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Προς
ΤΠΔΒΜΘ
1. Δ/νση Οργαν. & Διεξ. Εξετάσεων,
τμ. Α΄
Κοιν. :
1. Γραφείο Αναπλ. Τπουργού
2. ΔΙΠΟΔΕ, τμ. Α΄

ΘΕMA: Εξετάσεις ομογενών, κατόχων ξένων απολυτηρίων
χετ. : Σο υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ. 151/57916 /Β6 /20 /5/2011 έγγραφό του
Α΄τμήματος της ΔΙΠΟΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ

Στην παράγραφο 2.i του Ε΄ κεφαλαίου των οδηγιών για τις εισαγωγικές
εξετάσεις των ομογενών που μας διαβιβάσθηκαν με το ανωτέρω σχετικό,
αναφέρεται ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπ/ση
ομογενών της κατηγορίας 3: «…i) βαθμολογία τουλάχιςτον ίςη με το μιςό τησ
μζγιςτησ δυνατήσ βαθμολογίασ ςτο μάθημα γενικήσ παιδείασ Γϋ τάξησ Γενικοφ
Λυκείου " Νεοελληνική Γλϊςςα"…» , δηλαδή το βαθμό 10 με άριστα το 20.
Στην παράγραφο 1β του ιδίου κεφαλαίου που αφορά στη βαθμολογία των
υποψηφίων κατηγοριών 1 και 2, κατόχων ελληνικών απολυτηρίων,
προβλέπεται «…β) Οι υποψήφιοι των ειδικϊν κατηγοριϊν 1 και 2 αποκτοφν
δικαίωμα επιλογήσ για τισ ςχολζσ και τα τμήματα Πανεπιςτημίων., …. εφόςον
ςυγκεντρϊςουν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των περιπτϊςεων i – ii κατά περίπτωςη,
τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) μόρια», δηλαδή Μ.Ο βαθμολογίας ανά μάθημα 7
με άριστα το 20.
Ως γνωστόν, οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών κατά την πρώτη μέρα των
εξετάσεων εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και σε θέματα
που είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων.
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Ενώ λοιπόν για υποψηφίους των κατηγοριών 1 και 2 που φοίτησαν κατά
κανόνα αποκλειστικά σε ελληνικά σχολεία, στα οποία διδάσκονταν κάθε χρόνο
το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία
είναι το 7 (και ενδεχομένως, σε περίπτωση συμψηφισμού, μικρότερη), για τους
μαθητές των ξενόγλωσσων σχολείων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν είχαν
το μάθημα αυτό ποτέ στο πρόγραμμα του σχολείου τους, είναι το 10 και
μάλιστα χωρίς δυνατότητα συμψηφισμού της βαθμολογίας του με άλλο
μάθημα, δεδομένου ότι εξετάζονται μόνο σ΄ αυτό.
Εν όψει της ψήφισης του νέου νόμου για την εκπαίδευση των ομογενών στο
εξωτερικό, και κατόπιν κατανοητών οχλήσεων από ενδιαφερόμενους γονείς,
παρακαλούμε να επανεξετάσετε το ύψος της απαιτούμενης ελάχιστης
βαθμολογίας για την 3η κατηγορία υποψηφίων.
Γενικότερα, προτείνουμε για τους κατόχους γερμανικών απολυτηρίων (Abitur)
από γερμανικά ή δίγλωσσα σχολεία (Gymnasium / Gesamtschule ) την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας, με μοναδικό κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου
τίτλου τους. Η εξέτασή τους σε ειδικό μάθημα, εφόσον αυτό απαιτείται,
θεωρείται αυτονόητη.

Ο Αναπλ. Συντονιστής Εκπαίδευσης

Αστέριος Μπανούσης
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