..κοιτάζοντας στο μέλλον

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 2020
για μαθητές/τριες ΓΕΛ
2ο ΚΕΣΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μαρία Σαρακίνου
Εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στη ΣυΕΠ

Συντομεύσεις
• Ο.Π. = Ομάδα Προσανατολισμού
• Ε.Π. -= Επιστημονικό Πεδίο
• Τ.Ε.Φ.Α.Α =Τμήματα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού
• Α-Δ = Αίτηση - Δήλωση

Πότε και που υποβάλλεται
η Αίτηση - Δήλωση
• Από 30 Μαρτίου έως 9 Απριλίου
• Ο υποψήφιος/α βρίσκει το υπόδειγμα που ταιριάζει στην περίπτωση του
και το κατεβάζει από τη σελίδα www.minedu.gov.gr
• Το συμπληρώνει και το στέλνει με μέιλ
– Ο μαθητής/τρια στο σχολείο που φοιτά

• Τροποποίηση εντός της προθεσμίας υποβολής της Α-Δ
– Ο μαθητής συμπληρώνει νέο έντυπο και το στέλνει στο σχολείο με την ένδειξη
ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης

• Σε επόμενο στάδιο και μετά από νέες οδηγίες
– Ο μαθητής θα ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και θα υπογράψει και θα
παραλάβει ένα αντίγραφο της Α-Δ το οποίο θα το φυλάξει μέχρι το τέλος των
εξετάσεων.

Πότε και που υποβάλλεται
η Αίτηση - Δήλωση
Επιπλέον
Οι Υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
•
υποβάλλουν την Αίτηση- Δήλωση μέχρι 9 Απριλίου
•
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα ή
φωτογραφημένα)
Οι υποψήφιοι/ες για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του τμήματος
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
•
Υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση μέχρι 9 Απριλίου
και την Υπεύθυνη Δήλωση για τα τρία Μουσικά τμήματα.

Ο μαθητής/τρια δηλώνει υποχρεωτικά:
• Την Ο.Π. με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα
εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1)
συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο
• Δηλώνουν υποχρεωτικά την Ο.Π. που παρακολουθούν.
• Τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί
• Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις
πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
• Τη συμμετοχή στην εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων
1)Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία και 2)Μουσική Αντίληψη
και Γνώση

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα
ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία Γ.Π
2. Αρχαία Ελληνικά Ο.Π
3. Ιστορία Ο.Π
4. Κοινωνιολογία Ο.Π
1. Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία Γ.Π
2. Φυσική Ο.Π
3. Χημεία Ο.Π
4. Μαθηματικά Ο.Π
1. Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία Γ.Π
2. Φυσική Ο.Π
3. Χημεία Ο.Π
4. Βιολογία Ο.Π
1. Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία Γ.Π
2. Μαθηματικά
3. Πληροφορική
4. Οικονομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1ο Επιστημονικό Πεδίο

2ο Επιστημονικό Πεδίο

3ο Επιστημονικό Πεδίο

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Τμήματα

Ειδικά μαθήματα

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Πανεπιστημίου
Πειραιά & Μακεδονίας
ΔΙΕΘΝΩΝ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ Παντείου Πανεπιστημίου
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Παντείου
Πανεπιστημίου
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
του ΕΚΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΑΠΘ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του ΠΑ.Δ.Α.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδου
και Κρήτης
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
του Ιονίου Πανεπιστημίου
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ & ΑΠΘ

Ειδικά μαθήματα

Αντίστοιχη ξένη γλώσσα
Μία από τις ξένες
γλώσσες Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά

Δύο
από
τις
ξένες
γλώσσες
Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά
Αρμονία και Ελεγχος
Μουσικών Ακουστικών
Ικανοτήτων
Ελεύθερο και Γραμμικό
Σχέδιο

Συντελεστής
Χ2
Χ1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ, ΕΜΠ,
Πολυτεχνείου Κρήτης, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων,
Πατρών, Δημοκρίτειου Πανεπ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ του
ΠΑ.ΔΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΠΑ.ΔΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ του ΠΑ.ΔΑ και του
ΔΙ.ΠΑ.Ε
Στα ειδικά μαθήματα απαιτείται η βάση του 10,
Οταν είναι δύο τα μαθήματα η βάση του 10 απαιτείται για το κάθε μάθημα ξεχωριστά.
Στα δύο μαθήματα υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο μαθημάτων

