
 

 

Αlpha Bank: Αναγκαίες οι αλλαγές στο εκπ/κό σύστημα 
 
 
Σην ανάγκη δραστικών μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας μας, επισημαίνει σε μελέτη της η Αlpha Bank. την μελέτη με τίτλο «H 

Έλλειψη Ανταγωνισμού στην Εκπαίδευση: προς τί η Προστασία» υπογραμμίζεται η 

ανάγκη ανασχεδιασμού και αναδιάρθρωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

στα νέα δεδομένα, ώστε να μπορέσει να συμβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση του 

μορφωτικού επιπέδου της κοινωνίας, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς 

και στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

ύμφωνα με την Αlpha Bank οι βασικές αρχές λειτουργίας του, ιδιαίτερα 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνίστανται στην αρχή της «προστασίας» από κάθε 

ανταγωνισμό και στην παροχή του εκπαιδευτικού έργου αποκλειστικά από το κράτος. 

Σο υπουργείο Παιδείας λειτουργεί ως η κεντρική αρχή σε ένα ύστημα Κεντρικού 

Προγραμματισμού για το τι θα παραχθεί, από ποιον θα παραχθεί και για ποιον θα 

παραχθεί. Προσδιορίζει τις επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τον τόπο 

εγκατάστασης των εκπαιδευτικών μονάδων, τον αριθμό και την κατανομή των 

εκπαιδευτικών, τον αριθμό και την κατανομή των εισακτέων στην Σριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, τον αριθμό και το είδος των πανεπιστημιακών σχολών και τον τόπο 

εγκατάστασής τους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τον αριθμό και το είδος των 

συγγραμμάτων, την κατανομή των λειτουργικών δαπανών των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, την κατανομή των δαπανών των ίδιων των σπουδαστών κ.ά. Κύριο αίτημα 

των παραγόντων του τομέα της εκπαίδευσης είναι συνήθως η αύξηση των κρατικών 

δαπανών για την παιδεία. Γενικά, το σύστημα έχει οδηγηθεί σε σημαντικά αδιέξοδα 

επισημαίνει η Αlpha Bank. 

Οι χρήστες του συστήματος εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να 

επιλέξουν το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να σπουδάσουν και την επιστήμη 

που τους ενδιαφέρει, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να καταφεύγουν σε πανεπιστήμια 

του εξωτερικού. Θα αναλαμβάνουν ένα σημαντικό μέρος του κόστους των υπηρεσιών 

που τους προσφέρονται και της επιλογής που κάνουν, ενώ το κράτος μέσω 

επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων θα τους προσφέρει ουσιαστική 

βοήθεια στην επιδίωξή τους για μόρφωση. Η επιχορήγηση των σπουδών από το 

κράτος θα χορηγείται σε σπουδαστές που συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και τελειώνουν τις σπουδές τους σε ένα συγκεκριμένο εύλογο χρονικό 

διάστημα ανάλογα με το είδος των σπουδών. Σο πρόβλημα των αιώνιων φοιτητών θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την 

πλευρά τους θα είναι ελεύθεροι να προσδιορίσουν το εκπαιδευτικό έργο που θα 

προσφέρουν (προγράμματα σπουδών), τον αριθμό και τις κατηγορίες των 

σπουδαστών που θα δεχθούν σε κάθε περίοδο, τους γενικότερους κανόνες 

λειτουργίας τους, τους τρόπους πρόσθετης χρηματοδότησής τους, τις συνεργασίες 

που επιθυμούν να έχουν με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (εγχώριους και 

ξένους), τα ερευνητικά προγράμματα που θα αναπτύξουν κ.ά. Η κατάργηση των 



 

 

εμποδίων για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και η προσέλκυση ξένων 

πανεπιστημίων θα πρέπει να αποτελούν πολιτικές υψηλής προτεραιότητας για τη 

χώρα. 

H δωρεάν παιδεία μπορεί να αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης μιας χώρας. 
Αυτό, όμως, δεν μπορεί να σημαίνει την άκρατη και άκριτη προστασία των εγχώριων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των στελεχών τους από οποιασδήποτε μορφής 
ανταγωνισμό ή αξιολόγηση και την απουσία αυτονομίας τους. Δεν μπορεί να 
σημαίνει αδυναμία επιλογής του επιθυμητού γνωστικού αντικειμένου για μεγάλο 
μερίδιο χρηστών ή του τόπου φοίτησης. Δωρεάν παιδεία σημαίνει να δίνεται η 
δυνατότητα στον κάθε πολίτη της χώρας να πραγματοποιήσει τις βασικές σπουδές 
που επιθυμεί σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Σριτοβάθμια Εκπαίδευση ακόμα 
και αν δεν διαθέτει το σύνολο των πόρων που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. 
Απαιτεί επίσης περισσότερες υποτροφίες και χρηματοδότηση για μεταπτυχιακές 
σπουδές.  

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

 
Παρατηρήσεις 

Α.   Να γίνει Περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)  Μονάδες 25 

 

Β. 1. «H δωρεάν παιδεία μπορεί να αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης μιας 

χώρας.»  

 Να αναπτύξετε με τη μέθοδο της αιτιολόγησης σε μια παράγραφο 80-100 

λέξεων την παραπάνω θέση.       Μονάδες 10 

  

 2. α. Ποιος ο τρόπος πειθούς της 2ης παραγράφου του κειμένου; 

    β. Με ποιους τρόπους αναπτύσσεται η θεματική περίοδος της 

τελευταίας παραγράφου του κειμένου;  

γ. Με ποιο είδος συλλογισμού αναπτύσσεται η τελευταία παράγραφος 

του κειμένου; Αιτιολογήστε την απάντησή σας  Μονάδες 15 

 

3. α. Να δώσετε από μια συνώνυμη λέξη για τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου: 

μεταρρυθμίσεων, επισημαίνει, συμβάλει, χορηγείται, εύλογο  

 

β.  Να δώσετε από μια αντώνυμη λέξη για τις ακόλουθες λέξεις του 

κειμένου: 

δεδομένα,  βελτίωση, δαπανών, ουσιαστική, γενικότερους   Μονάδες 10 

 

Γ. Σε ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα να επισημάνετε τις αδυναμίες του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και να προτείνετε ρεαλιστικούς 

τρόπους για τη βελτίωσή του.     Μονάδες 40 

 


