
«O
ι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι 
αυτοί οι οποίοι αγνοούν γραφή ή ανάγνωση, 
αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μάθουν, 
να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν», προέβλε-
πε πριν από αρκετά χρόνια ο Άλβιν Τόφλερ. Ο 
Αμερικανός συγγραφέας, ένας από τους κο-
ρυφαίους φουτουριστές, όταν κατέθεσε μια 
τέτοια σκέψη, πιθανόν να μη μπορούσε να 

φανταστεί την εφαρμογή που αυτή θα είχε στις διαρκείς 
αλλαγές και τα «ράβε-ξήλωνε» του εκπαιδευτικού μας συ-
στήματος. 
Την περασμένη Δευτέρα το υπουργείο Παιδείας ανακοίνω-
σε το σχέδιο για τη νέα δομή της Γ’ Λυκείου και το καινούργιο 
σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Μπορεί το διαφο-
ροποιημένο πλαίσιο να προγραμματίζεται να εφαρμοστεί 
από το επόμενο σχολικό έτος, ωστόσο, για τους μαθητές οι 

οποίοι σε λίγες μέρες αρχίζουν τη Β’ Λυκείου και αυτούς που 
ακολουθούν, η αγωνία για το αύριο είναι ήδη εδώ. 
Νέα δεδομένα, άλλωστε, υπάρχουν και για την υποχρεω-
τική προσχολική εκπαίδευση, η οποία ξεκίνησε να εφαρ-
μόζεται από φέτος, ενώ την επόμενη χρονιά θα ενταχθούν 
σταδιακά οι δήμοι των βορείων προαστίων. Την ίδια ώρα, 
χιλιάδες οικογένειες παραμένουν στο «κυνήγι» μιας θέσης 
για τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, με το τοπίο να 
αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο τέλος Σεπτεμβρίου. 
Επιπλέον, οι γονείς, αναζητούν την καλύτερη λύση για δη-
μιουργική απασχόληση σε προγράμματα μετά το σχολείο, 
τα οποία και να ικανοποιούν τα παιδιά και να μην επιβαρύ-
νουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 
Με την ελπίδα όλες οι δυσκολίες να ξεπεραστούν, η ΑΜΑ-
ΡΥΣΙΑ εύχεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς καλή 
σχολική χρονιά με υγεία και χαμόγελα!

Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Πρώτο κουδούνι! 
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Μια ακόΜη χρόνια 
γεΜατη διακρισεισ στόν 
α.σ. «Μεγασ αλεξανδρόσ»
Για άλλη μια χρονιά οι επίλεκτοι αθλητές και αθλή-
τριες του συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» κατέκτη-
σαν χρυσό μετάλλιο στο Cosmogym Contest 2018. 
Σε έναν δύσκολο αγώνα ανάμεσα στους 50 καλύτε-
ρους συλλόγους της Ελλάδος τα παιδιά εντυπωσία-
σαν με το πρωτότυπο γυμναστικό τους πρόγραμμα, 
ευαισθητοποιώντας το κοινό σε θέματα οδικής συ-
μπεριφοράς και απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές 
από τους παρευρισκόμενους θεατές, κριτές και συ-
ναθλητές τους.
Αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν οι αθλητές και οι 
αθλήτριες του Μέγα Αλέξανδρου στο Πανευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα European Gym for Life Challenge 
και Eurogym 2018 που έγινε στη Λιέγη του Βελγίου 
τον Ιούλιο του 2018.
Εντυπωσιακό ήταν το πέρασμα της πρωτοεμφανιζό-
μενης επίλεκτης ομάδας του Συλλόγου από το Αγω-
νιστικό Φεστιβάλ EGO ASTRO GYM CONTEST 2018, 
που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο 
Γαλατσίου «Παλαί», το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018. Τα 
παιδιά κέρδισαν το Κύπελλο Πρωτοτυπίας και αργυ-
ρό μετάλλιο.

Για 2 Σαββατοκύριακα…  
η τσάντα στο σχολείο 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

Στόχος της πρωτοβουλίας του υπουργείου Παιδείας, που ξεκίνησε πέρσι, 
είναι να αυξήσει τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών

Γ
ια τουλάχιστον δυο Σαββατοκύριακα τον μήνα θα 
αφήνουν την τσάντα τους στα σχολεία οι μαθη-
τές όλων των Δημοτικών Σχολείων, το νέο σχολι-
κό έτος, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που υπέγραψε 
ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου (σ.σ. 
το μέτρο ξεκίνησε για πρώτη φορά πέρσι). Ο σά-
κος των παιδιών θα παραμένει στην αίθουσα την 
Παρασκευή, πριν από εκείνο το Σαββατοκύριακο 