Χ2
Χ2
Χ2

Υποψήφιος/α για τα τμήματα Μουσικών Επιστημών Ιονίου Πανεπιστημίου και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων &Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας,

• Αν ενδιαφέρεται μεταξύ άλλων και για αυτά τα τρία τμήματα
– Το δηλώνει και στην Αίτηση – Δήλωση (στα ειδικά μαθήματα)
– Και στην Υπεύθυνη Δήλωση που συνυποβάλλεται ως παράρτημα

• Εάν ενδιαφέρεται μόνο για αυτά τα μουσικά τμήματα και για
κανένα άλλο τμήμα
– Το δηλώνει στην Αίτηση – Δήλωση
– Δεν δηλώνει Ομάδα Προσανατολισμού, Ειδικά μαθήματα
– Συμπληρώνει την Υπεύθυνη Δήλωση που συνυποβάλλεται ως
παράρτημα

Ειδικά για τα τμήματα Μουσικών Επιστημών Ιονίου Πανεπιστημίου
και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων &Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

• Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο υποψήφιος/α δηλώνει:
– Αν θα είναι υποψήφιος μόνο για αυτά τα τμήματα που σημαίνει ότι
εξετάζεται μόνο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας &
Λογοτεχνίας, στη Μουσική Αντίληψη και Γνώση και Μουσική
Εκτέλεση και Ερμηνεία
– Αν θα είναι υποψήφιος για τα τμήματα αυτά που σημαίνει ότι θα
εξεταστεί στην Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, στα τρία
μαθήματα της Ο.Π που παρακολουθεί, στη Μουσική Αντίληψη και
Γνώση και στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Ειδικά για τα τμήματα Μουσικών Επιστημών Ιονίου Πανεπιστημίου
και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων &Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
• Για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (διάρκεια 2΄-6’)
– Επιλέγει το είδος της μουσικής
• Λόγια Δυτική Μουσική Παράδοση ή
• Τζαζ ή άλλη σύγχρονη μουσική έκφραση ή
• Βυζαντινή μουσική ή Παραδοσιακή, λαϊκή μουσική παράδοση

– Επιλέγει όργανο ή φωνή
• Εδώ συμπληρώνει τον κωδικό του οργάνου ή της φωνής από τον πίνακα των
οργάνων που επισυνάπτεται πχ το πιάνο έχει κωδικό 8, η ποντιακή λύρα
κωδικό 31, η φωνή κωδικό 38 κλπ
• Σε περίπτωση που δεν βρίσκει στον κατάλογο το όργανο έχει τη δυνατότητα να το
δηλώσει χειρόγραφα ακριβώς από κάτω.

• Για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση (διάρκεια 30’ και
ώρες αντίστοιχα)

– Τα θέματα είναι κοινά και δεν δηλώνει προτίμηση ο υποψήφιος/α
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Τμήματα με ειδικές προϋποθέσεις
•

Τα τμήματα αυτά είναι:
–
–
–
–
–

•

Στρατιωτικές Σχολές
Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας
Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Για τα τμήματα αυτά απαιτούνται, πέρα από τα τέσσερα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα, και επιπλέον προϋποθέσεις και διαδικασίες.
–
–
–
–

Σωματομετρικές προϋποθέσεις (ύψος, δείκτης μάζας σώματος)
Υγειονομικές προϋποθέσεις και εξετάσεις
Αθλητικές δοκιμασίες
Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

• Οι δοκιμασίες αυτές δεν βαθμολογούνται απλά κρίνουν έναν υποψήφιο ικανό να
εισαχθεί ή όχι
• Η δήλωση των παραπάνω τμημάτων στην ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ είναι ενδεικτική της
επιθυμίας των υποψηφίων.
• Πρέπει όμως οπωσδήποτε να κάνει αίτηση απευθείας στο Στρατό, Αστυνομία,
Πυροσβεστική ή Λιμενικό στις ημερομηνίες που θα ορισθούν από τις αντίστοιχες
προκηρύξεις όταν εκδοθούν.

