Η φιλοσοφία μας

Από το 2012, επιβραβεύουμε μαθητές που επιθυμούν να ενταχθούν στην οικογένεια του σχολείου μας,
προέρχονται από το Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο – International Baccalaureate άλλων σχολείων και
επιδεικνύουν συστηματικά:
 Υψηλή Ακαδημαϊκή Επίδοση
 Αθλητικές ή Πολιτιστικές ή Μαθητικές Διακρίσεις

Πόσες υποτροφίες δίδονται;

Για το σχολικό έτος 2022-2023 θα χορηγηθούν:
 10 Υποτροφίες σε νέους μαθητές με Yψηλή Ακαδημαϊκή Επίδοση
 10 Υποτροφίες σε νέους μαθητές με Αθλητικές ή Πολιτιστικές ή Μαθητικές Διακρίσεις
 3 Υποτροφίες σε νέους μαθητές, παιδιά Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Υποτροφία Υψηλής
Ακαδημαϊκής Επίδοσης και την Υποτροφία Αθλητικών ή
Πολιτιστικών ή Μαθητικών Διακρίσεων;

Στην κατηγορία «Υποτροφίες Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης», βασικό κριτήριο είναι ο βαθμός της
γραπτής εξέτασης και οι γενικότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψηφίου.
Στην κατηγορία «Υποτροφίες Αθλητικών ή Πολιτιστικών ή Μαθητικών Διακρίσεων», μεγαλύτερη
βαρύτητα έχουν οι αποδεδειγμένες αθλητικές ή πολιτιστικές ή μαθητικές διακρίσεις, εφόσον ο υποψήφιος
προκριθεί στην επόμενη φάση του διαγωνισμού βάσει της επίδοσής του στις γραπτές εξετάσεις.

Μπορώ να διεκδικήσω 2 υποτροφίες σε
διαφορετικές κατηγορίες;

Μπορείτε να συμμετέχετε μόνο σε μία κατηγορία υποτροφιών εφόσον πληροίτε τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις.
Η κατηγορία υποτροφίας για την οποία συμμετέχετε στις γραπτές εξετάσεις είναι αυτή την οποία θα έχετε
δηλώσει και στην αίτηση «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξωτερικές Υποτροφίες των Εκπαιδευτηρίων Δούκα
για το Σχολικό Έτος 2022-2023».

Πώς δηλώνω συμμετοχή και
ποια είναι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων;

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας μας
www.doukas.gr/scholarships, έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022. Οποιαδήποτε δήλωση υποβάλλεται
μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δεν θα γίνεται δεκτή.
Εάν κάποιος υποψήφιος έχει βεβαιωμένη μαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να αποστείλει με email στο Τμήμα
Υποτροφιών (scholarships@doukas.gr) το αντίστοιχο δικαιολογητικό πριν την ημέρα των εξετάσεων.

Πώς καταθέτω τα εξέταστρα και
ποια είναι η προθεσμία κατάθεσής τους;
Το συνολικό ποσό των Εξετάστρων ύψους 35€ κατατίθεται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.
Alpha Bank
Λογαριασμός: 359-00-2320-001383
IBAN: GR45 0140 3590 3590 0232 0001 383
Δικαιούχος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο πεδίο "Αιτιολογία" θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε στα ελληνικά τη Λέξη «ΥΠ», το
Ονοματεπώνυμο του παιδιού που θα συμμετέχει στις εξετάσεις και την τρέχουσα Βαθμίδα/Τάξη φοίτησής
του στην οποία θα εξεταστεί (π.χ. «ΥΠ Γιώργος Παπαδόπουλος ΔΣΤ»).
Η κατάθεση του συνολικού ποσού των εξετάστρων πρέπει να ολοκληρωθεί μαζί με την Δήλωση
Συμμετοχής το αργότερο έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Μπορώ να υποβάλω δήλωση συμμετοχής
ή/και να καταβάλω τα εξέταστρα
την ημέρα των εξετάσεων;

Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμετοχής μόνο ηλεκτρονικά
και να καταθέσετε τα Εξέταστρα έγκαιρα (έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022).
• Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη κατάθεση
εξετάστρων.
• Αντίστοιχα, καταθέσεις εξετάστρων γίνονται δεκτές μόνο όταν συνοδεύονται από την αντίστοιχη
δήλωση συμμετοχής.

Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή
στο Πρόγραμμα Εξωτερικών Υποτροφιών;

Όλοι οι μαθητές από ΣT’ Δημοτικού μέχρι και Β’ Λυκείου και ΙΒ που προέρχονται από άλλα σχολεία και δεν
είναι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών
ανά τάξη ή βαθμίδα;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών ανά τάξη ή βαθμίδα.
Όλοι οι νέοι μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την ορισμένη ημερομηνία διεκδικούν τις
υποτροφίες κάθε κατηγορίας.
Αναλόγως των αποτελεσμάτων, ενδέχεται όλες οι υποτροφίες της κάθε κατηγορίας να δοθούν σε μία
τάξη ή μία βαθμίδα.

Πότε και πού θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29 Μαΐου 2022 στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, οδός
Μεσογείων 151, Μαρούσι.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων για την
εγγραφή τους.

