ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Με την εργασία αυτή επιδιώξαµε να κατασκευάσουµε ένα εργαλείο, το οποίο
µπορεί να χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός ΣΕΠ στην ενηµέρωση των
υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Κρίνουµε απαραίτητες τις εξής διευκρινήσεις:


Για την περιγραφή του Αντικειµένου Σπουδών αντλήσαµε πληροφορίες από

τις παρακάτω πηγές:
α. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: http://195.251.20.34/studies.asp
β. Χρ. Κάτσικας: Οδηγός Σπουδών και Επαγγέλµατος 2006, Σαββάλας, Αθήνα
2005
γ. Ιστοσελίδες των Σχολών – Τµηµάτων
δ. Οδηγοί Σπουδών των Σχολών και Τµηµάτων
ε. Λογισµικό ΜΕΝΤΩΡ
στ. Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµών Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008.


Το όνοµα της πόλης – έδρας κάθε τµήµατος σηµειώνεται µόνο όταν δεν

περιέχεται στον τίτλο του Ιδρύµατος (Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ).


Τα ειδικά µαθήµατα ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ,

1 ή 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ και ΑΡΜΟΝΙΑ – DICTÉE σηµειώνονται στα τµήµατα
όπου απαιτούνται, µε τις συντοµογραφίες: EN, FR, DE, IT, ES, 1ΞΓ, 2ΞΓ,
ΜΟΥΣ αντίστοιχα.


Τµήµατα που έχουν τον αριθµό άλλου Επιστηµονικού Πεδίου µπροστά από

τον τίτλο τους (1ο, 5ο) δηλώνονται και µέσω του άλλου Πεδίου.


(ΜΟΥΣ) σηµαίνει ότι δεν εξετάζεται ειδικό µάθηµα, αλλά απαιτούνται ειδικές

µουσικές γνώσεις.


Π.∆. (Πρακτικές ∆οκιµασίες) σηµαίνει ότι απαιτούνται α. υγειονοµική

εξέταση και β. πρακτική δοκιµασία σε αγωνίσµατα (ΤΕΦΑΑ).



Π.Ε. (Προκαταρτικές Εξετάσεις) σηµαίνει ότι απαιτούνται α. υγειονοµικές, β.

αθλητικές και γ. ψυχοτεχνικές εξετάσεις (Στρατιωτικές, Αστυνοµικές Σχολές). Για
την ΑΕΝ αναγράφεται ΥΓ, που σηµαίνει ότι απαιτείται µόνο Υγειονοµική
εξέταση.


∆ΜΣ: ∆είκτης Μάζας Σώµατος: το πηλίκο του σωµατικού βάρους του

υποψηφίου σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους του σε µέτρα. Για τους
άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «20-25», για τις γυναίκες εντός
των ορίων «18-22» και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους στις
Στρατιωτικές Σχολές.


Στις Στρατιωτικές – Αστυνοµικές Σπουδές, Β σηµαίνει ότι απαιτούνται

βελτιωµένα όρια αθλητικών επιδόσεων και Μ µειωµένα. Επίσης, µε πλάγιους
χαρακτήρες αναγράφεται η βάση των Ειδικών Κατηγοριών.


Στα τµήµατα που έχουν Ειδικό Μάθηµα αναγράφεται ο Γενικός Βαθµός

Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) και τα Μόρια.


Η διάρκεια σπουδών αναγράφεται µόνον όταν είναι διαφορετική από τα 8

εξάµηνα.


Στις ∆ιεξόδους παραλείπουµε τα εξής: στον ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα,

στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, στην Έρευνα, εφόσον ισχύουν για όλες
τις Τριτοβάθµιες Σπουδές.


Παραλείπουµε συντοµογραφίες: κλπ., π.χ., κ.ά….



Το «Αντικείµενο Σπουδών» περιλαµβάνει, για όποια τµήµατα βρήκαµε

επαρκείς πληροφορίες: α. Σύντοµη περιγραφή των Σπουδών. Αναφέρουµε
«Ενδεικτικές Κατευθύνσεις ή Τοµείς» όταν τα τµήµατα είναι περισσότερα του
ενός, β. Τίτλο του Επαγγελµατία, εφόσον δεν είναι αυτονόητος, καθώς και
Αντικείµενο Απασχόλησης και γ. Επαγγελµατικές ∆ιεξόδους.


Κύρια επιδίωξή µας ήταν να αποφευχθούν επαναλήψεις και θολές έννοιες,

που συναντήσαµε στην περιγραφή των Σχολών και Τµηµάτων, ώστε η

περιγραφή του αντικειµένου να είναι όσο το δυνατόν λιτή, σαφής και
περιεκτική, πράγµα απαραίτητο για µια συνοπτική προφορική παρουσίαση.
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