που έχει αποφασιστεί από τους διδάσκοντες της κάθε μο-
νάδας, έως τη Δευτέρα.
Η δράση, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, απευθύνε-
ται στους μαθητές όλων των δημόσιων δημοτικών 
σχολείων της χώρας και θα υλοποιηθεί από την έναρ-
ξη έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-19.
Στόχος του υπουργείου Παιδείας, όπως αναφέρει σε 
ενημέρωσή του, είναι να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις 
ρυθμίσεις ώστε να μετριαστεί το άγχος που έχει συ-
σχετιστεί με τη μελέτη για την επόμενη ημέρα και 
το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών να ολοκληρώνεται 
εντός του σχολείου. 
Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, τον Ιανουάριο 
του 2018, είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις της η Διδασκα-
λική Ομοσπονδία Ελλάδας. Σύμφωνα με τη Δ.Ο.Ε., το 
«υπουργείο Παιδείας φαίνεται για μια ακόμα φορά 
-όπως και στην περίπτωση των σχολικών γευμάτων- 
να αγνοεί τη σχολική πραγματικότητα. Υπάρχει σειρά 

πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποί-
ηση της δράσης, όπως η απουσία κατάλληλων χώρων για 
τη φύλαξη της σχολικής τσάντας, η λειτουργία τμημάτων 
ολοήμερων στις ίδιες αίθουσες που καλούνται να αφή-
σουν τις τσάντες τους οι μαθητές/τριες, η ανάγκη που θα 
προκύψει για τα παιδιά του ολοήμερου να μεταφέρουν το 
απαραίτητο υλικό τη Δευτέρα το πρωί». 
Σε σχέση με τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα του θε-
σμού, η Ομοσπονδία τόνισε ότι «με βάση την άποψη 
της νομικής συμβούλου, η εγκύκλιος δεν έχει εκδο-
θεί σε εφαρμογή κάποιου νομοθετήματος, αλλά από 
απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. που αποτελεί γνωμοδο-
τικό όργανο του Υπουργείου. Επομένως, δεν συνά-
γεται υποχρεωτικότητα εφαρμογής».
Η Ομοσπονδία σχολίασε ότι «η αναβάθμιση της σχο-
λικής ζωής συνδέεται άμεσα με τις συνολικές εκπαι-
δευτικές πολιτικές που αφορούν στην αναβάθμιση 
των όρων λειτουργίας του σχολείου (αύξηση δαπα-
νών για την παιδεία, μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευ-
τικών, μείωση αναλογίας μαθητών ανά τμήμα, μείωση 
της διδακτέας ύλης, ολοήμερο σχολείο για όλους, πραγ-
ματική παράλληλη στήριξη των μαθητών που τη χρει-
άζονται, λειτουργία όλων των υποστηρικτικών δομών, 
δίχρονη δημόσια υποχρεωτική προσχολική αγωγή και 
εκπαίδευση, λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών και χώ-
ρων ανάγνωσης)».
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T
o Ινστιτούτο Deutsches Kurshaus ιδρύθηκε το 
1985 από γερμανόφωνους καθηγητές με πολυε-
τή εμπειρία στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 
Ο σχεδιασμός της φοίτησης γίνεται με γνώμο-
να την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών. Προ-
σφέρονται τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενη-
λίκων για τις αντίστοιχες βαθμίδες και δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής της διάρκειας του κύκλου 

φοίτησης μέσω μαθημάτων διαφορετικών ταχυτήτων: 
ετήσια κανονικά και εντατικά, θερινά και υπερεντατικά 
περιόδου Πάσχα.
Το πρόγραμμα διδασκαλίας απευθύνεται σ’ όλες τις ηλι-
κίες, περιλαμβάνει όλα τα γλωσσικά επίπεδα και προετοι-
μάζει για όλα τα γερμανικά διπλώματα.
•  Τμήματα προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις 

στη Γερμανική Σχολή 
•  Ενισχυτικά τμήματα για μαθητές που φοιτούν στη Γερ-

μανική Σχολή (Γυμνάσιο - Λύκειο) 
•  Τμήματα προετοιμασίας όλων των εξετάσεων του 

Goethe Institut, ÖSD, Test DaF
•  Τμήματα προετοιμασίας των εισαγωγικών εξετάσεων 

στη Γερμανική Φιλολογία
•  Τμήματα A1 - C2 για παιδιά, εφήβους και ενήλικες
•  Ειδικά τμήματα για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις 

Αναλυτικά τα βασικά επίπεδα σπουδών είναι:
•  Schnupper: για παιδιά 5 έως 7 ετών
•  B1: για παιδιά και εφήβους
•  V0 - V2 DSA: για παιδιά 8 - 12 ετών
•  V/MA DSA Προφορικά: για παιδιά Δ’ έως Στ’ Δημοτικού
• Κlasse 7 / 8 / 9 DSA: Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου
•  Klasse 10 / 11/ 12 DSA: Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου
•  A: για παιδιά 6 έως 14 ετών
•  Β: για παιδιά από 14 ετών και άνω
•  C: για παιδιά από 16 ετών και άνω

Εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας
• Πρόγραμμα προετοιμασίας μαθητών (Γ’ έως ΣΤ’ Δημο-

τικού) για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Γερμανικής Σχο-
λής Αθηνών.
•  Προετοιμασία για τις εξετάσεις στη σχολή της Γερμανι-

κής Φιλολογίας.
•  Προπαρασκευαστικά τμήματα για τις εξετάσεις DSH 

των γερμανικών πανεπιστημίων.
•  Τμήματα ενηλίκων και υποψηφίων σπουδαστών των 

κλάδων Τουρισμού, Οικονομίας και Εμπορίου.

