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ΤΟΥ 10
Καταργείται
η
βάση
εισαγωγής
για
τους
υποψηφίους που συμμετέχουν
στην
διαδικασία
επιλογής.
Ισχύει και για τους υποψηφίους
των προηγούμενων ετών που
διεκδικούν χωρίς εξετάσεις το
10% των θέσεων.
Καταργείται η βάση για τους
υποψηφίους των ΕΠΑΛ (ομάδα
Α και ομάδα Β)
Παραμένει η βάση στο ειδικό
μάθημα
(ξένες
γλώσσες,
γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο,

Αν ανήκεις σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες φρόντισε
να πληροφορηθείς για τους ιδιαίτερους τρόπους εισαγωγής στη
Τριτοβάθμια Εκπ/ση (ΚΕΣΥΠ, Διαδίκτυο, Αρμόδιες Υπηρεσίες):

 Αθλητές με διάκριση σε παγκόσμιους, πανευρωπαϊκούς ή
πανελλήνιους αγώνες σε αναγνωρισμένο ατομικό ή ομαδικό
άθλημα

 Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 Ειδική κατηγορία ασθενών

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο
 www.ypepth.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)
 epagelmata.oaed.gr (Πληροφ. για
επαγγέλματα)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Υπάρχουν σε όλα τα Ε.Π οι
περισσότερες όμως βρίσκονται στο
2ο και 4ο

Α ν άσ τ ημ α ελ άχ ισ τ ο: 1 ,7 0
(άνδρες) και 1,60 (γυναίκες). Για το
βάρος εισάγεται ο Δείκτης Μάζας
Σώματος (ΔΜΣ), (το πηλίκο του
σωματικού βάρους σε κιλά προς το
τετράγωνο του ύψους του σε
μέτρα). Για τους άνδρες πρέπει να
κυμαίνεται από 19 ως 27, για τις
γυναίκες από 18 ως 25.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 Πρόσβαση μόνο από το 5ο Ε.Π
Ανάστημα ελάχιστο: 1,70 (άνδρες
και γυναίκες) και Δείκτης Μάζας
Σώματος (ΔΜΣ) όπως και οι
στρατιωτικές σχολές.

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
2ο και 4ο Ε.Π
Ο ενδιαφερόμενος για τις παραπάνω
σχολές καταθέτει αίτηση με δική του
ευθύνη στις ημερομηνίες που
α ν ακ ο ιν ώ ν ο υν τ α αν τ ίσ τ ο ιχ α
Υπουργεία κατά τους μήνες:Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο. Σύμφωνα με τις
προκηρύξεις των δύο προηγούμενων
ετών, ποσοστό θέσεων καλύπτεται
και από αποφοίτους λυκείου (ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ) ανεξαρτήτως πανελληνίων
εξετάσεων. (Εκτός Μηχανογραφικού)

Για
Στρατιωτικές, αστυνομικές
σχολές και Α.Ε.Ν τα παιδιά
πολύτεκνων και τρίτεκνων
οικογενειών μπορούν να εισαχθούν
σαν ειδική κατηγορία σε ειδικό
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 195.251.20.34/studies.asp (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ)

 www.gunet.gr (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
 www.mixanografiko.gr (ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ)







Κ α ν έ ν α ς
υποψήφιος
δεν
μπορεί να δηλώσει
το 5ο επιστημονικό
πεδίο αν δεν έχει
εξετασθεί
σε
πανελλαδικό
επίπεδο στα δύο
μ α θ ή μ α τ α
α υ ξ η μ έ ν η ς
βαρύτητας
του
πεδίου
αυτού:
Μαθηματικά
και
Σ τ ο ι χ ε ί α
Στατιστικής
και
Αρχές Οικονομικής

2009-10

www.sch.gr (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)
www.ydt.gr(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ)
www.mod.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ)
www.hellenicnavy.gr (ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ)
www.yen.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

 www.hafa.gr (ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ)
 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε

την ενότητα Χρήσιμες Ιστοσελίδες στο site του
ΚΕΣΥΠ Κέρκυρας

Σε
κάθε
περίπτωση
να
θυμάσαι ότι οι Πανελλήνιες
εξετάσεις
δεν
είναι
μονόδρομος, ούτε όλη μας η
ζωή και προσωπική επιτυχία
εξαρτάται από αυτές.
Υπάρχουν πολλές επιλογές εκτός
μηχανογραφικού. (ΙΕΚ, Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, Ανώτατη Σχολή
καλών Τεχνών, Ανώτερες Σχολές
Δραματικής Τέχνης κ.λ.π)

