Πανελλαδικές 2017 – Πρότυπο ΓΕΛ
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Σ.Χασάπη - Μαθηματικού
Στη συνέχεια παρουσιάζω μία ταξινόμηση των αποτελεσμάτων των μαθητών μας, του Προτύπου ΓΕΛ
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, μετά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχ.έτους 2016-2017. Όπου υπάρχουν
σχόλια βασίζονται σε προσωπική εκτίμηση και αφορά μόνο στους μαθητές που έδωσαν γραπτές εξετάσεις
μόνο (όχι 10% και παρελθόντων ετών).
Είναι σαφές ότι τα πολύ καλά αποτελέσματα οφείλονται στην σκληρή προσπάθεια των μαθητών και μαθητριών μας.
Γνωρίζοντας τις δυνατότητες και τις επιλογές των υποψηφίων μας, εκτιμώ ότι και η συμβολή των συναδέλ φων καθηγητών στο τελικό αποτέλεσμα υπήρξε επίσης σημαντική. Επιπλέον, η πλειοψηφία των τελειόφοιτών μας δεν πέτυχε μόνο εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά κατάφεραν να εισαχθούν και στην
σχολή της πρώτης επιλογής τους.
Πριν παραθέσω αριθμούς αποτυπώνω κάποια γενικότερα σχόλια, όπως αυτά προέκυψαν, τόσο από τις επιλογές των μαθητών, όσο και από συζητήσεις μαζί τους:
1. Υπάρχει μία γενικότερη τάση, πέραν των «κλασικών» επιλογών σχολών(Πολυτεχνεία, Ιατρικές, Νομικές) να προτιμούν μαθητές με υψηλούς βαθμούς, σχολές βασικών επιστημών (Βιολογία, Χημεία,
Φυσική) και Μαθηματικών. Για παράδειγμα ένας από τους μαθητές μας με υψηλά μόρια και
100/100 στα Μαθηματικά επέλεξε το Μαθηματικό Αθήνας του ΕΚΠΑ. Ενώ και άλλοι μαθητές
επέλεξαν τμήματα Βιολογίας – Βιοτεχνολογίας συνειδητά, αν και στο πεδίο των Ιατρικών είχαν και
πιο υψηλόβαθμες επιλογές ως δυνατότητα (Φαρμακευτικές, Οδοντιατρικές/Ιατρικές). Ο πρώτος
σε μόρια επέλεξε το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, όπου εισήχθηκε 3ος πανελλαδικά.
2. Η πόλη υπήρξε επίσης σημαντικός παράγοντας στην επιλογή των μαθητών. Αφενός κάποιοι περιόρισαν τις επιλογές τους αυστηρά και μόνο στην Αττική, αν και μπορούσαν να πετύχουν σε υψηλότερου βαθμού σχολές εκτός Αττικής, ενώ άλλοι επέλεξαν συνειδητά την Πάτρα ή τη Θεσσαλονίκη.

Τα στατιστικά στοιχεία
Η ομαδοποίηση που ακολουθεί έγινε αποκλειστικά με κριτήριο το σχηματισμό ομάδων μαθητών πλήθους
μεγαλυτέρου των 3 ατόμων που σχηματίστηκαν από τα αποτελέσματα των επιλογών.

Πόλεις Σχολών τελειοφοίτων
Ποσοστά % σχολών τελειοφοίτων Ευαγγελικής ανά γεωγραφική περιοχή
7
5
6

17

Αττική
Πάτρα
Θεσ/κη ΑΠΘ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Άλλη

65

Θετικού Προσανατολισμού
Οι μαθητές θετικού προσανατολισμού χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες αυτούς που είχαν ως κύρια επιλογή τις σχολές του 2ου Πεδίου: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών (Πολυτεχνείου, ΦυσικοΜαθηματικές κλπ – παλιά 1η Δέσμη περίπου) και εκείνους με κύρια επιλογή τις σχολές του 3ου Πεδίου : Σπουδών
Υγείας και ζωής (Ιατρικές, Φαρμακευτικές, Χημείας, Βιολογίας κλπ – παλιά 2η Δέσμη περίπου). Κάποιοι
μαθητές είχαν την επιλογή να δώσουν ένα ακόμα μάθημα και να «ξεκλειδώσουν» και τα δύο πεδία ή ακόμα
και το 4ο Πεδίο: Παιδαγωγικών Σπουδών (Δασκάλων, παιδαγωγικών κλπ, το οποίο από φέτος 2018 καταργείται). Οι μαθητές 2ου πεδίου ήταν 47 σε πλήθος και οι κύριες κατηγορίες σχολών ήταν οι εξής:

Ποσοστα % Ομαδοποιημένων Σχολών επιλογής 2ου Επιστημονικού πεδίου
4

4,8

4
8,5

46,8

ΕΜΠ
Πολυτεχνεία εκτός ΕΜΠ
ΕΚΠΑ
Αξιωματικών Αστυνομίας- ΣΣΕ
ΟΠΑ-ΠΑΠΕΙ
Άλλο

31,9

Από τους 22 του ΕΜΠ, 7 μαθητές θα είναι στη σχολή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 4 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ενώ ο 1ος σε μόρια του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, απ’ όλα τα πεδία θα είναι στο τμήμα ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ -

ΚΩΝ του ΕΜΠ. Συνολικά, οι μαθητές σε τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα είναι 12, σε τμήματα
Αρχιτεκτόνων θα είναι 5, σε Μηχανολόγων 6 και Ναυπηγών Μηχανολόγων 4.
Οι μαθητές του 3ου πεδίου: Επιστημών Υγείας και ζωής ήταν 23. Από αυτούς 7 θα βρίσκονται σε σχολές
βιολογίας, 5 σε Ιατρικές Σχολές, 4 σε Χημείας, ενώ οι υπόλοιποι σε σχολές Πληροφορικής Βιοϊατρικής,
Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής.

Ποσοστά % ομαδοποιημένων σχολών επιλογής 3ου Επιστημονικού Πεδίου

30,4

30,4
Βιολογίας
Ιατρικές
Χημείας
Άλλες

21,7

17,4

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Η Ομάδα των Μαθητών Ανθρωπιστικών Σπουδών (περίπου παλιά 3η Δέσμη) αποτελούνταν από 6 άτομα.
Τέσσερεις μαθητές θα βρεθούν σε νομικές σχολές (3 από αυτούς στο ΕΚΠΑ), μία μαθήτρια στο τμήμα
Φιλολογίας Αθήνας (ΕΚΠΑ) και μία στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοπονήσσου.

Ποσοστα % ομαδοποιημένων σχολών επιλογής 1ου Επιστημονικού πεδίου

33
Νομικές
Άλλες

66

Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής
Η ομάδα μαθητών Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής (περίπου 4η Δέσμη) αποτελούνταν
από 7 μαθητές. Πέντε μαθητές θα είναι φοιτητές του ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ), ένας στο ΕΚΠΑ και ένας
στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ποσοστά % ομαδοποιημένων σχολών επιλογής 5ου Επιστημονικού πεδίου
14,3
28,6

28,6

28,6

Διοικητικής επιστήμης και
Τεχνολογίας ΟΠΑ
Οικονομικής-Χρηματοοικονομικής
Πληροφορικής
Διοίκησης επιχειρήσεων

