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Η εξέλιξη της πορείας των νέων

� Καθηµερινά στη ζωή µας παίρνουµε µικρές ή
µεγάλες αποφάσεις. Οι περισσότερες από αυτές
λαµβάνονται αυθόρµητα χωρίς πολύ σκέψη. 

� Ειδικά σε κάθε στάδιο µετάβασης στο
Εκπαιδευτικό Σύστηµα, καλούµαστε να πάρουµε
αποφάσεις για τα επόµενα βήµατά µας, να
κάνουµε επιλογές για το µέλλον.

� Για να παίρνουµε τις κατάλληλες αποφάσεις
ειδικά για τις σπουδές, χρειάζεται να έχουµε
γνώση του εαυτού µας - της προσωπικότητάς µας
και πληροφορίες για σχολές και επαγγέλµατα.
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Πως µαθαίνουµε τον «εαυτό» µας

�Με ατοµική διερεύνηση - αυτοπαρατήρηση

και αξιολόγηση διαφόρων προσωπικών

δεδοµένων,

�Συζητώντας µε τους γονείς µας,

�Με τη βοήθεια των «σηµαντικών άλλων»
συγγενείς, φίλοι, κοινωνικός περίγυρος …

�Με τη βοήθεια αξιόπιστων εργαλείων

αξιολόγησης, (Ερωτηµατολόγια-Τεστ)
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Λήψη ορθολογικής απόφασης επιλογής

σπουδών
Για να πάρουµε µια ορθολογική απόφαση όσον αφορά τις σπουδές µας

µέσα από την Επιλογή Σχολών στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο Υποψηφίου
πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τέσσερις παράγοντες :

� Αυτογνωσία: Τα στοιχεία που εκφράζουν την προσωπικότητά µας
(Αξίες, Ικανότητες, ∆εξιότητες, Ενδιαφέροντα, Επιθυµίες-Προτιµήσεις
κ.α.),

� Πληροφόρηση: Να γνωρίζουµε καλά το αντικείµενο των σπουδών
όλων των σχολών που παρέχονται από την Πολιτεία στα Ελληνικά
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), καθώς & τα µαθήµατα που
διδάσκονται & τον απαιτούµενο χρόνο σπουδών!

� Προοπτικές: Ποια είναι η δυνατότητα απορρόφησης των
Πτυχιούχων µιας συγκεκριµένης σχολής ή τµήµατος στην αγορά
εργασίας, (Τι ειδικότητες έχει ανάγκη & ζητά η αγορά εργασίας),

� Προϋποθέσεις: Ποια βαθµολογική επίδοση πρέπει να πετύχουµε για
να εισαχθούµε στη συγκεκριµένη σχολή ; (Βαθµολογική Βάση-Μόρια
Εισαγωγής) & τι άλλο κριτήριο λαµβάνεται υπόψη, (Προκαταρκτικές
εξετάσεις, Σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά, ύψος, βάρος για
Στρατιωτικές Αστυνοµικές Σχολές ή ΤΕΦΑΑ).

� Αυτό φαίνεται καλύτερα στον πίνακα που ακολουθεί :
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Λήψη ορθολογικής απόφασης επιλογής

σπουδών
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Λήψη ορθολογικής απόφασης επιλογής
σπουδών

� Αν παρόλα αυτά προβληµατιζόµαστε ακόµη µεταξύ
τριών ή περισσότερων εναλλακτικών επιλογών, τότε
παίρνουµε χαρτί και µολύβι και σηµειώνουµε τα
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε
επιλογής : 

• Προσδιορίζουµε την απόφαση που πρέπει να πάρουµε,
• Μελετούµε τις εναλλακτικές επιλογές που έχουµε και

συλλέγουµε πληροφορίες για την κάθε µια,
• Αξιολογούµε τις επιλογές µας σύµφωνα µε τις

πληροφορίες που έχουµε συγκεντρώσει
(Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα),

• Επιλέγουµε µια από τις εναλλακτικές επιλογές,
• Σχεδιάζουµε πρόγραµµα δράσης για να υλοποιήσουµε

την απόφασή µας.

