκή πορεία του παιδιού
Αν το άγχος του παιδιού δεν εντοπιστεί και αντιµε-
τωπιστεί εγκαίρως, µπορεί να έχει σοβαρές ακαδη-
µαϊκές συνέπειες για το παιδί. Μπορεί να το οδη-
γήσει σε σχολική άρνηση, να µη θέλει, δηλαδή, να 
ξαναπάει σχολείο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργού-
νται στο παιδί σηµαντικά µαθησιακά ελλείµµατα 
λόγω των συχνών απουσιών του. Το άγχος ίσως δυ-
σκολέψει το παιδί να παρουσιάσει στο σχολείο τα 
όσα έχει µελετήσει, µε αποτέλεσµα να παίρνει χα-
µηλή βαθµολογία. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε πόσο 
σηµαντική είναι η διαχείριση του άγχους κατά τη 
διάρκεια των πανελλήνιων εξετάσεων. Αν το παιδί 
δεν έχει µάθει από µικρή ηλικία να διαχειρίζεται 
το άγχος του, πιθανόν να οδηγηθεί σε αποτυχία ή 
να δυσκολευτεί σηµαντικά να περάσει τις εν λόγω 
εξετάσεις.

*Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγω-
γός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επι-
στηµονικός υπεύθυνος Υγείας & Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών του Aegean College, επιστηµονικός δ/
ντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών 
«Παιδίων Πλεύση». www.eidikospaidagogos.gr
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