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Εισαγωγή

Τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων στην Ελλάδα λαμβάνουν πάντα ιδιαί-
τερη σημασία, αν και δεν είναι απαραίτητο. Φτάνοντας στο 2020, θα έπρεπε να έχει
γίνει σαφές ότι η εισαγωγή σε μία σχολή δεν εξασφαλίζει τίποτα, ενώ και η μη εισα-
γωγή δεν αποκλείει κάτι. Αυτό που είναι αναγκαίο να έχουν αποκτήσει οι απόφοιτοι
του σχολείου μας είναι εσωτερική ισορροπία, προσωπικότητα πολύπλευρα αναπτυγ-
μένη και αγάπη για δουλειά. Μία επιλογή σχολής, βασισμένη σε ένα τέτοιο υπόβα-
θρο μπορεί να οδηγήσει καθέναν απόφοιτο εκεί που επιθυμεί. Αυτό που πρέπει να
διακρίνει σε αυτή τη φάση είναι το τι επιθυμεί και το πόσο θέλει να δουλέψει για να
το ολοκληρώσει μετά την εισαγωγή του στην κατάλληλη σχολή. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάζονται μερικοί άξονες των επιλογών των αποφοίτων της Σχολής το 2020.

Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων

Σχολές ανά περιοχή

Οι επιλογές των δικών μας μαθητών λοιπόν,  αποφοίτων 2020, έχοντας υπόψη τις
υψηλές βαθμολογίες  που επέτυχαν – για τις οποίες είχαμε σχολιάσει τον Ιούλιο-,
τους οδήγησαν να επιλέξουν και να επιτύχουν σε σχολές καταρχάς στον τόπο κατοι-
κίας τους, εντός Αττικής, σε υψηλό ποσοστό 72,8%, όπως αναλυτικά φαίνεται στο
παρακάτω διάγραμμα: 



Σχολές ανά Πανεπιστημιακό Ίδρυμα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνίο (ΕΜΠ) κέρδισαν τις επιλογές των μαθητών μας στο μεγαλύτερο
ποσοστό τους ( 28% + 19% = 47%). Επίσης,  δοθέντος ότι  η ολιγάριθμη σχετικά
ομάδα μαθητών μας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, πέτυχε μεν σε σχολές
σε  Πανεπιστήμιο  Πειραιά  (ΠΑ.ΠΕΙ.)  και  σε  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών
(ΟΠΑ), όπου αν και είχαμε εισαγωγή ακόμα και στην πιο υψηλόβαθμη σχολή του πε-
δίου,  αυτή του Τμήματος  Διοικητικής  Επιστήμης και  Τεχνολογίας  (ΔΕΤ),  αυτή η
ομάδα αποτελούμενη από 5 μαθητές, οδηγεί στο να μην καταγράφονται ως υψηλά τα
ποσοστά στα ανωτέρω πανεπιστήμια, αν και τελικά 4/5 μαθητές πέρασαν σε σχολές
αυτών. Επίσης, το πανεπιστήμιο Πατρών επιλέχθηκε από τους αποφοίτους σε σημα-
ντικό ποσοστό (11%). Συνοπτικά, η εικόνα καταγράφεται στο επόμενο διάγραμμα.

Σχολές ανά επαγγελματική/επιστημονική ομάδα

Ως προς τις επιλογές επιστημονικού/επαγγελματικού αντικειμένου, οι μαθητές επέτυ-
χαν στο μεγαλύτερο ποσοστό (35%) σε σχολές Μηχανικών, ενώ ακολουθούν στις
επιλογές οι σχολές κλασσικών επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολο-
γίας, Φιλολογίας, Ιστορίας/Αρχαιολογίας και Πληροφορικής) με επίσης υψηλό ποσο-
στό 24%. Πολύ κοντά οι Σχολές Σπουδών Υγείας με ποσοστό 20%. Επισημαίνεται
ότι η κατανομή των μαθητών του σχολείου στα επιστημονικά πεδία τη χρονιά που
πέρασε ήταν 46,9% θετικών σπουδών, 34,6% Σπουδών Υγείας, 12,3% Ανθρωπιστι-
κών σπουδών και 6,2% Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής σε σύνολο 81 υπο-
ψηφίων. Η πλήρης εικόνα των σχολών εισαγωγής των αποφοίτων 2020, φαίνεται στο
επόμενο διάγραμμα.



Συνοψίζοντας...

Η επιλογή της σχολής εισαγωγής για έναν απόφοιτο Λυκείου δεν αποτελεί,  παρά
μόνο την αρχή της σταδιοδρομίας του. Το σημαντικό του έργο είναι να έχει κατανοή-
σει καταρχάς από τι ελκύεται επαγγελματικά και επιστημονικά, και πόση προσήλωση
απαιτείται, συνδυασμένη με δουλειά για να κατακτήσει τα όνειρά του. Οι απόφοιτοί
μας  επέλεξαν  τις σχολές τους και αυτή είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επιτυχία
τους. Δηλαδή, κατάφεραν να δημιουργήσουν επιλογές για αυτούς, αφενός με σκληρή
και συστηματική προσπάθεια πολλών ετών, αφετέρου αναπτύσσοντας καθολικά την
προσωπικότητά τους, συμμετέχοντας σε Ομίλους και Δράσεις του σχολείου. Έτσι,
πέραν του προφανούς να επιλέξουν ως πόλη σπουδών την πόλη τους – όπου αυτό εί-
ναι δυνατόν – στη συνέχεια οδηγήθηκαν καταρχάς από τη συγκροτημένη άποψη για
την  επιστημονική  τους  εξέλιξη  και  λιγότερο  από  την  προβολή  κάποιων  σχολών.
Διότι, μπορούν να γνωρίζουν ότι την καλύτερη σχολή για τον εαυτό του, ο καθένας
τη  φτιάχνει  μόνος  του,  σπουδάζοντας  και  δίνοντας  την  αγάπη του  για  αυτό  που
επέλεξε. Συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία και υψηλή ενσυναίσθηση! Είμαστε πε-
ρήφανοι που σας είχαμε μαθητές σας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου σας εύχονται καλές σπουδές!
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