Οι
απόφοιτοι
μπορούν
να
καταθέσουν
μηχανογραφικό
δελτίο
για
εισαγωγή
στην
Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με το
ποσοστό
θέσεων
10%
(χωρίς
εξετάσεις)μόνο
κατά
τα
δύο
ακαδημαϊκά
έτη
από
αυτό
που
έπεται
της
αποφοίτησής τους
από
το
Γενικό
Λύκειο ή αυτού

● Η καλύτερη επιλογή είναι να
διαλέξει ο μαθητής τις σπουδές
που
ταιριάζουν
στην
προσωπικότητα,
τα
ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις
δεξιότητές του. Τότε θα γίνει
τόσο καλός στο αντικείμενο
αυτό, που θα μπορεί να
ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και
μάλιστα, το σπουδαιότερο, θα
είναι κι ευτυχισμένος αφού η
ικανοποίηση από την εργασία
είναι ένα σημαντικό κομμάτι για
να κατακτήσουμε την προσωπική

Η επιλογή σπουδών και
επαγγέλματος δεν πρέπει να
καθορίζεται ούτε από την
προοπτική
της
εύκολης
απορρόφησης στην αγορά
εργασίας
(σε
ένα
τόσο
ευμετάβλητο περιβάλλον δεν
μπορούμε να έχουμε καμία
βεβαιότητα για το τι θα ισχύει
σε 5 χρόνια), ούτε από
κο ινωνικά
καθορ ισ μέν ες
στερεότυπες αντιλήψεις για
σπουδές υψηλού κύρους.
● Κανένα τμήμα δεν μπορεί
να εγγυηθεί πλέον με
σιγουριά την πλήρη και
άμεση απορρόφηση των
πτυχιούχων του. Στους
καταλόγους ανεργίας και
ετεροαπασχόλησης
συμμετέχουν με μικρότερα
ή μεγαλύτερα ποσοστά όλες
οι ειδικότητες στις οποίες
παραπέμπουν οι σπουδές
όλων των τμημάτων ΑΕΙ -

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μόρφωση δεν αποτελεί μόνο τον τρόπο να
αποκτήσουμε εφόδια για την εργασία, αλλά είναι και αυτοσκοπός

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Μπορούμε να δηλώσουμε σχολές από δύο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία. Η
σειρά επιλογής δεν εξαρτάται από τα επιστημονικά πεδία (δηλαδή μπορείς να
ξεκινάς με Σχολές του ενός Επιστημονικού Πεδίου, μετά να δηλώνεις Σχολές
του άλλου, μετά να ξαναγυρνάς στο πρώτο κ.ο.κ.).
Δεν
υπάρχει
σωστός
ή
λανθασμένος
τρόπος
συμπλήρωσης
του
μηχανογραφικού δελτίου, αλλά υπάρχουν κάποιοι λογικοί κανόνες που πρέπει
α) Πριν από τη συμπλήρωση του
μηχανογραφικού δελτίου βγάζουμε
αρκετές φωτοτυπίες και σημειώνουμε
τις επιλογές μας.
β) Δηλώνουμε με βάση τις επιθυμίες
μας από τις υψηλόβαθμες προς τις
χαμηλόβαθμες σχολές.
γ) Χωρίζουμε τις σχολές σε 3 ομάδες:
-Σχολές στις οποίες ο υποψήφιος
επιθυμεί πολύ να εισαχθεί
(σημειώνουμε Α)
-Σχολές στις οποίες ο υποψήφιος
επιθυμεί μέτρια να εισαχθεί
(σημειώνουμε Β) και
-Σχολές στις οποίες ο υποψήφιος
επιθυμεί πολύ λίγο να εισαχθεί
(σημειώνουμε Γ).
-Σχολές που ο υποψήφιος δεν
επιθυμεί καθόλου τις διαγράφει.

δ) Καταγράφουμε τις σχολές υψηλής
επιθυμίας (Α) και τις κατατάσσουμε :
-Βάζουμε τον αριθμό 1 στη σχολή 1ης
προτίμησης, το 2 στη σχολή 2ης
προτίμησης κ.ο.κ.
-Ξαναγράφουμε τις σχολές με τη
σειρά που προέκυψε και ελέγχουμε αν
είναι πράγματι η σειρά επιθυμίας μας
-Κάνουμε το ίδιο και για τις υπόλοιπες
σχολές (Β και Γ)
-Ελέγχουμε ξανά την τελική λίστα.
ε) Συζητάμε και επαναξιολογούμε τις
επιλογές μας.
στ) Δεν επηρεαζόμαστε από τις
προτιμήσεις των άλλων υποψηφίων
(φίλων μας, παρέας κ.λπ.).