Τμήματα με ειδικές προϋποθέσεις
Τα Τ.Ε.Φ.Α.Α αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση διότι
1. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί η συμμετοχή για τις εξετάσεις στα Τ.Ε.Φ.Α.Α
στην ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν από πρακτικές δοκιμασίες (αθλήματα)
και υγειονομικές εξετάσεις
3. Τα αθλήματα βαθμολογούνται
4. Επιλέγει ο υποψήφιος/α τρία από τα τέσσερα αθλήματα (δρόμος, άλμα σε
μήκος, σφαιροβολία, κολύμβηση)
5. Η βαθμολογία στα μαθήματα δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πάνω από τη
βάση του 10
6. Βγαίνει ο μέσος όρος των βαθμολογιών των τριών αθλημάτων και αυτός
πολλαπλασιάζεται επί 2
7. Αυτό προστίθεται στο μέσο όρο από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα

Μαθητής/τρια Γ΄ τάξης εσπερινών ΓΕΛ
• Για να μπορεί να συμμετέχει στις πανελλαδικές πρέπει να συντρέχουν οι
παρακάτω συνθήκες
• Πλήρης φοίτηση για τις τρεις τάξη του εσπερινού ΓΕΛ
• Εγγραφή μετεγγραφή στην τελευταία τάξη ως εργαζόμενοι από
βιοποριστική ανάγκη α) λόγω θανάτου του ενός τουλάχιστον γονέα ή β)
λόγω αναπηρίας των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλεια άνω του
67%
• Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού ΓΕΛ είτε μετά τη
συμπλήρωση του 25ου έτους είτε λόγω ένταξης σε πρόγραμμα
απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες.

• Δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για Στρατό,
Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό.
• Έχουν δικαίωμα να δηλώσουν Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
• Οι μαθητές/τριες Γ΄ τάξης τριετούς εσπερινού ΓΕΛ μπορούν να
συμμετέχουν με τους υποψήφιους των ημερησίων ΓΕΛ
• αρκεί να το δηλώσουν στην Αίτηση -Δήλωση

Μαθητές/τριες ξένων σχολείων
• Συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής
αρχής της χώρας ότι ο τίτλος αυτός δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στα
Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.
• Επιπλέον απαιτείται βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία ξένου σχολείου
που λειτουργεί στην Ελλάδα.
• Η κατάθεση το αντίγραφο του απολυτηρίου των ξένων σχολείων που
λειτουργούν στην Ελλάδα ή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας οφείλει
να γίνει το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των βαθμολογιών των
Πανελλαδικών εξετάσεων

Τρόπος υπολογισμού μορίων
• Μέσος όρος των τεσσάρων πανελλαδικά
εξεταζόμενων μαθημάτων
• Ο βαθμός κάθε μαθήματος θα εκφράζεται στην
εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου
• Για φέτος μόνο ο μέσος όρος
• Ο μέσος όρος πολλαπλασιάζεται επί 1000
• Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθεται ο βαθμός από
το ειδικό μάθημα αφού πολλαπλασιαστή με το
συντελεστή του και μετά επί 100

Τρόπος υπολογισμού μορίων
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Υποψήφιος 1ου Ε.Π που ενδιαφέρεται για τμήμα Πολιτικών
Επιστημών, για Τ.Ε.Φ.Α.Α και για τμήμα Διοίκηση Τουρισμού
ΜΑΘΗΜΑ
Νεοελ.Γλώσσα & Λογοτ.
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Κοινωνιολογία
Σύνολο
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΟΡΙΑ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α
Δρόμος
Άλμα σε μήκος
Σφαιροβολία
Σύνολο
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ
15,44
15,4
16,55
16,6
17,3
17,3
17,85
17,9
67,2
67,2/4 =16,8
16,8 Χ 1000= 16800
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
15
16
14
45
45/3=15
15Χ2=30 30Χ100=3000

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αγγλικά
17
ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 17Χ1 =17, 17Χ100=1700

ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

16800

ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α

16800 +3000= 19800

ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

16800 +1700= 18500

πηγές
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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