Ειδικά τμήματα
•  Τμήματα εργαζομένων σε επιχειρήσεις 
•  Τμήματα γερμανικών για τη διατήρηση και επέκταση 

των γνώσεων επαναπατρισμένων ομογενών (παιδικά, 
εφηβικά και ενηλίκων).

•  Τμήματα Νέων Ελληνικών για Γερμανούς (εφηβικά, 
ενηλίκων).

•  Ειδικά τμήματα για νομικούς και γιατρούς.

33 Χρόνια Εμπειρίας  
στη Γερμανική Γλώσσα
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Ο νέος «χάρτης» του Λυκείου 

A
λλαγές στο Λύκειο και το σύστη-
μα εισαγωγής σε ΑΕΙ - ΤΕΙ πα-
ρουσίασε ο υπουργός Παιδείας, 
την περασμένη Δευτέρα. Η πρό-
ταση του Κώστα Γαβρόγλου 
προβλέπει τέσσερις (4) ομά-
δες προσανατολισμού όσα και 
τα επιστημονικά πεδία, «σπά-

σιμο» των Θετικών Επιστημών, κατάρ-
γηση των συντελεστών βαρύτητας, 
αντικατάσταση των Λατινικών από την 
Κοινωνιολογία, ανάμεσα στις μεταρ-
ρυθμίσεις για το Λύκειο. Η φοίτηση στα 
ανώτερα και ανώτατα Ιδρύματα μπορεί να 
γίνει με δήλωση προτίμησης σε Τμήματα 
Ελεύθερης Εισόδου ή Πρόσβασης μόνο με 
Πανελλαδικές Εξετάσεις. 
Σε σχέση με τις δυο τελευταίες τάξεις της 
μέσης εκπαίδευσης, οι νέες ρυθμίσεις, 
που σημειώνεται ότι θα ισχύσουν από το 
σχολικό έτος 2019 - 2020, δηλαδή από 
τους μαθητές που τελειώνουν το σχολείο 
την επόμενη χρονιά, ορίζουν:
  Στη Β’ Λυκείου να ολοκληρώνονται οι 

εγκύκλιες σπουδές, δηλαδή τα παιδιά 
αποφοιτώντας να έχουν αποκτήσει τις 
γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες 
που θα τους επιτρέψουν να προχωρή-
σουν σε σπουδές στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, εφόσον το επιλέξουν.

  Η Γ’ Λυκείου να παίζει τον ρόλο προ-
παρασκευαστικής τάξης για εισαγω-
γή στα πανεπιστήμια.

Η μόνη αλλαγή στη Β’ Λυκείου που θα 
εφαρμοστεί από τη φετινή σχολική χρονιά 
αφορά στο μάθημα «Πολιτική Παιδεία», το 
οποίο αντικαθίσταται από το μάθημα «Πο-
λίτης και Δημοκρατία» με αντίστοιχη αλ-
λαγή του σχολικού εγχειριδίου.
Το υπουργείο Παιδείας προκρίνει τροπο-
ποιήσεις του προγράμματος σπουδών της 
τρίτης τάξης, ενώ η δεύτερη, όπως και οι 
υπόλοιπες της δευτεροβάθμιας, θα ανα-
μορφωθούν σταδιακά.
Οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται στα πα-
ρακάτω:
1. Οι τρεις (3) ομάδες προσανατολισμού γί-
νονται τέσσερις (4) και η καθεμία από αυτές 
αντιστοιχεί σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο.
2. Τα βασικά μαθήματα κάθε ομάδας εί-
ναι τα ίδια με την αντίστοιχη σημερινή 

ομάδα προσανατολισμού, με εξαίρεση το 
μάθημα των Λατινικών, το οποίο αντικα-
θίσταται από το μάθημα της Κοινωνιολο-
γίας. Παράλληλα, τα μαθήματα της Νε-
οελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας ενοποιούνται στο μάθημα 
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, το 
οποίο είναι εξεταζόμενο για όλους τους 
υποψηφίους.
3. Η ομάδα προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών διαιρείται σε δυο (2) επιμέρους 
ομάδες: την ομάδα προσανατολισμού 
Θετικές Σπουδές και την ομάδα Σπουδές 
Υγείας. Η πρώτη οδηγεί στο δεύτερο επι-
στημονικό πεδίο και η δεύτερη στο τρίτο.
4. Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θε-
ωρίας εμπλουτίζεται με στοιχεία της κοι-
νωνικής διάστασης της οικονομίας.
5. Κάθε ομάδα προσανατολισμού περι-
λαμβάνει μόνο τα μαθήματα στα οποία 
θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, τόσο για 