Ο ρόλος της
οικογένειας

Αν η σχολή οδηγεί σε ένα
πολύ
συγκεκριμένο
ε π ά γ γ ε λ μ α
( π . χ
στρατιωτικές, αστυνομικές,
παιδαγωγικές σχολές) πρέπει
να αναρωτηθείτε αν άσχετα
με
την
επαγγελματική
αποκατάσταση αυτή η σχολή
σας ταιριάζει.

 Δεν
εί ναι
κακό
να
συζητήσουμε τις επιλογές
μας
με
κάποιους
μεγαλύτερους και ιδιαίτερα
με την οικογένειά μας. Η
κρίση και η εμπειρία τους
μπορεί να μας προσφέρουν
πολύτιμη βοήθεια
 Όμως τελικά πρέπει όλοι
να σεβαστούν και να
εμπιστευτούν την επιθυμία
του υποψήφιου.

Μικρά χρήσιμα (και κρίσιμα) μυστικά
α) Η βάση μιας σχολής είναι
τα μόρια που συγκέντρωσε ο
τελευταίος εισαγόμενος σ’
αυτή τη σχολή.
Οι βάσεις καθορίζονται κάθε
χρόνο από:
-την δυσκολία των θεμάτων
των Πανελληνίων εξετάσεων
-τις επιλογές των υποψηφίων
και τον αριθμό των θέσεων
που προσφέρονται.
Δηλώνουμε
όλες
τις
σχολές που μπορεί να μας
ενδιαφέρουν ανεξάρτητα
από
τις
βάσεις
των
προηγούμενων χρόνων.
β) ΔΕΝ βάζουμε ΠΟΤΕ πιο
ψηλά μια σχολή που μας
αρέσει λιγότερο από μια
άλλη,
επειδή
έχει
περισσότερα μόρια.
γ) Η σειρά των προτιμήσεων
πρέπει να εκφράζει την
πραγματική επιθυμία
του
υποψηφίου
και
όχι
να
προσδιορίζεται
από
την
πιθανολογούμενη επιτυχία ή
αποτυχία
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η
σειρά προτίμησης λαμβάνεται
υπόψη ως τρίτο κατά σειρά
κριτήριο (μετά τον βαθμό
πρόσβασης και το άθροισμα
της
βαθμολογίας
των
μαθημάτων
αυξημένης
βαρύτητας)
μόνο
στις

δ) Όσοι δηλώνουν σχολές
αυξημένης ζήτησης, δεν
δηλώνουν μόνο αυτές.
Κανείς
δε ν
είναι
φτιαγμένος μόνο για
ένα επάγγελμα ή μόνο
για μια σχολή
ε) Μερικές σχολές που οι
προοπτικές
τους
στην
αγορά εργασίας δεν είναι
ιδιαίτερα θετικές, αν έχουν
πλατιά
γνωστική
βάση
μπορεί να οδηγήσουν σε
διαφορετικές κατευθύνσεις
κ α ι
ε υ ρ ύ τ ε ρ ε ς
επαγγελματικές διεξόδους
μέσω των μεταπτυχιακών
σπουδών.
στ)
Φροντίζουμε
να
δηλώσουμε και τις σχολές

Έ ν τ ο ν ε ς
διακυμάνσεις
στις
βάσεις
ε ι σ α γ ω γ ή ς
εμφανίζουν
συνήθως
οι
σχολές οι οποίες
Σχολή που
προτιμώ ή πόλη;
Συνήθως
την

δηλώνουμε

σχολή

που

μας

ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι

Για όλες τις σχολές που
δηλώνουμε φροντίζουμε να
πληροφορηθούμε για:
- τα προγράμματα σπουδών
- το πανεπιστήμιο
- την πόλη
- το αντικείμενο σπουδών και
τα επαγγελματικά δικαιώματα
που προσφέρει.
Πληροφορίες για τις σχολές
μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα του ΚΕΣΥΠ, στην
ενότητα:
ΣΧΟΛΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-

περισσότερο,

σε

όλες

τις πόλεις που υπάρχει
κατά σειρά προτίμησης.
Όμως αυτή η απόφαση
πρέπει να ληφθεί από
κοινού

με

την

οικογένεια

του

υποψηφίου,

αφού

σ υ νε κτ ιμ η θ ού ν
άλλοι

κα ι

παράγοντες

( ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ί ,

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι αν με το σύνολο των
μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές από
αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτήν
που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

