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Γράφει ο ΝΙΚΟΣ Α. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Δ/ντής 1ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης, Σύμβουλος Επαγ.
Προσανατολισμού στο Δήμο Ν. Σμύρνης.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις τελείωσαν. Από το αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτών θα
κριθεί, ποιοι από τους υποψηφίους θα πάρουν το εισιτήριο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Καθοριστικός, όμως, παράγοντας για επιτυχή κατάκτηση της σχολής εκείνης, που θα τον
οδηγήσει στο επάγγελμα που επιθυμεί, είναι η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού
Δελτίου. Άρα, λοιπόν, για την επίτευξη του στόχου χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Απευθυνόμενος στον υποψήφιο αυτόν, θα τον προέτρεπα να προχωρήσει στις παρακάτω
ενέργειες:

Α. ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Καλό θα ήταν να θέσεις κάποια ερωτήματα:
α) ερωτήματα αυτογνωσίας
1.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου;
2.Ποιες είναι οι ικανότητες – δεξιότητες που διαθέτεις; ακόμη οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα
όποια ταλέντα σου;
3.Ποια είναι τα ενδιαφέροντα σου;
4.Ποιες είναι οι αξίες σου; Ειδικά οι εργασιακές σου αξίες; Τι θεωρείς σημαντικό και τι
θέλεις από την μελλοντική σου εργασία;
Με τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα ξεκαθαρίσεις, ποιο επάγγελμα ή ποια
επαγγέλματα σου ταιριάζουν.
β) ερωτήματα πληροφόρησης
1.Για τα επιστημονικά πεδία
2.Για το περιεχόμενο σπουδών και τις κατευθύνσεις (τομείς) που υπάρχουν στις σχολές
που περιλαμβάνονται στο δελτίο. Είναι σημαντικό να διερευνήσεις τα μαθήματα που
διδάσκονται στις σχολές, γιατί υπάρχει πάντα περίπτωση να βρεθείς, παρακολουθώντας
τα μαθήματα μιας σχολής που δε σε ενδιαφέρουν.
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3.Για τις μεταπτυχιακές σπουδές
4.Για τα επαγγελματικά δικαιώματα
5.Για τις βάσεις που διαμορφώθηκαν τα τρία τελευταία χρόνια
6.Το αριθμό των θέσεων
7.Για τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα
8.Για τις επαγγελματικές διεξόδους & τις προοπτικές απασχόλησης.
Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά θα ξεκαθαρίσεις, ποια επιστημονικά πεδία θα δηλώσεις,
ποιες σχολές σε ενδιαφέρουν και ποιες είναι οι προοπτικές του επαγγέλματος ή των
επαγγελμάτων στα οποία καταλήγεις.
γ) ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα μετακίνησης
Εάν δεν μπορέσεις ή δεν υπάρχει η σχολή που σε ενδιαφέρει στο τόπο κατοικίας σου, έχεις
την οικονομική δυνατότητα να μετακινηθείς σε άλλη πόλη; Μήπως λειτουργεί φοιτητική
εστία στη πόλη αυτή;
Β. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Βήμα πρώτο: Επιλέγεις και εκτυπώνεις το ένα ή τα δύο Επιστημονικά Πεδία που σε
ενδιαφέρουν και δημοσιεύεται στο: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2014/140521
_md_gel_epalb.pdf
Βήμα δεύτερο: Σε κάθε Πεδίο χαρακτηρίζεις τις σχολές επιλογής σου με τα γράμματα:
Α: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν πρωταρχικά
Β: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν λιγότερο
Γ: για τις Σχολές που δεν σε ενδιαφέρουν και τόσο.
Βήμα τρίτο: •Ιεραρχείς αριθμητικά (με 1, 2, 3…κλπ) τις σχολές της κατηγορίας Α από
άποψη ενδιαφέροντος και προτίμησης πχ Α1, Α2, ….Α10. (Η σχολή Α1 μπορεί να ανήκει
στο ένα πεδίο της επιλογής του και η σχολή Α2 στο άλλο. Προσοχή όμως να υπάρχει
αριθμητική συνέχεια.
•Όταν τελειώσεις με τα τμήματα της κατηγορίας Α προχωράς στην κατηγορία Β και κάνεις
το ίδιο συνεχίζοντας, όμως, με τον αριθμητικό δείκτη που σταμάτησες προηγούμενα πχ
Β11,…Β22, τέλος συνεχίζεις και στην κατηγορία Γ πχ Γ23…κλπ.
Βήμα τέταρτο: Αν τώρα διαγράψεις τα γράμματα Α, Β, Γ, οι αριθμοί που μένουν δηλώνουν
τη σειρά προτίμησης των σχολών επιλογής σου.
Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
Στη συνέχεια μπαίνεις στην εφαρμογή που έχει ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας: http://exam
s.it.minedu.gov.gr/
και ακολουθώντας τις οδηγίες που σου παρέχει, συμπληρώνεις, για τέταρτη χρονιά, φέτος,
ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό σου, μεταφέροντας με πολλή προσοχή τη σειρά προτίμησης
των σχολών που καθόρισες στο προαναφερθέν τέταρτο βήμα.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Τελειώνοντας ας καταγράψουμε ορισμένες επισημάνσεις, που μερικές φορές είναι
αυτονόητες, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες:
•Αν δηλώσεις προτίμηση για Σχολή που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία, τη
δηλώνεις μόνο μία φορά.
•Δεν εισάγεσαι σε Σχολή για την οποία δεν εκδήλωσες προτίμηση.
•Αν, με τα μόρια που συγκέντρωσες, εισάγεσαι σε περισσότερες από μία Σχολές, τότε θα
εισαχθείς σ’ αυτήν που δήλωσες προγενέστερη.
Για το λόγο αυτό, η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία
σου και όχι την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία σύμφωνα με τις βάσεις του

2/3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΕΞΥΠΝΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΥ
Πέμπτη, 03 Ιούλιος 2014 21:40

προηγούμενου έτους.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΝΙΚΟΣ Α. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Δ/ντής 1ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης
Σύμβουλος Επαγ. Προσανατολισμού στο Δήμο Ν. Σμύρνης.
Συγγραφέας του «Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Πράξη»
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977251668
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