το απολυτήριο Λυκείου, όσο και για την 
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Βασική διαφοροποίηση αποτελεί 
το γεγονός ότι καταργούνται οι συντελε-
στές βαρύτητας και όλα τα μαθήματα εί-
ναι ισότιμα.
6. Για τα ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) 
προβλέπονται 3 μαθήματα γενικής παι-
δείας (Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμμα-
τεία 6 ώρες, Θρησκευτικά 1 ώρα και Φυσι-
κή Αγωγή 2 ώρες)· επίσης προβλέπονται 
2 διδακτικές ώρες για ένα μάθημα επιλο-
γής. Για τα εσπερινά ΓΕΛ προβλέπονται 2 
μαθήματα γενικής παιδείας (Νεοελληνική 
Γλώσσα και Γραμματεία 6 ώρες και Θρη-
σκευτικά 1 ώρα).
7. Τα μαθήματα των ομάδων προσανατο-
λισμού καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
μέρος του προγράμματος σπουδών με 6 
διδακτικές ώρες για το καθένα.
8. Για τα ημερήσια ΓΕΛ προβλέπεται 3 
ώρες την εβδομάδα, μια για κάθε ένα από 
τα μαθήματα των ομάδων προσανατολι-
σμού, κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε 
εκπαιδευτικός θα είναι διαθέσιμος στους 

μαθητές του για επίλυση αποριών, συζή-
τηση εργασιών κ.ά.

Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια
Οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν 
σπουδές σε ΑΕΙ - ΤΕΙ, μετά την ολοκλήρω-
ση της Β’ Λυκείου, υποχρεούνται να συ-
μπληρώσουν δήλωση προτίμησης με τα 
δέκα (10) τμήματα στα οποία επιθυμούν 
να φοιτήσουν κατά προτεραιότητα.
Τα παιδιά που δεν θα υποβάλουν την εν 
λόγω δήλωση χάνουν το δικαίωμα εισα-
γωγής στην τριτοβάθμια για εκείνη τη 
χρονιά.
Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και 
τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφα-
σιστεί ανά τμήμα, θα προκύψει ένας αριθ-
μός τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των 
προτιμήσεων θα είναι ίδιος ή μικρότερος 
από τον αριθμό των εισακτέων.
Τα τμήματα, στα οποία ο αριθμός των αι-
τήσεων θα υπολείπεται των διαθέσιμων 
θέσεων, ονομάζονται Τμήματα Ελεύθε-
ρης Πρόσβασης (ΤΕΠ). Τα υπόλοιπα τμή-
ματα ονομάζονται Τμήματα Πρόσβασης 
μόνο με Πανελλαδικές Εξετάσεις (ΤΠΠΕ).
Λίγες μέρες μετά την υποβολή της δήλω-
σης, ο μαθητής θα ενημερώνεται για το 
ποιες από τις προτιμήσεις του αντιστοι-
χούν σε ΤΕΠ ή σε ΤΠΠΕ.
Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύ-
ψουν: α) αυτές στις οποίες θα περιλαμ-
βάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και β) 
αυτές στις οποίες όλα τα τμήματα εί-
ναι ΤΠΠΕ.
Οι μαθητές της δεύτερης κατηγορίας θα 
διαγωνιστούν στις πανελλαδικές καθώς 
από τις προτιμήσεις τους δεν έχει προκύ-
ψει κανένα ΤΕΠ.
Τον Φεβρουάριο οι μαθητές της πρώτης 
κατηγορίας θα δηλώνουν αν θα συμμετά-
σχουν στις πανελλαδικές ή αν προτιμούν 
να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν 
συμπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. 
Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστι-
κή και δεσμευτική.
Για τα παιδιά που θα διαγωνιστούν στις 
πανελλαδικές, ο βαθμός θα διαμορ-
φωθεί κατά 90% από τον μέσο όρο των 
βαθμών τους στα πανελλαδικώς εξετα-
ζόμενα μαθήματα και κατά 10% από τον 
βαθμό του απολυτηρίου.
Στόχος του υπουργείου Παιδείας παραμέ-
νει να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να 
προετοιμαστούν, επαρκώς και με τρόπο 
παιδαγωγικά αποδεκτό, για την εισαγω-
γή τους στα Πανεπιστήμια μέσα στο σχο-
λείο, δίχως τον κόπο και το οικονομικό βά-
ρος της παραπαιδείας, να αποκτήσουν ένα 
αναβαθμισμένο απολυτήριο και ενδεχο-
μένως, να εισαχθούν στο τμήμα της προ-
τίμησής τους χωρίς εξετάσεις, εφόσον το 
επιθυμούν. 
Σύμφωνα με τον Κώστα Γαβρόγλου, το 
σχέδιο αυτό αποτελεί την αρχή για μια 
ευρύτερη αναμόρφωση της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης που θα επιτελε-
στεί σταδιακά, χωρίς αναταράξεις για τη 
σχολική κοινότητα, πάντα με γνώμονα το 
συμφέρον των παιδιών.

