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Τα συχνότερα λάθη που πρέπει να αποφύγουν οι 115.000 υποψήφιοι εφέτος
Σχολή πρώτης επιλογής ή σχολή στην πόλη μου; Τα όνειρά τους καλούνται να συμβιβάσουν
με τη σημερινή, δύσκολη, οικονομική κατάσταση οι φετινοί υποψήφιοι -συνολικά, περίπου
115.000- που από αύριο έως και την Πέμπτη 5 Ιουλίου θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό
τους δελτίο. «Οι γονείς μου είναι αγχωμένοι. Θα ήθελα να περάσω στη Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων ή Ικάρων» αναφέρει στην «Κ» ο υποψήφιος Κωνσταντίνος Σκούμας, εκφράζοντας
την αγωνία παιδιών, και γονιών. Ηδη από πέρυσι, στις αυξομειώσεις στις επιλογές των
υποψηφίων (που παρουσιάζει στο γράφημα η «Κ») αποτυπώνεται έντονα ο αντίκτυπος της
οικονομικής κρίσης στις σπουδές των παιδιών. «Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι
ένα ακόμη εξεταζόμενο μάθημα των πανελλαδικών. Ομως είναι σίγουρα το ευκολότερο,
καθώς ο υποψήφιος αποτυπώνει τις σχολές της αρεσκείας του». Αυτό αναφέρει στην «Κ» ο
έμπειρος εκπαιδευτικός-ερευνητής κ. Στράτος Στρατηγάκης. Και δεν έχει άδικο.
Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, φτάνει ο
υποψήφιος να είναι προσεκτικός ώστε με τον κατάλληλο συνδυασμό επιστημονικών πεδίων
να αξιοποιήσει στο έπακρο τους βαθμούς του -η ανακοίνωσή τους θα γίνει το τρίτο
δεκαήμερο του Ιουνίου- με στόχο να εισαχθεί στη σχολή της αρεσκείας του χωρίς να έχει
απώλεια μορίων, η οποία, με λάθος επιλογές, μπορεί να φθάσει έως και το 7%. Ειδικότερα,
ορισμένα από τα συχνότερα λάθη -με βάση την εμπειρία του παρελθόντος- που πρέπει να
αποφεύγουν οι υποψήφιοι κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, είναι τα ακόλουθα:
– Bασικό κριτήριο για την εισαγωγή είναι τα μόρια και όχι η σειρά προτίμησης που έχει κάθε
υποψήφιος για μία σχολή. Για παράδειγμα, ας πάρουμε τη Φιλολογία Αθήνας, που το 2011
είχε βάση στα 17.261 μόρια, και ας υποθέσουμε ότι φέτος η βάση μένει σταθερή. Εάν
κάποιος υποψήφιος έχει φέτος 17.300 μόρια και βάλει τη σχολή ως 15η επιλογή και κάποιος
άλλος με 17.200 μόρια την έχει 1η επιλογή, στη σχολή θα εισαχθεί ο υποψήφιος με τα 17.300
μόρια.
– Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να επηρεάζονται από τις περυσινές βάσεις εισαγωγής ούτε από
την πρόβλεψη για τη φετινή πορεία τους.
– O υποψήφιος πρέπει να δηλώσει όσες σχολές επιθυμεί. Δεν χάνει τίποτε. Aντίθετα, εάν δεν
τις δηλώσει μπορεί να χάσει την εισαγωγή του, αφού ουδείς γνωρίζει με ακρίβεια πού θα

http://sep4u.gr & Kalodimos D./ Οδηγίες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού (2012) | 1