Ποια είναι η θεματολογία και η διάρκεια των εξετάσεων;

Οι μαθητές θα εξεταστούν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) και στην ανάπτυξη
κειμένου (με συγκεκριμένο αριθμό λέξεων). Οι ερωτήσεις και η ανάπτυξη κειμένου αναφέρονται στη
διδαχθείσα ύλη της τρέχουσας σχολικής περιόδου όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Η διάρκεια
της γραπτής εξέτασης είναι 120 λεπτά.
Η Επιτροπή κάθε βαθμίδας είναι αρμόδια για την επιλογή των ερωτήσεων που θα κληθούν να
απαντήσουν οι υποψήφιοι και τη βαθμολογία των γραπτών.
Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά
τους τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 καθώς και για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Δεν θα μπορέσω να έρθω
την Κυριακή 29 Μαΐου για τις εξετάσεις.
Μπορεί να κανονιστεί μια άλλη ημερομηνία;

Οι εξετάσεις θα γίνουν μόνο μία φορά, τη συγκεκριμένη ημέρα που έχει οριστεί και ανακοινωθεί.

Υπέβαλα δήλωση συμμετοχής και κατέθεσα τα εξέταστρα,
όμως τελικά δεν θα προσέλθω.
Γίνεται να επιστραφούν τα εξέταστρα;

Η επιστροφή των εξέταστρων είναι εφικτή, εάν αποστείλετε σχετικό αίτημα εγγράφως με email στο Τμήμα
Υποτροφιών (scholarships@doukas.gr) εντός της προθεσμίας εγγραφής (Παρασκευή 20 Μαΐου 2022).
Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα θα επιστραφούν στον λογαριασμό από τον οποίο έγινε η κατάθεση.

Τι πρέπει να έχω μαζί μου την ημέρα των εξετάσεων;

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους μόνο 1-2 στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και την
αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί τα στοιχεία τους (π.χ.
Διαβατήριο ή Βεβαίωση Ταυτοπροσωπίας).
Βιβλία, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές
συσκευές δεν επιτρέπονται μέσα στις αίθουσες εξέτασης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Από ποιον γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων;

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Υποτροφιών Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Ε.Υ.Ε.Δ.).

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και της
τελικής χορήγησης υποτροφιών;
Η Επιτροπή Υποτροφιών Εκπαιδευτηρίων Δούκα συνυπολογίζει:
1. Εκπαιδευτικά κριτήρια
• Βαθμολογία στη γραπτή εξέταση
• Βαθμολογία επίδοσης (έλεγχος / απολυτήριο) από το σχολείο φοίτησης
• Δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή άλλες δράσεις
• Διπλώματα ξένων γλωσσών και πληροφορικής
2. Προσωπική συνέντευξη
3. Ήθος – διαγωγή
4. Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
5. Ειδικές δεξιότητες και διακρίσεις (για όσους διεκδικούν υποτροφία «Αθλητικής ή Πολιτιστικής ή
Μαθητικής Διάκρισης»)
Ειδικότερα, στην κατηγορία «Αθλητικής ή Πολιτιστικής ή Μαθητικής Διάκρισης» συνυπολογίζονται με
μεγαλύτερη βαρύτητα οι δεξιότητες και οι διακρίσεις του υποψηφίου.

Έγραψα πολύ καλά στις εξετάσεις!
Είναι σίγουρο ότι θα λάβω υποτροφία;
Όχι απαραίτητα, όμως, έχετε κάνει ένα σημαντικό βήμα για να λάβετε την υποτροφία. Αν ένας
υποψήφιος πετύχει υψηλό σκορ στο τεστ αξιολόγησης, τότε θα κληθεί για προσωπική συνέντευξη από
την Επιτροπή Υποτροφιών.
Στη συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα σχετικά με την εκπαιδευτική κατάρτισή του και την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων / κηδεμόνων του.
Η Επιτροπή Υποτροφιών αποφασίζει για τη χορήγηση της υποτροφίας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
κριτήρια (το αποτέλεσμα στις γραπτές εξετάσεις, την προσωπική συνέντευξη, τα δικαιολογητικά κλπ.).
ΠΡΟΣΟΧΗ!
 Σε περίπτωση μη αποδοχής της υποτροφίας από τους δικαιούχους, η υποτροφία δεν μεταβιβάζεται
στους επόμενους σε βαθμολογία μαθητές.
 Οι βαθμολογίες των εξετάσεων δεν ανακοινώνονται.

Τι διάρκεια έχει μια υποτροφία;

Οι εξωτερικές υποτροφίες διαρκούν μέχρι και την αποφοίτηση του μαθητή από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα,
αρκεί οι μαθητές - αποδέκτες των υποτροφιών - να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• να πετυχαίνουν βαθμολογία που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας κάθε σχολική χρονιά,
• να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς διασχολικούς, ακαδημαϊκούς, αθλητικούς κλπ. ανάλογα με τις
κλίσεις ή τα ενδιαφέροντά τους,
• να διατηρούν άψογη συμπεριφορά και να μην αναφέρονται πειθαρχικά παραπτώματα σε βάρος
τους,
• να πληρούνται τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια με τα οποία χορηγήθηκε η υποτροφία στον
υπότροφο αρχικά.
Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν υποτροφία μόνο τη χρονιά για την οποία αιτήθηκαν.
Οι υποτροφίες δεν μεταφέρονται σε άλλη σχολική χρονιά, ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο.

Φοίτησα στα Εκπαιδευτήρια Δούκα κάποια χρόνια
ως μαθητής αλλά δεν αποφοίτησα από εκεί.
Μπορεί το παιδί μου να υποβάλει αίτηση
για την Υποτροφία των παιδιών Αποφοίτων;

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αυτή την κατηγορία υποτροφίας έχουν μόνο τα παιδιά όσων
θεωρούνται απόφοιτοι με βάση το Καταστατικό του Συλλόγου Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα
(Σ.Α.Ε.Δ.).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο σύνδεσμο https://bit.ly/3KaSD3q.

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες.
Πού μπορώ να απευθυνθώ;

 Στο Τμήμα Υποτροφιών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα
 Στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6186131
 Στο e-mail: scholarships@doukas.gr