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓEΣ EΡΧΟΝΤΑΙ

Τι θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά. Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η πρόταση του υπουργείου 
προβλέπει τέσσερις ομάδες 
προσανατολισμού όσα και 

τα επιστημονικά πεδία, 
«σπάσιμο» των Θετικών 
Επιστημών, κατάργηση 

των συντελεστών 
βαρύτητας, αντικατάσταση 

των Λατινικών  
από την Κοινωνιολογία
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Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο! 
Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα - Κύπρο διασφαλίζει την επιτυχία των μαθητών. 
Τώρα με 2 νέες υπερσύγχρονες μονάδες στο κέντρο του Αμαρουσίου και της Λυκόβρυσης

Τ
ο 1997, με μια ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων 
καθηγητών στον χώρο τους, δημιουργήθηκε το 
πρώτο κέντρο Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης 
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Φιλοδοξία των Φροντιστηρί-
ων ήταν και είναι η παροχή μαθημάτων υπο-
στήριξης στους μαθητές, με μοναδικό στόχο 
τη μελλοντική τους επιτυχία. 
Από τότε μέχρι σήμερα το έργο του Ομίλου ΔΙΑ-

ΚΡΟΤΗΜΑ αναπτύσσεται κάθε χρόνο και περισσότερο, 
βλέποντας περισσότερους από 12.500 νέους να διαβαί-
νουν την πόρτα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ανώτε-
ρες - ανώτατες σχολές και να γίνονται καταξιωμένοι επι-
στήμονες, επιτυχημένοι επαγγελματίες.
21 χρόνια αργότερα, τα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ 
είναι σήμερα η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρί-
ων σε Ελλάδα και Κύπρο, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο 
αριθμό κέντρων πανελλαδικά με σχεδόν 100 εκπαιδευτή-
ρια σε λειτουργία, τα οποία απασχολούν περισσότερους 
από 600 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι δι-
δάσκουν 3.500 μαθητές σε ετήσια βάση!
Τα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και τα κέντρα Σχολικής 
Μελέτης AFTER SCHOOL είναι η πρώτη αλυσίδα εκπαι-
δευτηρίων που εξειδικεύεται στην παροχή μαθημά-
των ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακής 
υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου.
Όπως αναφέρει ο Διευθυντής - Καθηγητής Φυσικής των 
2 κέντρων ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Μανώλης 

Κουτσογιαννάκης, μερικά από τα βασικά χαρακτηριστι-
κά του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ είναι:
  H ενσωμάτωση και η εφαρμογή των νέων τεχνο-

λογιών στην εκπαίδευση (διαδραστικοί πίνακες, 
tablets, χρήση internet, video, πειράματα, e-books, 
e-learning diakrotima, πλατφόρμες e-library)

  H εξειδικευμένη ύλη των μαθημάτων που διαρ-
κώς ανανεώνεται από τους διευθυντές - εκπαιδευ-
τικούς που διαθέτουν τεράστια εμπειρία και αναγνω-
ρισμένο ακαδημαϊκό, συγγραφικό έργο

  Oι αποκλειστικές εκδόσεις με τα σχολικά βοηθήμα-
τα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ (60 τίτλοι)

  Oι σύγχρονοι και λειτουργικοί χώροι, οι οποίοι συν-
δυάζουν την υψηλή αισθητική με την τήρηση των κα-
νόνων υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών. 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ
  Mαζί με πολλή ΑΓΑΠΗ για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και τα 

ΠΑΙΔΙΑ, παρέχουν την καλύτερη υποστήριξη στους 
μαθητές, εξασφαλίζοντας την επιτυχία για το μέλλον 
τους και την ένταξή τους σε ανώτατο πανεπιστημιακό 
ίδρυμα της επιλογής τους.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γιώργο Λιούκα, διευθυντή 
της μονάδας Αμαρουσίου - συνεργάτη των Κέντρων του 
Ομίλου, άμεσος στόχος είναι το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΑΡΟΥ-
ΣΙΟΥ, στον πεζόδρομο της οδού Ερμού, να γίνει το ΠΡΟ-
ΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ της αλυσίδας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, 
τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και παιδαγωγικό επίπεδο και 
να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσαρμοσμέ-
νες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών και τις σπουδές 
και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Όπως 
σημειώνει, θα συμμετέχουν στη διδασκαλία των παι-
διών και οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι της κεντρικής δι-
οίκησης του ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, καθηγητές με τερά-
στια εμπειρία και πλούσιο συγγραφικό έργο, κάτοχοι 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών!
Κλείνοντας και οι δύο αναφέρουν ότι η ΠΟΛΥΕΤΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ, σε συνδυασμό με την ΟΡΕΞΗ, την ΠΟΙΟΤΗ-
ΤΑ στη δουλειά, την ΑΓΑΠΗ για τους μαθητές, το ΠΑ-
ΘΟΣ και το ΣΧΕΔΙΟ μπορούν να κάνουν θαύματα προς 
όφελος των παιδιών μας, ειδικά όταν μπολιάζονται με μια 
γερή δόση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και εκπαιδευτικής ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΑΣ που ΜΟΝΟ ένας τέτοιος μεγάλος ΟΜΙΛΟΣ μπορεί 
να προσφέρει.
Τώρα ο δρόμος για την επιτυχία απέκτησε λωρίδες ταχεί-
ας και ασφαλούς κυκλοφορίας!
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Αυλαία για την υποχρεωτική 
φοίτηση των νηπίων