Οδηγίες συμπλήρωσης του μηχανογραφικού (2012) | 2

κινηθούν οι φετινές βάσεις εισαγωγής. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος δεν δηλώνει πρώτη
τη Νομική Αθήνας (18.608 μόρια η βάση πέρυσι), διότι έχει συγκεντρώσει 18.400 μόρια και
πιστεύει ότι δεν έχει ελπίδες. Πρόκειται για σοβαρό λάθος.
– Από την άλλη βέβαια, πολλοί από το άγχος να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους δηλώνουν
όσες περισσότερες σχολές μπορούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ελέγξουν τη σειρά
προτίμησης. Χαρακτηριστικά, αν δηλώσουν όλες τις σχολές του 4ου επ. πεδίου θα βρεθούν
να έχουν επιλέξει πάνω από 100 σχολές. Σε μία τέτοια περίπτωση κινδυνεύουν να περάσουν
σε σχολή την οποία, επί της ουσίας, δεν επιθυμούν.
– Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει έως και δύο επιστημονικά πεδία. Για την επιλογή
σχολών από τα δύο προεπιλεγμένα πεδία δεν τίθενται περιορισμοί. O υποψήφιος μπορεί να
«μπλέξει» τις σχολές των δύο πεδίων. Για παράδειγμα, εάν έχει επιλέξει το 3ο και το 4ο
επιστημονικό πεδίο, έχει δικαίωμα να δηλώσει πρώτη μία σχολή από το 3ο πεδίο, δεύτερη
μία σχολή από το 4ο και τρίτη μία σχολή από το 3ο.
– Oι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης καλύτερο είναι να επιλέξουν το 1ο και το 5ο
πεδίο με την προϋπόθεση ότι έχουν εξετασθεί στο μάθημα Aρχές Oικονομικής Θεωρίας. Oι
της θετικής κατεύθυνσης μπορούν να επιλέξουν σχολές από το 2ο, 3ο και 4ο επιστημονικό
πεδίο. Oι της τεχνολογικής κατεύθυνσης, ως καλύτερες επιλογές έχουν τις σχολές του 2ου,
4ου και 5ου πεδίου. Aντίθετα, θα έχουν απώλεια μορίων εάν επιλέξουν το 3ο πεδίο.
– Εάν κάποιος έχει διαφορετικά μόρια σε δύο πεδία (π.χ. για το 1ο και το 2ο πεδίο) και θέλει
να δηλώσει σχολή που περιλαμβάνεται και στα δύο πεδία (π.χ. Παιδαγωγικό) αρκεί να τη
δηλώσει μία φορά σε ένα από τα δύο πεδία. Για την εισαγωγή θα μετρήσουν τα υψηλότερα
μόρια, με βάση τα μαθήματα κάθε πεδίου. Για παράδειγμα, εάν ο υποψήφιος έχει διαφορετικά
μόρια για το 1ο πεδίο (με μαθήματα βαρύτητας τα Αρχαία και την Ιστορία) και το 2ο πεδίο
(βαρύτητας τα Μαθηματικά και Φυσική) και θέλει να δηλώσει Παιδαγωγικό, που
περιλαμβάνεται και στα δύο πεδία, τότε θα διεκδικήσει μία θέση στο τμήμα αξιοποιώντας τα
υψηλότερα μόρια.
Τα μυστικά του ηλεκτρονικού συστήματος
Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι υποψήφιοι κατά την υποβολή του μηχανογραφικού,
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που γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, ώστε να μη βρεθούν προ εκπλήξεως, όπως συνέβη πέρυσι με
τους περίπου 1.030 υποψηφίους που είχαν μεν συμπληρώσει μηχανογραφικό αλλά δεν το
είχαν υποβάλει! Συγκεκριμένα, καθώς η υποβολή μηχανογραφικού θα γίνει ηλεκτρονικά, οι
υποψήφιοι, με τον προσωπικό κωδικό που έχουν πάρει από το λύκειό τους (δόθηκε παράταση
έως τις 22/6), μπορούν να μπουν στη διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr και να
επεξεργαστούν το μηχανογραφικό. Ουσιαστικά μπορούν να φτιάξουν πολλά πρόχειρα
μηχανογραφικά και να τα αποθηκεύσουν με διαφορετικό κωδικό. Βέβαια, πέρυσι
παρατηρήθηκε ότι υποψήφιοι συμπλήρωσαν πολλά πρόχειρα μηχανογραφικά, χωρίς όμως να
τα αποθηκεύσουν -δηλαδή, χωρίς να πάρουν τον σχετικό κωδικό- πριν βγουν από το
σύστημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τα πρόχειρα μηχανογραφικά. Από την άλλη,
παρότι οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν όσα πρόχειρα μηχανογραφικά επιθυμούν,
καλό είναι να συμπληρώνουν το πολύ τρία. Αλλιώς χάνονται στον λαβύρινθο των 500
σχολών και Τμημάτων. Οταν πάρουν τους βαθμούς τους, και έως τις 5 Ιουλίου πρέπει να
υποβάλουν το μηχανογραφικό οριστικά.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_17/06/2012_485838
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