Erasmus+ 2015-1-EL01-KA104-013397



7

ΠΑΙΡΝΩ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 

 
Ετοιµάζεσθε να επιλέξετε Σχολές στο πλαίσιο συµπλήρωσης του Μηχανογραφικού ∆ελτίου Υποψηφίου του ΥΠΕΘ. Στόχος σας είναι, µέσα 
από την κατάλληλη επιλογή σχολής να σπουδάσετε ένα επιστηµονικό αντικείµενο που αφενός θα σας ικανοποιεί πνευµατικά και ψυχικά και 
αφετέρου θα σας δίνει καλύτερες προοπτικές εισόδου στην αγορά εργασίας. Έχετε να επιλέξετε ανάµεσα σε τρεις ή περισσότερες σχολές 
που προσφέρονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας µας. Στην πραγµατικότητα είναι πολύ περισσότερες. (Το 2016 
υπάρχουν στο Μηχανογραφικό 594 επιλογές). Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή παίζει ο βαθµός πρόσβασης και το σύνολο των µορίων που 
συγκέντρωσε ο υποψήφιος. Με τα µόρια που συγκεντρώσατε µελετάτε τρεις επιλογές: 
Α. Πρόκειται για το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου, που σας ενδιαφέρει σαν αντικείµενο σπουδών και επαγγέλµατος 
αλλά βρίσκεται αρκετά µακριά από τον τόπο κατοικίας σας & έχετε πληροφορίες ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα µετεγγραφής χωρίς να 
είναι σίγουρη. 
Β. Πρόκειται για το Τµήµα Γεωπονίας Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ., όπου όµως δεν είναι στα πρώτα ενδιαφέροντά σας. 
Γ. Πρόκειται για το Τµήµα Πληροφορικής Ιονίου στην Κέρκυρα από όπου κατάγεσθε και υπάρχει δυνατότητα διαµονής-φιλοξενίας.  
Προσπαθήστε να πάρετε µια απόφαση εφαρµόζοντας τον παρακάτω πίνακα. 
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 
 
Παιδαγωγικό Τµήµα 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
Ρόδου 

Με ενδιαφέρει πολύ το 
επάγγελµα του 
∆ασκάλου, 
Πιστεύω ότι είναι εύκολος 
ο διορισµός 

Είναι µακριά από την 
πόλη µου 

ΝΑΙ ∆ιερεύνηση για 
µετεγγραφή στην πόλη 
µου, 
Έρευνα για ύπαρξη 
φοιτητικής εστίας 

 
Τµήµα Γεωπονίας 
Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ 

Η Σχολή είναι στη 
Θεσσαλονίκη και µάλιστα 
στο Αριστοτέλειο που 
πιστεύω ότι είναι καλό 
Πανεπιστήµιο 

δεν είναι στα πρώτα 
ενδιαφέροντά µου 

∆εν γνωρίζω τι 
προοπτικές έχει στην 
Αγορά εργασίας 

∆ιερεύνηση των 
προοπτικών στην Αγορά 
εργασίας και αν 
υπάρχουν Μεταπτυχιακές 
σπουδές µε ενδιαφέρον 

 
Τµήµα Πληροφορικής 
Ιονίου στην Κέρκυρα 

Με ενδιαφέρει σχετικά 
σαν αντικείµενο σπουδών 
Είναι ο τόπος καταγωγής 
µου και υπάρχει 
δυνατότητα διαµονής … 

Είναι µακριά από την 
πόλη µου 
∆εν ξέρω αν θα τα 
καταφέρω  

ΝΑΙ µε ;; ∆ιερεύνηση του 
προγράµµατος σπουδών-
µαθήµατα και αν 
υπάρχουν Μεταπτυχιακές 
σπουδές µε ενδιαφέρον 

 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Θα επιλέξω 1ο το Τµήµα … ,                     2ο το Τµήµα …,                                    3ο Τµήµα το …                                                           
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Υπουργείο Παιδείας

ΕΟΠΠΕΠ ∆ιαδραστική Πύλη Εφήβων

� Ελεύθερη διάθεση αξιόπιστων εργαλείων
αξιολόγησης, (ερωτηµατολόγια-Τεστ)
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