Α
ρχίζει από το σχολικό έτος 2018 - 2019 σε 184 δή-
μους της χώρας η υποχρεωτική φοίτηση στις 
δημόσιες δομές των νηπίων, που θα συμπλη-
ρώσουν την 31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλι-
κία των 4 ετών. Η δίχρονη προσχολική εκπαί-
δευση θα γίνει σε βάθος τριετίας υποχρεωτική 
για όλη την επικράτεια. Στη συγκεκριμένη ρύθ-
μιση, που χρειάστηκε τη σύμπραξη των Δήμων 

και των υπουργείων Παιδείας - Εσωτερικών, θα αρχίσουν 
να εντάσσονται σταδιακά τα βόρεια προάστια, από το 
επόμενο σχολικό έτος και έως τον Σεπτέμβριο του 2020.
Μέχρι σήμερα, υπήρχε δυνατότητα επιλογής για τους γο-
νείς αν τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών θα παραμείνουν 
σπίτι τους, αν θα φοιτήσουν σε βρεφονηπιακό σταθμό ή 

σε νηπιαγωγείο σε τάξη προνηπίων. Η επιλογή της κυβέρ-
νησης ήταν στην ουσία να επεκτείνει το πεδίο της υποχρε-
ωτικής σχολικής φοίτησης, εντάσσοντας την ηλικία των 
4ετών στη δομή των νηπιαγωγείων, καθιστώντας 14χρο-
νη την ενιαία εκπαίδευση, που αποτελεί ένα διαχρονικό 
αίτημα εκπαιδευτικών και γονέων.
Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό οι Δήμοι έχασαν ένα από τα 
πεδία των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό ίσως ήταν κάτι που 
έφερε την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε θέση αντι-
παράθεσης.
Επισήμως η ΚΕΔΕ τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό στο 
ετήσιο συνέδριό της, όπου υιοθέτησε απόφαση απόρρι-
ψης της σχετικής ρύθμισης. Όπως ανέπτυξε ο πρόεδρός 
της Γιώργος Πατούλης, «είναι αναγκαίο να διασφαλι-

στεί ότι δεν θα διαταραχθεί η καθημερινότητα και ο 
οικογενειακός προγραμματισμός των εργαζόμενων 
γονέων, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα 
να φιλοξενούνται τα παιδιά τους σε δημοτικές δομές 
με πρόγραμμα σίτισης, περίθαλψης και λειτουργού-
σαν 11 και όχι 9 μήνες τον χρόνο και μάλιστα με διευ-
ρυμένο ωράριο».
Στην εφαρμογή του μέτρου αντέδρασαν οι εκπρόσωποι 
των δημοτικών υπαλλήλων (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και ο Πανελ-
λήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών. Ο Σύνδεσμος 
με εκτενές κείμενό του χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση 
αυτή ως «μετέωρο βήμα εκπαιδευτικής πολιτικής, το 
οποίο παραβλέπει τη διεθνή πρακτική και τα επιστη-
μονικά δεδομένα».
Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αρκετοί Δήμαρ-
χοι συμφώνησαν στην άμεση εφαρμογή του μέτρου, με 
τον Κώστα Γαβρόγλου να έχει επισημάνει: «Είναι σα-
φές ότι σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία μιας τέ-
τοιας εμβληματικής μεταρρύθμισης είναι η συνεργα-
σία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το υπουργείο θα 
την επιδιώξει με κάθε τρόπο».
Στην Αττική πάντως, το μέτρο φαίνεται ότι στην πρώτη 
του φάση δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, καθώς από 
τους 66 Δήμους, μόλις 10 δέχτηκαν να το εφαρμόσουν 
από φέτος (Δήμοι Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης, Λαυρεωτικής, Ωρωπού, Αγίων 
Αναργύρων - Καματερού, Χαϊδαρίου, Μάνδρας - Ειδυλ-
λίας, Σαλαμίνος, Περάματος και Αγκιστρίου). Σε όλες τις 
υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας η αποδοχή ήταν μεγα-
λύτερη.
Η υποχρεωτική προσχολική αγωγή προβλέπεται από το 
1985 και τον νόμο 1566, ο οποίος όμως έμεινε για τρεις και 
πλέον δεκαετίες ανενεργός. Το αίτημα, εξάλλου, για «εκ-
παίδευση όλων των παιδιών από 4 ετών στο ολοήμε-
ρο Νηπιαγωγείο» δεν απουσιάζει από καμία απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελ-
λάδος τα τελευταία χρόνια.

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ

40 χρόνια  
με Σεβασμό

 κοντά στο Παιδί
www.polkafroelen.com

Γαλλικά

Eκτός των βρεφονηπιακών σταθμών και εντός της δημόσιας εκπαίδευσης τα παιδιά από ηλικία τεσσάρων ετών

ΜαθηΜατικα, φυσικη, χηΜεια
Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα 

από πτυχιούχο χημικό 
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Τιμές προσιτές
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 

6942 877 614
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Mια ολοκληρωμένη 
πρόταση με σημείο 

αναφοράς την ποιότητα

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α

Το «Έψιλον» κλείνοντας 
26 χρόνια λειτουργίας 
επιβραβεύει το αποτέλεσμα 
της προσπάθειας των μαθητών 
στη μελέτη τους παρέχοντας 
ένα διευρυμένο πρόγραμμα 
υποτροφιών για το ξεκίνημα 
τους στην Α’ και Β’ Λυκείου.

Τη φετινή χρονιά τo 81,76% 
των μαθητών μας εισάγεται 
σε ΑΕΙ, εκ των οποίων το 
65,6% σε σχολές της Αθήνας 
και το 18,24% σε τμήματα των 
ΤΕΙ. Συγχαίρουμε όλους τους 
μαθητές και τους ευχόμαστε 
καλή σταδιοδρομία.

MAΡΟΥΣΙ, Χατζηαντωνίου 14 & Δημ. Ράλλη.  Τηλ.: 2106120260 www.epsilongroup.gr

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
KAI ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΜΑΣ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ 

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ

Αμφιθέατρο παρουσιάσεων

Αίθουσα διδασκαλίας

Κεντρική είσοδος

Γραμματεία

Η
ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
συνοδεύεται πάντα με χαμόγελα, πι-
κρίες, αλλά και αγωνίες για την επόμε-
νη μέρα. Όσον αφορά στους επιτυχό-
ντες, οι οποίοι, με τυπικούς όρους, 
περιλαμβάνουν και το μεγαλύτερο 
τμήμα των υποψηφίων της σχολι-

κής χρονιάς που πέρασε (7 στους 10 παίρνουν 
το εισιτήριο για τα Πανεπιστήμια) τα παραπάνω 
αισθήματα συνυπάρχουν. 
Άνοδος σε όλα τα παιδαγωγικά τμήματα. 
Πτώση σε ιατρικές και αρχιτεκτονικές σχολές.
Κι αν τα χαμόγελα κρατούν αρκετές μέρες γι’ αυ-
τούς που πέτυχαν στην πρώτη τους επιλογή για 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση (λίγο πάνω από το 
10% των επιτυχόντων), για τους άλλους η ικανο-
ποίηση της επιτυχίας ίσως μπερδεύεται ευθύς 
εξ αρχής με ανησυχίες. Κι αν αρκετοί δεν πτοή-
θηκαν που δεν κατάφεραν τελικά να πετύχουν 
την είσοδό τους στην πρώτη σχολή αρεσκεί-
ας του, ορισμένοι προβληματίζονται διότι κα-
τάφεραν μεν την είσοδό τους σε σχολή, ωστό-
σο, εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας, γεγονός 
που γνωρίζουν καλά ότι σημαίνει υψηλό οικογε-
νειακό κόστος.

Πού κυμάνθηκαν οι βάσεις
Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πριν από 
λίγες μέρες κατέγραψαν πτώση στην πλειονό-

τητα των βάσεων εισαγωγής. Ο δείκτης αυτός 
αφορά περισσότερο στα τμήματα και τις σχολές 
του 2ου (Θετικές Επιστήμες) και του 3ου Επιστη-
μονικού Πεδίου (Επιστήμες Υγείας) και λιγότερο 
το 1ο (Θεωρητικές Επιστήμες) και το 4ο Επιστημο-
νικό Πεδίο (Οικονομικές Επιστήμες). 
Αντίθετα, άνοδο και μάλιστα ισχυρή είχαν τα 
Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων, Νηπια-
γωγών και Ειδικής Αγωγής. Η αλλαγή, που 
στο μηχανογραφικό του 2018, με την οποία δό-
θηκε η δυνατότητα σ’ όλους τους υποψήφιους 
να δηλώσουν τα τμήματα πριμοδότησε τη γεν-
ναία άνοδο των βάσεων.
Μικρή ή και αισθητή πτώση σημείωσαν 7 από 
τα 9 τμήματα του ΕΜΠ, όπως προκύπτει από 

τους συγκριτικούς πίνακες, σε σχέση πάντα με 
την προηγούμενη χρονιά.
Μεγάλη πτώση καταγράφεται ιδίως στα πε-
ριφερειακά τμήματα που οδηγούν στον κλά-
δο ΠΕ 02 Φιλολόγων. Το τμήμα με τη χαμηλό-
τερη βάση που οδηγεί στον κλάδο ΠΕ 02 είναι 
αυτό της Ιστορίας Κέρκυρας.
Το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που προ-
έρχεται από την ενοποίηση των ΤΕΙ Αθήνας και 
Πειραιά έκανε φέτος το ντεμπούτο του με μεσαία 
και χαμηλά μόρια.

Δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις
Και φέτος προέκυψαν τμήματα όπου οι επιτυχό-
ντες είναι λιγότεροι από τις προσφερόμενες θέ-
σεις. Πρόκειται για τμήματα με ειδικά μαθήμα-
τα όπου απαιτούμενο για να διεκδικήσει κάποιος 
μια θέση εισαγωγής είναι να έχει πετύχει τη βάση 
στο εξεταζόμενο ειδικό μάθημα.
Και φέτος υπήρξαν ΑΕΙ - ΤΕΙ που «ακουμπούσαν» 
στο έδαφος (Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων στην Ηγουμενίτσα με 3.034 μόρια) και σχολές 
που έφτασαν στον... ουρανό (Ιατρική Αθήνας με 
19.029 μόρια).
Σύμφωνα, με τα στοιχεία του υπουργείου Παι-
δείας, 1 στους 8 υποψηφίους πέτυχε την ει-
σαγωγή του στη σχολή της πρώτιστης προ-
τίμησής του. Ακόμη και στην περίπτωση των 
αριστούχων, και φέτος, μόνο 1 στους 3 κατάφε-
ρε την εισαγωγή στην πρώτη επιλογή του.

Βάσεις δύο ταχυτήτων 
«ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ 7 ΣΤΟΥΣ 10 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

Άνοδος 
σε όλα τα 
παιδαγωγικά 
τμήματα. 
Πτώση  
σε ιατρικές & 
αρχιτεκτονικές 
σχολές
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Π
λησιάζει η μέρα που θα χτυπήσει το 
πρώτο κουδούνι στα σχολεία, με αναλ-
λοίωτες ορισμένες σταθερές, αλλά και 
χειροπιαστές αλλαγές στην καθημερι-
νότητα των μαθητών από το… καλημέ-
ρα. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σε-
πτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του 
2019. Η διδασκαλία των μαθημάτων, 

ωστόσο, ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 και λή-
γει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. 
Στο νηπιαγωγείο, στην αρχή του πρώτου τριμή-
νου του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων, μπορεί να 
εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο 
νηπιαγωγείο για ορισμένα νήπια που φοιτούν 
για πρώτη φορά, προκειμένου να διευκολυν-
θεί η προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα καθο-
ρίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, τον 
σύλλογο διδασκόντων και τον σχολικό σύμ-
βουλο, σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδε-
μόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο 
εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων ακολουθεί 
κοινό ωράριο.

Η ώρα έναρξης των μαθημάτων
Στο μεταξύ το ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα 
έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία από την 
επόμενη σχολική χρονιά (2019 - 2020), έχει αφή-
σει ανοιχτό ο υπουργός Παιδείας, μιλώντας πριν 
από λίγες μέρες στην ΕΡΤ. «Είναι μια σκέψη που 
επεξεργαζόμαστε, γιατί διεθνείς έρευνες δεί-

χνουν ότι αυτό ευνοεί πολύ τα παιδιά και τις 
οικογένειες», είπε ο Κώστας Γαβρόγλου, χα-
ρακτηρίζοντας «δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο» 
η ώρα λήξης του σχολικού ωραρίου να μετακι-
νηθεί κατά 45 λεπτά αργότερα. Εάν εφαρμοστεί 
η αλλαγή αυτή, τότε θα ξεκινούν τα μαθήματα 
σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια στις 9 το πρωί, 
αντί στις 8:15. 

Νέοι κανόνες για τα παιδιά
Στο μεταξύ, από φέτος απαγορεύονται τα κινητά 
και τα tablets για μαθητές στα σχολεία. Με εγκύ-
κλιό του ο υπουργός Παιδείας, ενημερώνει 
για τη χρήση τηλεφώνων και ηλεκτρονικών 
συσκευών στις σχολικές μονάδες.

Όπως γίνεται γνωστό, στη σχετική διάταξη του 
Κώστα Γαβρόγλου που εστάλη προς όλες τις σχο-
λικές μονάδες της χώρας και τους διευθυντές εκ-
παίδευσης, τα παιδιά πλέον δεν επιτρέπεται να 
έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός 
του σχολικού χώρου.
Ακόμη, απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή 
τους, εκτός από κινητά τηλέφωνα, και οποια-
δήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνί-
δι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας 
και ήχου εντός του σχολικού χώρου.
Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το 
σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο 
υπό την εποπτεία/επίβλεψη του διδασκάλου, 
όπως διευκρινίζει το υπουργείο.
Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί, πέρα από τις διαθέ-
σιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευ-
ές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τον 
δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας και για 
τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας 
τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατά-
ξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων μαθητών - εκπαιδευτικών.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να απο-
φεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο 
με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχο-
λικών μονάδων.

Πρώτο κουδούνι με αλλαγές...
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ TABLETS ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αναλλοίωτες 
σταθερές, 
αλλά και 
χειροπιαστές 
αλλαγές  
στην καθη-
μερινότητα  
των μαθητών 
από το… 
καλημέρα


